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DANSK OG NORDEUROPÆISK  
ARKÆOLOGI

Bronzekedelen fra Brå
Ole Klindt-Jensen

Om fundet af den imponerende bronze
kedel fra Brå ved Horsens. Dette ene
stående keltiske kunstværk fra tidlig 
jern alder ses i sammenhæng med andre 
fund, som vidner om nær kontakt med 
det keltiske område.

97 sider. Illustreret.  
Engelsk resumé. 1953.
Bogladepris 50,00 kr.
Medlemspris 35,00 kr.

Danevirke 1-2
H. Hellmuth Andersen, H.J. Madsen &  
Olfert Voss

Fremlæggelse af de store og epoke
gørende undersøgelser, som arkæolo
ger fra Moesgård foretog 196970 af 
Dane virkevoldkomplekset med henblik 
på bl.a. at nå til en bedre forståelse af 
dets komplicerede bygningshistorie.

Bd. 1: Tekst. 109 sider. Bd. 2: Plancher. 
Illustreret. Indbundet.
Tysk resumé. 1976.
Bogladepris 162,50 kr.
Medlemspris 110,00 kr.
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Slusegårdgravpladsen
Slusegårdgravpladsen på Sydbornholm er med sine ca. 1500  
undersøgte grave et af Skandinaviens største jernaldergrav
felter fra tiden 50 f.Kr.450 e.Kr. Efter indgående analyser 
tegner der sig et billede af et hierarkisk samfund, kontrolleret 
af en elite med kontakter til ligestillede miljøer i hele Østersø
området.

I Anlægstyper, planer og plancher
 Ole Klindt-Jensen 
 213 sider. Illustreret. Indbundet. Engelsk resumé. 1978.
 Bogladepris (1-2) 400,00 kr. Medlemspris (1-2) 275,00 kr.

II Beskrivelse af oprindelig overflade og grave 
 Ole Klindt-Jensen
 296 sider. Illustreret. Indbundet. Engelsk resumé. 1978.
 Bogladepris (1-2) 400,00 kr. Medlemspris (1-2) 275,00 kr.

III Gravformer og Gravskikke. Bådgravene
 Søren H. Andersen, Birgit Lind & Ole Crumlin-Pedersen
 267 sider. Illustreret. Indbundet. Engelsk resumé. 1991.
 Bogladepris 337,50 kr. Medlemspris 225,00 kr.

IV Keramikken. Tekstilerne. Skeletterne, de brændte knogler, 
tænderne
 Birgit M. Rasmussen, Søren H. Andersen & Poul Kjærum (red.)
 253 sider. Illustreret. Indbundet. Engelsk resumé. 1996.
 Bogladepris 275,00 kr. Medlemspris 187,50 kr.

V Fundoversigt og genstandstyper
 Birgit M. Rasmussen (red.)
  444 sider. Illustreret. 

Indbundet. 2010.
  Bogladepris 400,00 kr.  

Medlemspris 260,00 kr.

Arkæologiske krøniker
Hans Jørgen Madsen & Jens Vellev (red.)

Fornøjelige og uprætentiøse bidrag 
til dansk arkæologis historie gennem 
de sidste 50 år. Udgivet i anledning af 
overinspektør Poul Kjærums 60årsdag, 
 skrevet af venner og kolleger.

80 sider. Illustreret. 1986.
Bogladepris 48,00 kr.
Medlemspris 34,00 kr.

Multivariate Archaeology
Numerical Approaches in Scandinavian 
Archaeology

Torsten Madsen (red.)

I en række artikler gives velvalgte 
eksempler på brugen af forskellige 
statistiske metoder i forbindelse med 
studier, hvor store arkæologiske data
mængder indgår.

151 sider. Illustreret. 1988.
Bogladepris 128,00 kr.
Medlemspris 90,00 kr.
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Jernalderens Stammesamfund
Fra Stamme til Stat i Danmark I

Peder Mortensen &  
Birgit M. Rasmussen (red.)

Genoptryk af efterspurgt artikelsam
ling, som belyser jernalderens stamme
samfund med udgangspunkt i problem
stillinger omkring bl.a. kronologi, re
gionalitet, bebyggelse, krigsbytteofre, 
samfærdsel og økonomi.

149 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 1988/1998. 
Bogladepris 248,00 kr.
Medlemspris 198,00 kr.

Regionale forhold i Nordisk 
Bronzealder
Jens Poulsen (red.)

I denne artikelsamling sættes der fokus 
på regionale variationer indenfor det 
vidtstrakte geografiske område, som den 
nordiske bronzealderkultur omfatter.

188 sider. Illustreret.  
Engelsk resumé. 1989.
Bogladepris 153,75 kr.
Medlemspris 100,00 kr.

Oldtidens Ansigt
Poul Kjærum & Rikke Agnete Olsen (red.)

Billedbog med 80 menneskefremstil
linger fra Danmarks oldtid præsenteret 
af arkæologer og med litterære bidrag 
af Ebbe Kløvedal Reich, Klaus Rifbjerg 
og Villy Sørensen. Dansk arkæologis 
festskrift til Dronning Margrethe II på 
50årsdagen den 16. april 1990. Udgivet 
i samarbejde med Det kongelige Nordi
ske Oldskriftselskab.

203 sider. Illustreret. Indbundet. 
Dansk og engelsk tekst. 1990.
Bogladepris 95,00 kr.
Medlemspris 95,00 kr.

Bopladskeramik i Ældre 
Bronzealder
Marianne Rasmussen

Med udgangspunkt i fundene fra to 
nordjyske bopladser foretages en klas
sifikation af jysk bopladskeramik fra 
ældre bronzealder. Den opstillede ke
ramikkronologi sammenholdes med 
periodens bronzebaserede, relative 
kronologi.

154 sider. Illustreret. 1993.
Bogladepris 187,50 kr.
Medlemspris 125,00 kr.
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Illerup Ådal
Den ultimative fremlæggelse af det vældige fundmateriale, 
som er fremdraget ved de skelsættende undersøgelser af vå
benofferfundet i Illerup Ådal.

 1-2. Die Lanzen und Speere
 Jørgen Ilkjær
 Bd. 1: Textband. 404 sider. Bd. 2: Tafelband. 245 sider. 
 Illustreret. Indbundet. 1991.
 Bogladepris 700,00 kr. Medlemspris 465,00 kr.

 3-4. Die Gürtel. Bestandteile und Zubehör
 Jørgen Ilkjær
 Bd. 3: Textband. 453 sider. Bd. 4: Tafelband. 506 sider.
 Illustreret. Indbundet. 1993.
 Bogladepris 825,00 kr. Medlemspris 550,00 kr.

 5-8. Die Prachtausrüstungen
 Claus v. Carnap-Bornheim & Jørgen Ilkjær
 Bd. 5: Textband. 486 sider. Bd. 6: Katalog. 322 sider. 
 Bd. 7: Tafelband. 254 sider. Bd. 8: Grabungsdokumentation 
 und Fundliste. 
 Illustreret. Indbundet. 1996. 
 Bogladepris 1575,00 kr. Medlemspris 1055,00 kr.

 9-10. Die Schilde
 Jørgen Ilkjær

Beskrivelser og analyser af omkring 400 skjolde fra Illerup 
Ådal. Skjoldene sammenlignes med materialet fra andre 
 mosefund og fra europæiske våbengrave og danner  
grundlag for at udskille regionale grupperinger i Nordeuro
pa.
Bd. 9: Textband. 383 sider.  
Bd. 10: Plancher, katalog,  fundlister og litteratur, 485 sider. 

 Illustreret. Indbundet. 2001. 
 Bogladepris 700,00 kr. Medlemspris 470,00 kr.
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 11-12. Die Schwerter
 Marcin Biborski & Jørgen Ilkjær

Fremlæggelserne og analyserne af krigsbytteofferfun
det fra Illerup Ådal gælder i disse bind den store gruppe 
af sværd, skeder og sværdtilbehør. Også denne gen
standsgruppe vidner om betydningsfulde europæiske 
kontakter.
Bd. 11: Textband. 412 sider.  
Bd. 12: Plancher, katalog. 414 sider. 

 Illustreret. Indbundet. 2007. 
 Bogladepris 700,00 kr.  
 Medlemspris 470,00 kr.
 
 13. Die Bögen, Pfeile und Äxte
 Xenia Pauli Jensen & Lars Chr. Nørbach

I det foreliggende bind om krigsbytteofferfundet fra 
 llerup Ådal fremlægges buer, pile og økser. Desuden 
diskuteres forholdet mellem våben i krig og den civile 
anvendelse af dels bue og pil til jagt, dels økser som 
værktøj til daglige gøremål. Udgivet i samarbejde med 
Moesgaard Museum.

 288 sider. Illustreret. Indbundet. 2009. 
 Bogladepris 350,00 kr.  
 Medlemspris 230,00 kr.

 14. Die Münzen 
 Aleksander Bursche 

I dette næstsidste bind om genstandene fra det store 
krigsbytteofferfund fra Illerup Ådal beskrives mønternes 
veje fra Det romerske Imperium til Skandinavien samt 
deres funktion i en jernalderhær i århundrederne efter 
Kristi fødsel.

 141 sider incl. 20 helsides plancher.  
 Illustreret. Indbundet. 2011. 
 Bogladepris 350,00 kr.  
 Medlemspris 230,00 kr.

Trabjerg
En vestjysk landsby fra vikingetiden

Lise Bender Jørgensen & Palle Eriksen

Fremlæggelse af den store vikingetids
landsby ved Trabjerg, som Holstebro 
Museum udgravede 197276. Udgivet i 
samarbejde med Holstebro Museum.

238 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 1995.
Bogladepris 250,00 kr.
Medlemspris 175,00 kr.

 15. Kleinfunde zivilen Charakters
 Andrzej Kokowski

  Med sidste bind i den 15 bind store 
publikationsrække er præsentationen 
af de næsten 16.000 genstande fra 
Illerup Ådal afsluttet. Det sidste bind 
omhandler de mange ikkemilitære 
fund, dvs. terninger til brætspil, per
ler, smykker, amuletter m.v. – ting, 
som jernalderens soldater har båret 
som smykker om halsen eller i punge i 
bæltet. Disse genstande giver et unikt 
indblik i jernaldersoldaternes daglige 
liv, deres fremtoning og identitet.  

  235 sider. Rigt illustreret. Indbun-
det. 2019. Udgivet i samarbejde 
med Moesgaard Museum. 
Bogladepris: 400 kr.  
Medlemspris: 280 kr.
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Sarup 1
The Sarup Enclosures

Niels H. Andersen

En beskrivelse af Saruppladsen med 
hovedvægten på de befæstede anlæg 
og deres forhold til den samtidige be
byggelse på Sydvestfyn. Desuden en 
gennemgang af størstedelen af de be
fæstede stenalderpladser i Europa med 
henblik på tolkninger af deres funktion.

404 sider. Illustreret. Indbundet.
Omfattende dansk resumé  
medfølger separat. 1997.
Bogladepris 348,00 kr.
Medlemspris 260,00 kr.

Sarup 2-3
Saruppladsen

Niels H. Andersen

En detaljeret gennemgang og beskri
velse af anlæg og oldsager fra Sarup
pladsen. Bogen rummer desuden en 
sammenfattende beskrivelse af de to 
befæstede anlæg og bebyggelsesspor 
fra den resterende del af stenalderen 
samt fra bronze og jernalder.

Bd. 2: Tekst. 415 sider. Bd. 3: Katalog. 
317 sider. Illustreret. Indbundet. 1999.
Bogladepris 498,00 kr.
Medlemspris 350,00 kr.

Viborg Søndersø 1000-1300
Byarkæologiske undersøgelser

Jesper Hjermind, Mette Iversen &  
Hans Krongaard Kristensen (red.)

Præsentation af et usædvanligt stort og 
velbevaret genstandsmateriale udgra
vet i Viborgs ældste håndværkerkvarter. 
Samtidig et vigtigt bidrag til belysning 
af Viborgs historie i vikingetid og tidlig 
middelalder. Udgivet i samarbejde med 
Viborg Stiftsmuseum.

372 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 1998.
Bogladepris 395,00 kr.
Medlemspris 270,00 kr.

Danevirke og Kovirke
Arkæologiske undersøgelser 1861-1993

H. Hellmuth Andersen

Resultaterne af de nyeste udgravninger 
i Danevirke og Kovirke vurderes på bag
grund af hele vor hidtidige viden om 
disse monumenter. Vigtigt bidrag til 
forståelsen af disse nationale bygnings
værkers plads i Danmarks historie.

288 sider. Illustreret. Indbundet.
Tysk resumé. 1998.
Bogladepris 325,00 kr.
Medlemspris 250,00 kr.
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Marsk, land og bebyggelse 1-2
Ribeegnen gennem 10.000 år 

Stig Jensen (red.)

I denne artikelsamling beretter 18 for
skere med vidt forskellig baggrund om 
Ribeegnens bebyggelseshistorie fra 
stenalderen til i dag. Udgivet i samarbej
de med Den antikvariske Samling i Ribe.

Bd. 1: Tekst. 301 sider. Bd. 2: Katalog. 
245 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 1998.
Bogladepris 448,00 kr.
Medlemspris 340,00 kr.

Building customs in Viking 
Age Denmark
Holger Schmidt

En arkitekts kyndige beretning i tekst 
og billeder om vikingetidens smukke og 
velbyggede huse, som vi kender dem 
fra arkæologiske udgravninger og sam
tidens egne afbildninger.

178 sider. Illustreret. Indbundet. 1994. 
Bogladepris 248,00 kr.
Medlemspris 170,00 kr.

Middelalderkeramik fra Ribe
Byarkæologiske undersøgelser 1980-87

Per Kristian Madsen (red.)

Et betydningsfuldt bidrag til udforsk
ningen af Ribe bys historie og en vigtig 
byarkæologisk materialefremlæggelse, 
hvor der redegøres for keramikkens ud
vikling fra 1100 til 1300årene.

155 sider. Illustreret. Indbundet. 1999.
Bogladepris 220,00 kr.
Medlemspris 155,00 kr.

Settlement and Landscape
Charlotte Fabech & Jytte Ringtved (red.)

Bogen tager pulsen på det nyeste in
denfor bebyggelses og landskabsstu
dier. I mere end 50 bidrag behandles 
det lange tidsrum fra yngre stenalder til 
middelalder i Nordvesteuropa.

512 sider. Illustreret. Indbundet. 1999.
Bogladepris 348,00 kr.
Medlemspris 245,00 kr.

UDSOLGT
UDSOLGT
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Oldtidsagre i Danmark
Bornholm

Viggo Nielsen

Resultaterne af udbytterige undersø
gelser af oldtidsagre på Bornholm frem
lægges i denne bog, som er et enestå
ende bidrag til vor viden om oldtidens 
landbrug.

387 sider + mappe med 15 kort.  
Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 2000.
Bogladepris 348,00 kr.
Medlemspris 230,00 kr.

Oldtidsagre i Danmark
Sjælland, Møn og Lolland-Falster

Viggo Nielsen

Bogens forfatter kastede sig som ung 
arkæolog over studiet af landbruget 
i jernalderen. Han påbegyndte i den 
forbindelse opmåling af de såkaldte 
oldtidsagre, som er marksystemer, der 
stadig er synlige, og som især findes 
bevaret i vore gamle skove. I bogen 
fremlægges resultaterne af mere end 
50 års undersøgelser, herunder de store 
forekomster i Næsbyholm Storskov ved 
Sorø samt i Geelskov og Rude Skov nord 
for København. 

395 sider. Illustreret. Indbundet. 
2010.
Bogladepris 350,00 kr.
Medlemspris 230,00 kr.
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Vendehøj 
– landsby og gravplads

Bo Ejstrud og Claus Kjeld Jensen

Tæt ved Hornslet på Djursland lå for 
2000 år siden en stor landsby med 
 tilhørende gravplads. Efter omfattende 
arkæologiske og naturvidenskabelige 
undersøgelser har det været muligt at 
beskrive landsbyens 400årige historie. 
Udgivet i samarbejde med Kulturhisto
risk Museum i Randers.

261 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 2000.
Bogladepris 375,00 kr.
Medlemspris 245,00 kr.

Frühes Kupfer im Norden
Lutz Klassen

Om tragtbægerkulturens metalfund fra 
Danmark, Sydsverige og Nordtyskland. 
I bogen beskrives fundenes oprindelse 
og datering samt deres funktion og be
tydning for de tidlige bondesamfund.

406 sider. Illustreret. Indbundet.  
Dansk resumé. 2000. 
Bogladepris 375,00 kr.
Medlemspris 245,00 kr.
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Illerup Ådal 
– et arkæologisk tryllespejl 

Jørgen Ilkjær

Omkring år 200 e.Kr. angreb 1000 
norske krigere Østjylland. De blev dog 
slået ret så eftertrykkeligt. Sværd og 
skjolde og alt andet udstyr blev hugget 
i stykker og derefter ofret i en sø ved 
Skanderborg. Læseren får indblik i hidtil 
ukendte og aldeles overraskende sider 
af livet i jernalderen.

152 sider. Illustreret med farvebil-
leder. Indbundet. Bogen fås også på 
engelsk og tysk. 2000.
Bogladepris 188,00 kr.
Medlemspris 130,00 kr.

Menneskelivets 
mangfoldighed
Arkæologisk og socialantropologisk 
forskning på Moesgård

Ole Høiris, Hans Jørgen Madsen, Torsten 
Madsen og Jens Vellev (red.)

Jubilæumsbog udgivet i anledning af 
50året for ansættelsen af P.V. Glob som 
leder af Forhistorisk Museum og profes
sor ved det nystartede universitetsinsti
tut. Udgivet af Moesgaard Museum og 
Aarhus Universitet.

446 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2000.
Bogladepris 298,00 kr.
Medlemspris 208,00 kr.

Recent studies in the Final 
Palaeolithic of the European 
plain
Bodil Bratlund & Berit Eriksen (red.) 

Kongresberetning bestående af en 
række bidrag om den begyndende bo
sættelse i det nordvesteuropæiske lav
landsområde i slutningen af sidste istid 
og om samspillet med naturudviklingen.

208 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2002.
Bogladepris 320,00 kr.
Medlemspris 220,00 kr.

Vor Frue Kloster
Et benediktinernonnekloster i Randers

Hans Mikkelsen

Om udgravningen af et af vore ældste 
nonneklostre i Danmark. Bogen giver en 
grundig fremlæggelse af klosterets byg
ningshistorie og præsenterer det righol
dige genstandsmateriale. Udgivet  
i samarbejde med Kulturhistorisk  
Museum i Randers.

343 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2002.
Bogladepris 348,00 kr.
Medlemspris 230,00 kr.
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Marsk Stig og de fredløse  
på Hjelm
Pauline Asingh & Nils Engberg (red.)

Resultaterne af de opsigtsvækkende 
arkæologiske undersøgelser af Marsk 
Stigs borge på Hjelm præsenteres i den
ne bog, der giver læseren syn for sagn.  
Udgivet i samarbejde med Ebeltoft  
Museum.

345 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 2002.
Bogladepris 248,00 kr.
Medlemspris 175,00 kr.

Bolig og familie i Danmarks 
middelalder
Else Roesdahl (red.)

Mere end 20 tværfaglige bidrag til be
lysning af middelalderens boligkultur 
med kig tilbage til jernalder og vikin
getid. Nye fund vidner om, at senmid
delalderens boliger på mange måder 
minder om nutidens. 

307 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2003. 
Bogladepris 288,00 kr.
Medlemspris 200,00 kr.

UDSOLGT
UDSOLGT

UDSOLGT
UDSOLGT

Drengsted
Bebyggelse, jernproduktion og 
agerbrug i yngre romersk og ældre 
germansk jernalder

Peter Hambro Mikkelsen &  
Lars Christian Nørbach

Fremlæggelse af de vigtige udgrav
ninger af bebyggelsen ved Drengsted 
i Vestjylland med mere end 250 jern
udvindingsovne. Analyser af bevaret 
plantemateriale kaster nyt lys over land
bruget i jernalderen.

252 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2003.
Bogladepris 320,00 kr.
Medlemspris 225,00 kr.

Diachronic Settlement Studies 
in the Metal Ages
Henrik Thrane (red.)

Bogens artikler behandler først og 
fremmest bronzealderen og repræsen
terer den nordiske, den centraleuro
pæiske og den sydeuropæiske tradion i 
europæisk bosættelsesforskning.

140 sider. Illustreret. 2003. 
Bogladepris 248,00 kr.
Medlemspris 175,00 kr.
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Tidlige Danske Vandmøller 
To middelalderlige vandmøller ved 
Tovstrup og Vejerslev 

Christian Fischer

Bogen omhandler udgravningerne af 
vandmølleanlæggene ved Tovstrup 
(1983 til 1986) og Vejerslev (1986) i 
Midtjylland foretaget af Silkeborg 
 Museum, som bogen er udgivet i 
 samarbejde med.

118 sider. Illustreret. 2004.
Bogladepris 248,00 kr.
Medlemspris 175,00 kr.

Jade und Kupfer
Lutz Klassen

På grundlag af omfattende delstudier 
vurderes kulturudviklingen i det vest 
lige Østersøområde 55003500 f.Kr. 
svarende til slutningen af jægerstenal
deren og begyndelsen af bondestenal
deren. Landbrugets opståen ses som en 
følge af bestemte økonomiske og ideo
logiske forandringer.

409 sider. Illustreret. Indbundet. 
Dansk og engelsk resumé. 2004.
Bogladepris 350,00 kr.
Medlemspris 240,00 kr.

Boringholm
En østjysk træborg fra 1300-årene

Jan Kock & Else Roesdahl (red.)

Det righoldige og usædvanligt velbeva
rede fundmateriale fra udgravningerne 
af Boringholm give et detaljeret indblik 
i livet på en dansk borg i slutningen af 
1300årene. 

378 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 2005. 
Bogladepris 348,00 kr.
Medlemspris 245,00 kr.

Tårnby
Gård og landsby gennem 1000 år

Mette Svart Kristiansen (red.)

Ved anlæggelsen af Øresundsbroen 
blev motorvejen ført igennem Tårnby 
på Amager. For første gang i 50 år fik 
arkæo logerne mulighed for at undersøge 
en bondegård fra anlæggelsen i 1100tal
let, til den blev flyttet i 1800tallet.

576 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 2005.
Bogladepris 500,00 kr.
Medlemspris 350,00
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Stenalderstudier
Tidligt mesolitiske jægere og samlere i 
Sydskandinavien

Berit V. Eriksen (red.)

Status over den nyeste udforskning af 
tidlig jægerstenalder i Sydskandinavien. 
Bogens mangeartede bidrag giver ind
blik i det arkæologiske materiales karak
ter og i de forskningstendenser, der er 
fremherskende i dag.

323 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2006.
Bogladepris 388,00 kr.
Medlemspris 270,00 kr. 

Viborg Søndersø 1018-1030
Arkæologi og naturvidenskab i et 
værkstedsområde fra vikingetid

Mette Iversen, David Earle Robinson, Jesper 
Hjermind & Charlie Christensen (red.)

Resultaterne af et ambitiøst forsknings
projekt, hvis hovedformål var at afprøve 
nye metoder inden for feltarbejde, do
kumentation og analyse i et tværfagligt 
samarbejde. Udgivet i samarbejde med 
Viborg Stiftsmuseum. 

588 sider. Illustreret.  
Indbundet. 2006.
Bogladepris 450,00 kr.
Medlemspris 310,00 kr. 

Ribe Studier
Det ældste Ribe
Udgravninger på nordsiden af Ribe Å 
1984-2000

Claus Feveile (red.)

Fremlæggelse af udgravningsresultater
ne af de store undersøgelser i 1980’erne 
og 90’erne, som skabte forståelse for 
Ribes udvikling fra en sæsonmarkeds
plads i 700årene til en omfangsrig by 
i middelalderen. Udgivet i samarbejde 
med Den antikvariske Samling i Ribe.

Bind 1.1: Tekst, katalog. 279 sider.  
Bd. 1.2: Tekst, plancher. 450 sider.
Illustreret. Indbundet. 
Engelsk resumé. 2006. 
Bogladepris 500,00 kr.
Medlemspris 350,00 kr.

Ribe Excavations 1970-76
Om de byarkæologiske udgravninger i 
Ribe fra 197076, da det for første gang 
lykkedes at påvise byens vikingetidige 
bebyggelse. 

Ribe Excavations 1970-76 Volume 1
Mogens Bencard (red.)
103 sider. Illustreret. Indbundet.  
Udgivet af Sydjysk Universitetsforlag 
1981.
Bogladepris 150,00 kr. 
Medlemspris 110,00 kr.
Ribe Excavations 1970-76 Volume 2  
Mogens Bencard (red.)

UDSOLGT
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191 sider. Illustreret. Indbundet.  
Udgivet af Sydjysk Universitetsforlag 1984.
Bogladepris 150,00 Medlemspris 110,00 kr.

Ribe Excavations 1970-76 Volume 3  
Mogens Bencard, Lise Bender Jørgensen &  
Helge Brinch Madsen (red.)
189 sider. Illustreret. Indbundet.  
Udgivet af Sydjysk Universitetsforlag 1991.
Bogladepris 150,00 kr. Medlemspris 110,00 kr.

Ribe Excavations 1970-76 Text volume 4
Mogens Bencard, Lise Bender Jørgensen &  
Helge Brinch Madsen (red.)
189 sider. Illustreret. Indbundet, 32 tabeller. 2 bind.  
Udgivet af Sydjysk Universitetsforlag 1990.
Bogladepris 150,00 kr. Medlemspris 110,00 kr.

Ribe Excavations 1970-76 Volume 5
Mogens Bencard, Aino Kann Rasmussen &  
Helge Brinch Madsen (red.)
Artikelsamling omhandlende hovedparten af  
genstandsmaterialet.
287 sider. Ilustreret. Indbundet. 2005.
Bogladepris 250,00 kr. Medlemspris 175,00 kr.

Ribe Excavations 1970-76 Volume 6
Mogens Bencard & Helge Brinch Madsen (red.)
Afsluttende bind med supplerende fundgennemgang og  
en omfattende socioøkonomisk analyse af Ribes tidligste  
bebyggelse.
262 sider. Illustreret. Indbundet. 2010.
Udgivet i samarbejde med Sydvestjyske Museer.
Bogladepris 250,00 kr. Medlemspris 175,00 kr.

UDSOLGT
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Grauballe Man
An Iron Age Bog Body Revisited

Pauline Asingh & Niels Lynnerup (red.)

Et halvt hundrede forskere fra ind og 
udland har samarbejdet i et storstilet 
tværvidenskabeligt forskningsprojekt 
i nye forsøg på at komme Grauballe
mandens historie nærmere. Desuden 
berettes om den spændende fund
historie.

347 sider. Illustreret. Indbundet. 
2007.
Bogladepris 350,00 kr.
Medlemspris 245,00 kr. 

Keramik, kultur og kontakter
Køkken- og bordtøjets brug og 
betydning i Jylland 1350-1650

Jette Linaa

Med udgangspunkt i analyser af et 
stort arkæologisk keramikmateriale 
fra bondegårde, byer, klostre og på 
herregårde gives en række bud på, 
hvordan livsvilkårene har været i 
renæssancens samfund.

218 sider. Illustreret. Indbundet.  
Engelsk resumé. 2007.
Bogladepris 288,00 kr.
Medlemspris 200,00 kr. 
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Tranbær Mosefund
Per Ole Schovsbo

Fremlæggelse af et velkendt men 
hidtil upubliceret krigsbytteofferfund 
fra en mose ved Vejle. Mosefundet er 
især bemærkelsesværdigt derved, at 
det rummer vogndele fra en firehjulet 
jernaldervogn.

88 sider. Illustreret. Tysk resumé. 
2007.
Bogladepris 198,00 kr.
Medlemspris 150,00 kr.

Porskjær Mosefund
Anne Nørgård Jørgensen

Fremlæggelse af nogle sene danske 
våben offerfund fra yngre germansk 
jernalder – først og fremmest af 
fundene fra Porskjær i Østjylland. Det 
undersøges, hvor mange deponeringer 
der har fundet sted, og hvordan 
deponeringsskikken ændrer sig i løbet  
af jernalderen.

250 sider. Illustreret. Indbundet. 
2008.
Bogladepris 348,00 kr.
Medlemspris 230,00 kr.
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Ronæs Skov
Marinarkæologiske undersøgelser af 
en kystboplads fra Ertebølletid

Søren H. Andersen

Omfattende undervandsarkæologiske 
udgravninger i Lillebælt har afdæk
ket en boplads fra slutningen af 
ældre stenalder. På grund af helt 
ekstraordinært gode bevaringsforhold 
især for organisk materiale bidrager 
undersøgelser til epokegørende ny 
viden om stenalderbefolkningens 
materielle kultur og udrustning, 
erhvervsformer, bosættelsesmåde og 
samfundsorganisation.

280 sider. Illustreret. Indbundet. 
2009.
Bogladepris 298,00 kr.
Medlemspris 210,00 kr. 

Nørre Hedegård
En nordjysk byhøj fra ældre jernalder

Mads Runge

Fremlæggelse af en 
bopladsundersøgelse, hvor de 
usædvanligt gode bevarings
forhold åbner mulighed for helt nye 
iagttagelser. Erhvervsgrundlaget 
analyseres i relation til landskab og 
ressourcemuligheder og samles til sidst i 
en syntese om bosættelsens økonomi.

460 sider. Illustreret. Indbundet. 
2009.
Bogladepris 400,00 kr.
Medlemspris 260,00 kr. 
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Jernalderens lægekunst
Jernalderen i Nordeuropa

Annette Frölich
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Structure and Practice in Western Denmark, 500 BC-AD 200
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Iron Age Households
Structure and Practice in Western 
Denmark, 500 BC-AD 200

Leo Webley

En længe savnet behandling af 
de mange og ualmindeligt fine 
bopladsfund fra ældre jernalder i det 
vestlige Danmark. Leo Webley, der er 
kandidat fra University of Cambridge, 
ser nye sammenhænge i det store 
materiale, og giver forfriskende bud på, 
hvordan de kan forstås.

168 sider. Illustreret. 2008. 
Bogladepris 250,00 kr.  
Medlemspris 160,00 kr.

Jernalderens Lægekunst 
En nytolkning af arkæologiske fund fra 
danske offermoser

Annette Frölich

En gennemgang af krigsbytteoffer
fundene med henblik på at spore 
specialudstyr, der var beregnet på 
kirurgisk aktivitet. Analyserne viser, 
at lægekyndige personer fulgte med 
på togterne udstyret med skalpeller, 
knoglesave, nåle og pincetter. Endnu et 
vidnesbyrd om, at jernalderhærene var 
yderst velorganiserede.

87 sider. Illustreret. 2009.
Bogladepris 198,00 kr. 
Medlemspris 150,00 kr.

Vegetation and environment  
in Nydam, Denmark,  
during the Iron Age

Jernalderen i Nordeuropa

Else Kolstrup

Werkzeuge aus kaiserzeitlichen 
Heeresausrüstungsopfern

Jernalderen i Nordeuropa

Andres Siegfried Dobat

Werkzeuge aus kaiserzeitlichen 
Heeresausrüstungsopfern 
Mit besonderer Berücksichtigung der 
Fundplätze Illerup Ådal und Vimose

Andres Siegfried Dobat

Fremlæggelsen af værktøj fra 
mosefundene er et specialstudie, som 
fremhæver hærenes organisation i 
jernalderen. Håndværkere har fulgt med 
krigerne og har kunnet reparere såvel 
våben som andet udstyr på togterne. 
Opfattelsen af jernalderhærenes 
komplicerede struktur tydeliggøres. 

117 sider. Illustreret. 2008.
Bogladepris 198,00 kr. 
Medlemspris 150,00 kr.

Vegetation and environment 
in Nydam, Denmark, during 
the Iron Age 
Else Kolstrup

Ved hjælp af pollenanalyser beskrives 
vegetationsudviklingen i og omkring 
Nydam Mose, herunder også 
forholdene gennem de århundreder 
(200500 e.Kr.), da de store 
krigsbytteofringer fandt sted. 

50 sider. Illustreret. 2009.
Bogladepris 125,00 kr. 
Medlemspris 85,00 kr.
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Vikinger i vest
Vikinger i vest handler om vikingetiden i Vestjylland – nærmere bestemt

det tidligere Ringkøbing Amt. Bogen er skrevet af fire arkæologer, som

gennem de sidste 25-40 år har foretaget en lang række udgravninger og

undersøgelser for de lokale museer.

Fremstillingen er baseret på 128 lokaliteter, hvor der er foretaget 

arkæologiske undersøgelser eller fundet genstande fra vikingetiden.

Hvert af disse fundsteder behandles udførligt i et katalog. 

I bogen berettes levende om de forskellige aspekter af vikingernes 

dagligdag – om livet på gårdene, kontakten med omverdenen og 

om gravskikken. Bogen er rigt illustreret.

V
ikin

ger i vest

Ringkøbing-Skjern Museum

Holstebro Museum

Herning Museum  

Jysk Arkæologisk Selskab Palle Eriksen · Torben Egeberg · Lis Helles Olesen · Hans Rostholm

ISBN 978-87-88415-61-2
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Vikingetiden i Vestjylland
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Vikinger i vest
Vikingetiden i Vestjylland

Palle Eriksen, Torben Egeberg, Lis Helles 
Olesen & Hans Rostholm

I bogen berettes levende om de 
forskellige aspekter af vikingernes 
dagligdag – om livet på gårdene, 
kontakten med omverdenen og om 
gravskikken. Bogen er skrevet af 
arkæologer fra fire vestjyske museer, 
som gennem de sidste 2540 år har 
foretaget en lang række undersøgelser 
af fund fra vikingetiden.

348 sider. Illustreret, indbundet. 
2009.
Bogladepris 295,00 kr.
Medlemspris 210,00 kr.

Lithic technology in metal 
using societies
Berit Valentin Eriksen (red.)

Bogen sammenfatter 17 indlæg 
præsenteret på et internationalt 
symposium holdt i Lissabon i 2006. 
Formålet med symposiet var at 
diskutere, hvad der skete i løbet 
af den første store teknologiske 
brydningstid, hvor flint og sten blev 
afløst af metal, og hvorfor der alligevel 
over hele verden var samfund, hvor 
flinthåndværket trivedes længe efter, at 
metalteknologien havde vundet indpas. 

260 sider. Illustreret, indbundet. 
2010.
Bogladepris 388,00 kr.
Medlemspris 270,00 kr.

Fribrødre Å
A late 11th century ship-handling site  
on Falster

Jan Skamby Madsen & Lutz Klassen

Fund af store mængder skibsdele viser, 
at man fra slutningen af 1000tallet har 
foretaget reparationer af træskibe langs 
brinken af den nuværende Fribrødre Å på 
Falster. Meget tyder på, at det drejer sig 
om vidnesbyrd om de tre invasionstogter, 
som slaveren Heinrich fra sit danske eksil 
og med støtte af sin onkel, den danske 
konge Olaf Hunger, gennemførte mod 
Østholsten mellem 1090 og 1093. Udgivet 
i samarbejde med Moesgaard Museum og 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

487 sider. Illustreret, indbundet. 2010. 
Bogladepris 400,00 kr. 
Medlemspris 260,00 kr.

Kragehul Mose
Ein Kriegsbeuteopfer auf Südwestfünen

Rasmus Birch Iversen
Med udgangspunkt i en detaljeret typolo
gisk analyse af de mange våben fra Kragehul 
Mose foretages en vurdering af fundets kro
nologi og offernedlæggelsens karakter. 

246 sider + 88 plancher.  
Indbundet. Tysksproget med engelsk 
resumé. 2010.
Udgivet i samarbejde med  
Carlsbergfondet, Nationalmuseet  
& Moesgaard Museum.
Bogladepris 348,00 kr.  
Medlemspris 230,00 kr.
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Nydam Mose 1-2
Die personengebundenen Gegenstände

Andreas Rau

Denne udgivelse omhandler udgrav
ningerne i Nydam Mose 19891999. På 
grundlag af en grundig bearbejdning 
af fundmaterialet sammenfattes 
resultaterne i en historisk model. Ud fra 
krigsbytteofringerne kan der udledes 
træk af den barbariske militærstruktur 
og den bagvedliggende samfundsorden. 

536 + 350 sider. Illustreret, indbundet. 
2010.
Bogladepris 498 kr. Medlemspris 350 kr.

Nydam Mose 3-4
Die Schiffe

Flemming Rieck & Andreas Rau

Nyere undersøgelser i Nydam Mose i 
Sønderjylland medførte bl.a., at man fik 
væsentligt større indsigt i det berømte 
Nydamskib, som var blevet fundet på 
stedet mere end 100 år forinden. Des
uden fandt man rester af yderligere to 
skibe. De to bind omhandler fundene 
og deres  tilhørsforhold til skibene og 
en kulturhistorisk analyse af skibsbyg
ningsmæssige problemstillinger.

250 + 378 sider, samt 92 tavler og 
62 planer. Rigt illustreret. Indbun-
det. 2013. Udgivet i samarbejde med 
Schloss Gottorf, Moesgaard Museum 
og Nationalmuseet 
Bogladepris 498 kr. Medlemspris 350 kr.

Dejbjergvognene
Keltiske impulser i førromersk 
jernalder

Per Ole Schovsbo
I bogen fremlægges de imponerende 
pragtvogne fra begyndelsen af jernalde
ren, hvoraf fundet af de to rigt udsmyk
kede vogne fra en mose ved Dejbjerg 
nær Ringkøbing er de mest berømte.
En detaljeret undersøgelse af vognene 
og deres udførelse viser, at nogle af 
vogndelene er fremstillet i keltiske værk
steder i Bøhmen, mens andre er fra det 
germanske område længere mod nord. 

241 sider. Illustreret. Indbundet. 2010.
Billedtekster og sammenfatning på 
tysk.
Udgivet i samarbejde med Moes-
gaard Museum.
Bogladepris 298,00 kr.  
Medlemspris 210,00 kr.

Kongens borge
Rapport over undersøgelserne 2007-
2010

Andres S. Dobat

Redegørelse for resultaterne af et 
flerårigt projekt, som især havde til 
formål at undersøge, om vikingetidens 
ringborge havde relation til skibe og 
militær søfart. I den forbindelse blev 
der foretaget undersøgelser i vådom
råderne uden for ringborgene på Trelle
borg, Fyrkat og Aggersborg.

297 sider. Rigt illustreret.  
Indbundet. 2013. 
Bogladepris 348 kr.  
Medlemspris 230 kr.
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Tvilum Kloster
Hans Krongaard Kristensen

Augustinerklostret i Tvilum blev nedlagt 
i 1537 – lige efter Reformationen. Kirken 
blev omdannet til sognekirke, mens klo
sterbygningerne hurtigt blev revet ned, 
og kirkegården bredte sig ind over tom
ten. Ved en række målrettede udgrav
ningskampagner i årene 19901993 blev 
der skabt overblik over placeringen af 
klosterbygningerne i hovedanlægget og 
et par andre konstruktioner syd for dette. 

144 sider, rigt illustreret med farve-
billeder og indbundet i stift bind. 
2017. Udgivet i samarbejde med Mu-
seum Silkeborg
Bogladepris: 220 kr. 
Medlemspris: 145 kr.

Klostre i det middelalderlige 
Danmark
Hans Krongaard Kristensen

I middelalderen var der 116 klostre i 
Danmark, som også omfattede Skåne, 
Halland og Blekinge og Sydslesvig. Med 
udgangspunkt i bygninger og inven
tar samt arkæologiske undersøgelser 
skildres, hvordan livet med dets mange 
 gøremål formede sig i klostrene. 

500 sider. Rigt illustreret.  
Indbundet. 2013. 
Bogladepris 400 kr.  
Medlemspris 260 kr.

Tybrind Vig
Submerged Mesolithic settlements in 
Denmark

Søren H. Andersen

På en undersøisk boplads i Tybrind 
Vig på Vestfyn er der fremdraget en 
lang række velbevarede genstande af 
organisk materiale fra slutningen af 
jægerstenalderen. De giver os opsigts
vækkende ny viden især om datidens 
redskaber af træ, ligesom der er fundet 
stammebåde og åreblade med kunst
færdigt udskårne mønstre samt tekstil
rester og snor. 

527 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2013. Udgivet i samarbejde med 
 Nationalmuseet. 
Bogladepris 400 kr.  
Medlemspris 260 kr.

Erik Westerby
Arkæolog og politifuldmægtig i 
Ringkøbing

Palle Eriksen (red.)

Foruden lærd jurist og retshistoriker var 
Erik Westerby først og fremmest en af 
sin samtids mest kyndige arkæologer, 
selvom han ikke var faguddannet. I bogen 
fortælles bl.a. om Erik Westerbys betyd
ning som arkæolog og kulturhistoriker. 
Endvidere bringes hans egen beretning 
om epokegørende fund fra den sidste 
mellemistid i en grusgrav ved Kolding.

98 sider. Rigt illustreret. 2012. 
Udgivet i samarbejde med Ring-
købing-Skjern Museum. 
Bogladepris 150 kr.  
Medlemspris 100 kr.

UDSOLGT
UDSOLGT



36 37

Dolmens in Denmark 
Architecture and Function

Palle Eriksen & Niels H. Andersen

Stendysserne hører til blandt de ældste 
og mest monumentale oldtidsminder 
i Danmark. De over 5.000 år gamle 
anlæg står som fascinerende monu
menter over stenalderbefolkningens 
arkitektoniske formåen i en fjern fortid. 
På grundlag af ny og velunderbygget 
viden gives der en udførlig redegørelse 
for dyssernes opståen, deres oprindel
ige udseende og senere udvikling samt 
deres funktion.

328 sider. Rigt illustreret. Indbun-
det. 2014. Udgivet i samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern  Museum og Moes-
gaard Museum. 
Bogladepris 250 kr. Medlemspris 175 kr.

Dwellings, Identities and 
Homes
European Housing Culture from the 
Viking Age to the Renaissance

Mette Svart Kristiansen & Kate Giles (red.)

I 20 artikler fortrinsvis skrevet af 
middelalderarkæologer fremlægges 
teoretiske, metodiske og empiriske 
studier over boliger, forskellige livsformer 
og deres sociale baggrund i Europa, især 
i perioden 8001600. Bogen understreger 
behovet for sammenlignende tvær
nationale undersøgelser og detaljerede 
regionale studier.

255 sider. Illustreret. 2014. 
Bogladepris 250 kr. Medlemspris 175 kr.

Edited by Mette Svart Kristiansen & Kate Giles

European Housing Culture from the  
Viking Age to the Renaissance

Dwellings, Identities  
and Homes Aggersborg

The Viking-Age settlement  
and fortress

Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk, Anne 
Pedersen & David M. Wilson (red.)

Let forkortet engelsksproget udgave af 
ovennævnte bog.

478 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2014. Udgivet i samarbejde med 
 Nationalmuseet. 
Bogladepris 450 kr. Medlemspris 300 kr.

Aggersborg i vikingetiden
Bebyggelsen og borgen

Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk & Anne 
Pedersen (red.)

Sammen med andre danske ringborge 
som Trelleborg og Fyrkat spillede Ag
gersborg en central rolle i vikingetiden. 
Borgen lå med vid udsigt over Limfjorden 
på et strategisk vigtigt sted. I bogen 
gøres der rede for de store udgravninger 
af både borgen og den forudgående 
bebyggelse. Med udgangspunkt i resul
taterne gives et nyt indblik i Danmarks 
historie i denne brydningstid og i de 
politiske forbindelser med Europa.

543 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2014. Udgivet i samarbejde med 
 Nationalmuseet. 
Bogladepris 450 kr. Medlemspris 300 kr.
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Ny stregkode
Jutland Archaeological Society
National Museum of Denmark
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Aggersborg is the largest of the Danish circular fortresses of the Viking 
Age. Built by the king, Harald Bluetooth, in the second half of the tenth 
century, it was strategically placed on the shore of the Limfjord. Together 
with other Danish fortifications it was intended to play a major role in 
the politics of northern Europe.

The fortress overlaid a Viking-Age rural settlement which was destroyed 
when the fortress was constructed. The well-preserved remains of build-
ings and the many artefacts excavated here provide a unique view of the 
physical and social structure of this settlement and of its material culture. 

The book gives an account of the extensive excavations by the National 
Museum of Denmark of both the fortress and the rural settlement and 
sets their structures and the objects found within the wider context of 
the Viking Age. It also sheds new light on Denmark’s history at a time 
of major cultural and political challenges.

AGGERSBORG
The Viking-Age settlement and fortress

Edited by Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk,  
Anne Pedersen & David M. Wilson
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Arkæologi på havbunden
Historien om udgravningen af en 
stenalderboplads i Tybrind Vig

Hans Dal

I Tybrind Vig på Vestfyn deltog en 
gruppe undervands amatørarkæologer 
for år tilbage i den første større udgrav
ning af en stenalderboplads på havbun
den. Bogen handler om, hvordan grup
pen selv måtte udvikle den nødvendige 
teknik, arbejdsgang og metodik. End
videre berettes om dagligdagen og de 
praktiske gøremål i den store og yderst 
velorganiserede udgravningslejr.

148 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2014. Udgivet i samarbejde med 
 Odense Bys Museer. 
Bogladepris 190 kr. Medlemspris 135 kr.

Rooted in Movement
Aspects of Mobility in Bronze Age 
Europe

Samantha Reiter, Heide W. Nørgaard,  
Zsófia Kölcze & Constanze Rassmann (red.)

I denne artikelsamling kastes nyt lys over 
væsentlige emner i europæisk bronze
alderforskning, herunder spredningen 
af spiralornamentikken, udvekslingen af 
håndværksekspertise samt teorier om 
forskellige reaktioner på menneskers, gen
standes og idéers cirkulation. Hver artikel 
repræsenterer en ny indgangsvinkel til 
forståelsen af bevægelse i en højst mobil 
og dynamisk periode i Europas forhistorie. 

118 sider. Illustreret. Indbundet. 2014. 
Bogladepris 200 kr. Medlemspris 150 kr.

Ejsbøl Mose
Die Kriegsbeuteopfer im Moor von 
Ejsbøl aus dem späten 1.Jh.v.Chr. bis 
zum frühen 5.Jh.n.Chr.

Anne Nørgård Jørgensen & Hans Chr. H. 
Andersen

Ejsbøl Mose ved Haderslev rummer et 
af Danmarks fineste våbenofferfund fra 
romersk og ældre germansk jernalder, 
der ligesom Illerup er undersøgt helt 
og aldeles med moderne metoder. I 
bogen fremlægges en ny typologisk, 
kronologisk, naturvidenskabelig og 
kulturhistorisk bearbejdning af fundene. 
Bogen rundes bl.a. af med en diskussion 
af styrkernes militære formåen.

611 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2014. Udgivet i samarbejde med 
 Museum Sønderjylland, Moesgaard 
Museum og Nationalmuseet. 
Bogladepris 450 kr. Medlemspris 300 kr.

Rooted in 
MoveMent
Aspects of Mobility in  

Bronze Age Europe

Jutland aRchaeologi cal soci ety

Arkæologi på
havbunden

Hans Dal

Moesgaard Museum | Odense Bys Museer

Oldtidsagre i Danmark
Fyn og Langeland

Viggo Nielsen og Niels-Chr. Clemmensen

Bogen giver et enestående indblik i,  
hvordan agerfelter fra jernalderen 
udgør et unikt kulturmiljø i de danske 
skove. Resultaterne sættes i perspektiv 
af arkæologiske og naturvidenskabelige 
undersøgelser i udvalgte skove og 
tilstødende områder.

179 sider. Rigt illustreret. Indbundet i 
stift bind. 2015.
Bogladepris 350 kr.  
Medlemspris 230 kr.
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Lejre bag myten
De arkæologiske udgravninger

Tom Christensen

Historien om kongeriget Danmark 
begynder i Lejre på Sjælland. Her lå 
ifølge sagaer og krøniker kongeslægten 
Skjoldungernes berømte kongsgård. 
Arkæologiske udgravninger har vist, at 
Lejre var hovedsæde for en stormand 
eller konge i sen jernalder og vikingetid 
(5001000 e.Kr.). Bogen handler om de 
haller, grave og fund bl.a. skattefund, 
der er med til at tegne et nyt billede af 
denne sagnomspundne lokalitet.

564 sider. Rigt illustreret. Indbundet 
i stift bind. 2015. Udgivet i samar-
bejde med ROMU.
Bogladepris 448 kr.  
Medlemspris 300 kr.

The Transformation of  
Neolithic Societies
An Eastern Danish Perspective on  
the 3rd Millennium BC

Rune Iversen

Bogen giver et friskt blik på perioden 
ved et gennemgribende studie af 
genstande, bopladser, grave og 
depoter. Bogen bibringer gennem et 
stort grundforskningsarbejde til et 
nyt syn på den kulturelle udvikling i 
Østdanmark i det 3. årtusinde.

228 sider. Illustreret i farver. Stift 
bind. 2015.
Bogladepris: 387 kr.  
Medlemspris: 260 kr.

En meget mærkelig mand
Jernforskeren Robert Thomsen

Henriette Lyngstrøm

Robert Thomsen (19281995) var civil
ingeniør og produktionschef på A/S 
Varde Staalværk. Han var en dedikeret 
og passioneret forsker, som også havde 
mange kontakter i det europæiske 
jernforskningsmiljø, og hans forskning 
nød stor international anerkendelse. 
Bogen er skrevet af Henriette Lyng
strøm, der er lektor i arkæologi ved 
Københavns Universitet.

120 sider. Rigt illustreret. 2015. Ud-
givet i samarbejde med Museet for 
Varde By og Omegn.
Bogladepris 188 kr.  
Medlemspris 130 kr.

Franciskanerklostret i Horsens
Hans Krongaard Kristensen

Klostret blev udgravet i årene 1999
2001, og forfatteren fremlægger i 
denne bog resultaterne fra Horsens 
Museums og Aarhus Universitets 
udgravninger.
Undersøgelserne giver et godt billede 
af det ellers helt forsvundne kloster 
og er den første samlede fremstilling 
af klostret som helhed. Udgivet i 
samarbejde med Horsens Museum.

135 sider. Illustreret i farver. Stift 
bind. 2016.
Bogladepris: 188 kr.  
Medlemspris: 130 kr.
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Vitskøl Kloster
Den middelalderlige bygningshistorie

Jesper Hjermind og Hugo Spøttrup Jensen

Vitskøl Kloster er et af de mest 
markante middelalderlige 
bygningskomplekser i Nordjylland, 
stiftet i 1158. Den lange og 
komplicerede bygningshistorie bliver 
grundigt fremlagt.
Udgivet i samarbejde med Viborg 
Museum og Vesthimmerlands Museum.

208 sider. Illustreret i farver. Stift 
bind. 2016.
Bogladepris: 250 kr. 
Medlemspris: 175 kr.

Urban Consumption
Tracing urbanity in a Danish town  
800-1800. An archaeology of Aarhus

Jette Linaa

På baggrund af analyser af arkæologiske 
fund fra Aarhus og opland følges byens 
udvikling og kontaktnet fra vikingetid 
til midten af 1800tallet. I centrum står 
den særlige levemåde, der gør byboere 
til borgere. Herigennem oprulles byens 
fællesskaber og brudfladerne i dem: 
Imellem byboere og landboere, men 
også imellem byens øvre og nedre so
ciale lag og mellem nye indvandrere og 
indfødte århusianere.

240 sider, illustreret. Indbundet i stift 
bind. 2016.
Bogladepris 275 kr. 
Medlemspris 185 kr.

Skelhøj, Vol. 1
Skelhøj and the Bronze Age barrows of 
Southern Scandinavia 

Mads Kähler Holst & Marianne Rasmussen 
(red.)

Første bind i et trebindsværk om nye 
særdeles omhyggelige og perspek
tivrige undersøgelser af en sydvestjysk 
gravhøj. Undersøgelsesresultaterne ses 
i sammenhæng med Syd skandinaviens 
øvrige gravhøje fra ældre bronzealder. 

359 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2013. Udgivet i  samarbejde med 
 Nationalmuseet. 
Bogladepris 400 kr.  
Medlemspris 260 kr.

Skelhøj, Vol. 2
Skelhøj and the Bronze Age barrows of 
Southern Scandinavia 

Mads Kähler Holst & Marianne Rasmussen 
(red.)

Andet bind i værket om de skelsæt
tende undersøgelser af en gravhøj fra 
bronzealderen. I første bind blev ud
gravningsresultaterne præsenteret. Her 
sættes de ind i en større tolkningsmæs
sig sammenhæng.

324 sider, rigt illustreret, indbun-
det. 2015. Udgivet i samarbejde med 
 Nationalmuseet.
Bogladepris: 400 kr. 
Medlemspris: 260 kr
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The Sösdala Horsemen
And the equestrian elite of  
fifth century Europe

Charlotte Fabech & Ulf Näsman (eds.)

Det berømte Sösdalafund fra Skåne be
står af beslag fra et eksklusivt udsmyk
ket hovedtøj til en hest. De nærmeste 
paralleller er fundet i Østrig, Polen, Ru
mænien og Ukraine. Kvaliteten er ekcep
tionel og på højde med de bedste sen
romerske metalarbejder. Med baggrund 
i ny forskning og nye analyser placerer 
en gruppe europæiske forskere Sösdala
fundet på den europæiske scene. 

452 sider, rigt illustreret. Indbundet 
i stift bind. 2017. Resuméer og fig-
urtekster på russisk.
Bogladepris: 348 kr. 
Medlemspris: 230 kr.

Oceans of Archaeology
Anders Fischer & Lisbeth Pedersen (red.)

Specialister fra 10 lande giver her en sam
let oversigt over Europas og det østlige 
Middelhavs druknede kulturarv fra sten
alderen. De inviterer læseren på besøg på 
havopslugte bopladser og hellige steder, 
hvor man kan stifte bekendtskab med 
kunst, søfart og tidligt landbrug såvel 
som hverdagslivets mangfoldige spor af 
flinthåndværk, jagt, fiskeri og indsamling.

239 sider, rigt illustreret. Stift bind. 
2018. Udgivet i samarbejde med Na-
tionalmuseet og Moesgaard Museum.
Bogladepris: 348 kr. 
Medlemspris: 230 kr.

Daily Life at the Turn of  
the Neolithic
John Simonsen

Der gives et unikt indblik i hverdags
livet, dets organisation og økonomi 
på grundlag af fund fra langhuse med 
forsænkede gulve. Husene dateres til 
sen stenalder og tidlig bronzealder. Fun
dene stammer fra nyere arkæologiske 
undersøgelser i Limfjordsområdet, men 
ses i relation til hele regionen og i flere 
henseender også til det øvrige Sydskan
dinavien.

564 sider, rigt illustreret med farve-
billeder og indbundet i stift bind. 
2017. Udgivet i samarbejde med 
 Museum Salling.
Bogladepris: 475 kr. 
Medlemspris: 315 kr.

Moesgaard Vikingetræf
Sara Heil Jensen & Anna Bech Lund (red.)

En uge hver sommer er store dele af 
Moesgård Strand som forvandlet. Det 
er vikingetræffet, som finder sted. 
Træffet har været en tilbagevendende 
begivenhed gennem 40 år og var det 
første af sin art, da det så dagens lys i 
1977. Fra store dele af verden rejser over 
tusind ”vikinger” til Moesgaard for at 
deltage i det spektakulære træf. 

160 sider, rigt illustreret. Indbundet i 
stift bind. 2017. Udgivet i samarbejde 
med Moesgaard Museum.
Bogladepris: 198 kr. 
Medlemspris: 140 kr.
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Lange linjer i landskabet
Hulbælter fra jernalderen

Palle Eriksen & Per Ole Rindel (red.)

De såkaldte hulbælter – mærkværdige 
kilometerlange bånd af tætliggende 
huller, som strakte sig igennem jernalde
rens landskab – kendes stort set kun fra 
Danmark. I bogen fremlægges undersø
gelser og analyser af de indtil nu kendte 
hulbælter, og de sættes ind i en større 
sammenhæng med udblik til beslægtede 
fænomener i andre lande i søgen efter 
svaret på hulbælternes formål. Bogen 
giver et grundigt indblik i en helt ny slags 
fortidsminde og i hidtil upåagtede sider 
af vor forhistorie.

464 sider. Rigt illustreret. Stift bind. 
2018. Udgivet i samarbejde med 
Arkæologi Vestjylland.  
Bogladepris: 375 kr. 
Medlemspris: 260 kr.

Mariager Kloster
Hans Krongaard Kristensen

Mariager Kloster var i middelalderen 
det største bygningskompleks i Jylland. 
I tidens løb blev kirken reduceret meget 
stærkt og de fleste klosterbygninger for
svandt. Det kan være ganske vanskeligt 
på stedet at fornemme udstrækningen på 
det enorme anlæg. Bogen giver ved hjælp 
af skriftlige kilder, arkæologiske udgrav
ninger og gamle tegninger et billede af 
det komplicerede birgittinerkloster.

171 sider, rigt illustreret. Stift bind. 2018. 
Bogladepris: 250 kr.  
Medlemspris: 175 kr.

Bronze Age Settlement and 
Land-Use in Thy, Northwest 
Denmark, vol. 1-2
Jens-Henrik Bech, Berit Valentin Eriksen og 
Kristian Kristiansen (red.)

Læseren præsenteres for en sammen
hængende arkæologisk og naturvi
denskabelig fremstilling af, hvorledes 
landskab, bopladser og hushold var 
organiseret i Thy i perioden 1500700 
f.Kr., hvor der foregik en dramatisk øko
nomisk og befolkningsmæssig ekspan
sion. Resultaterne af dette stort anlagte 
tværvidenskabelige forskningsprojekt 
har gjort det muligt at sætte bronze
alderbebyggelsen i Thy ind i en større 
regional og nordvest europæisk sam
menhæng.

Bogen er på 285 + 578 sider. Rigt 
 illustreret. Stift bind. 2018. Udgivet  
i samarbejde med Museum Thy.
Bogladepris: 500 kr. 
Medlemspris: 350 kr.
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Danmarks middelalderlige 
tiggerklostre
Franciskanernes og dominikanernes 
bygningskultur

Morten Larsen

Tiggerordenerne fik stor betydning for 
udviklingen af det middelalderlige klo
stervæsen. I 300 år var disse ordener en 
integreret del af det danske samfund, 
og ved middelalderens ophør fandtes 
der tiggerklostre i mange af landets 
købstæder. Disse klostre er emnet for 
denne bog, der med udgangspunkt i 
bevarede monumenter og arkæologiske 
undersøgelser belyser tiggerordnernes 
bygningskultur.

248 sider. Rigt illustreret. Stift bind. 
2018. Udgivet i samarbejde med 
Vendsyssel Historiske Museum.  
Bogladepris: 277 kr.  
Medlemspris: 190 kr.

Sea-Level Change in 
Mesolithic southern 
Scandinavia
Peter Moe Astrup

Samtidig med istidens ophør, fandt 
vedvarende havstigninger sted, som 
varede i årtusinder. Dette bevirkede, at 
bopladserne efter de mennesker, der 
havde boet i de tidligere kystområder, 
gradvist blev opslugt af havet. I bogen 
undersøger forfatteren, hvilken rolle 
kysterne og deres ressourcer spillede 
for Maglemosetids mennesker, og det 
bliver diskuteret, hvordan man tilpas
sede sig ændringerne i havniveauet.

208 sider. Rigt illustreret. Stift bind. 
2018. Udgivet i samarbejde med 
Moesgaard Museum.  
Bogladepris: 435 kr.  
Medlemspris: 210 kr.



50 51

The Hammerum Burial Site
Customs and Clothing in the  
Roman Iron Age

Tinna Møbjerg, Ulla Mannering,  
Hans Rostholm & Lise Ræder Knudsen (red.)

Redegørelse for undersøgelsen af en 
lille jernaldergravplads ved Hammerum 
nær Herning. En kvindegrav påkalder sig 
særlig opmærksomhed, fordi den viste 
sig at indeholde ekstremt velbevarede 
tekstiler og hovedhår. Den gravlagte var 
iklædt en fint vævet kjole og var dækket 
af et sjal samt en form for tæppe. Teks
tilerne er fremstillet af lokal uld, men 
tydeligvis inspireret af den samtidige 
kontinentale stil, hvilket også gælder 
hendes frisure. 

224 sider. Rigt illustreret. Stift bind. 
2019. Udgivet i samarbejde med  
Museum Midtjylland.  
Bogladepris: 300 kr.  
Medlemspris: 210 kr.

Smedens rum 2 og 3: 
Materialet og smeden
Rapporter fra det andet og tredje 
seminar i netværket Smedens rum

Xenia Pauli Jensen (red.)

Bogen præsenterer igennem 10 artikler 
en række undersøgelser af jernalderen, 
middelalderen og renæssancens sme
dehåndværk og de mange forskellige 
spørgsmål, som nutidens forskning sø
ger at besvare. Bogen er en rapport fra 
to seminarer i det tværfaglige netværk 
Smedens rum, hvor skandinaviske ar
kæologer, historikere, smede og andre 
fagfolk udveksler erfaringer om forti
dens håndværk.

84 sider. Rigt illustreret.  
Indbundet. 2021. 
Bogladepris 148 kr.  
Medlemspris 104 kr.
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De dræbte krigere i Alken Enge
Efterkrigsritualer i ældre jernalder

Mette Løvschall, Rasmus Birch Iversen  
& Mads Kähler Holst (red.)

I et nu tilgroet søbassin ved Alken Enge 
syd for Skanderborg er der gennem 
årene fundet mængder af menneske
knogler, der for det meste ligger hulter 
til bulter. Knoglerne viser sig at være fra 
krigere, som deltog i et stort slag, der 
fandt sted omkring begyndelsen af vor 
tidsregning.  På baggrund af nye arkæo
logiske udgravninger, undersøgelser og 
analyser giver denne bog et dybdegåen
de indblik i fundene, stedet og de dra
matiske begivenheder, der fandt sted. 

292 sider. Rigt illustreret. Indbundet 
i stift bind. 2019. Udgivet i samar-
bejde med Moesgaard Museum og 
Museum Skanderborg. 
Bogladepris: 300 kr. 
Medlemspris: 210 kr.

Øm Kloster
Hans Krongaard Kristensen

En redegørelse for klosteranlæggets 
bygningshistorie på baggrund af talrige 
arkæologiske undersøgelser foretaget 
gennem en årrække. Der er tale om en 
grundlæggende fremstilling, der kilde
kritisk samler de forskellige undersøgel
sesresultater til en helhed. Det sker ved 
inddragelse af cistercienserordenens 
regler og vilkår, historiske kilder og ud
valgte genstandsfund.

386 sider. Rigt illustreret. Indbundet 
i stift bind. 2020. Udgivet i samarbej-
de med Museum Skanderborg. 
Bogladepris: 350 kr. 
Medlemspris: 240 kr.

Asmild Kirke og Kloster
Hans Krongaard Kristensen

I 350 år fungerede Asmild Kirke ved 
Viborg Søndersø som klosterkirke for 
et nonnekloster, og netop forbindelsen 
mellem kloster og kirke er et af emnerne 
i denne dybdegående gennemgang af 
bygningernes rige historie, der på trods 
af tidligere udgravninger og undersø
gelser først er samlet i en udgivelse nu.

213 sider. Rigt illustreret. Hardback. 
2021. Udgivet i samarbejde med 
 Viborg Museum. 
Bogladepris: 360 kr. 
Medlemspris: 250 kr.
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Bebyggelse på Samsø
i vikingetid og middelalder

Mogens Høegsberg, Dorthe Haahr 
Kristiansen, Lars Krants Larsen, Jette Linaa, 
Hans Skov og Michael Vinter

Med udgangspunkt i stednavnestudier, 
talrige arkæologiske undersøgelser, 
analyser af omfattende og systematiske 
metaldetektorafsøgninger samt nye 
borgstudier tegner forfatterne et bil
lede af bebyggelsen på Samsø i vikin
getid og middelalder – dens karakter 
og udvikling. I flere tilfælde kan bosæt
telserne føres tilbage til yngre germansk 
jernalder, samtidig med Kanhaveka
nalen, der blev anlagt i 720’erne, men 
efter al sandsynlighed stadig var i brug i 
vikingetiden.

121 sider. Rigt illustreret. Indbundet 
i stift bind. 2020. Udgivet i samarbe-
jde med Moesgaard Museum. 
Bogladepris: 248 kr. 
Medlemspris: 170 kr.

Ribe 700-1050
From Emporium to Civitas in  
Southern Scandinavia

Morten Søvsø

Hvad kan Ribe fortælle os om byers tidli
ge historie i Danmark? Var de produkter 
af topstyret planlægning eller var den 
egentlige drivkraft bag byudviklingen 
uregerlige handels og markedskræfter? 
Denne bog giver en omfattende analyse 
af Ribe og byens udvikling i slutningen 
af vikingetiden.

278 sider. Rigt illustreret. Hardback. 
2020. Udgivet i samarbejde med 
Sydvestjyske Museer.  
Bogladepris 350 kr. 
Medlemspris 245 kr.

Hummelure
Landsby, langhus og landbrug i 
Østjyllands yngre jernalder

Stine Vestergaard Laursen  
& Rasmus Birch Iversen 

Fremlæggelse af Hummelurelandsbyen, 
der blev undersøgt som en forsknings
udgravning mellem 2009 og 2012. 
Herudover gives en kort karakteristik 
og perspektivering af jernalderen i det 
centrale Østjylland og en fremlæggelse 
af langhusets relative og absolutte kro
nologi i yngre jernalders Østjylland.

108 sider. Illustreret. Indbundet. 
2021. Udgivet i samarbejde med 
Moesgaard Museum. 
Bogladepris 248 kr. 
Medlemspris 173 kr.

Jysk Arkæologisk Selskab

Moesgaard Museum
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Landsby, langhus og landbrug  
i Østjyllands yngre jernalder

Stine Vestergaard Laursen og Rasmus Birch Iversen
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Urban Diaspora
The Rise and Fall of Diasporic 
Communities in Early Modern 
Denmark and Sweden.  
Archaeology – History – Science 

Jette Linaa (red.)

Igennem 17 kapitler undersøger en 
række arkæologer, historikere og 
naturvidenskabelige eksperter immi
grantsamfundenes opståen, storhed og 
fald i tidligmoderne byer i Danmark og 
Sverige. Kapitlernes indhold spænder 
fra dybtgående studier af artefakter, 
biofakter og arkæologiske fund til om
fattende analyser af fællesskaber og 
netværk blandt indfødte og migranter 
fra mange forskellige lande.”

537 sider. Rigt illustreret. Hardback. 
2020. Udgivet i samarbejde med 
Moesgaard Museum.  
Bogladepris: 500 kr. 
Medlemspris: 350 kr.

Smedens rum 2 og 3: 
Materialet og smeden
Rapporter fra det andet og tredje 
seminar i netværket Smedens rum

Xenia Pauli Jensen (red.)

Bogen præsenterer igennem 10 artikler 
en række undersøgelser af jernalderen, 
middelalderen og renæssancens sme
dehåndværk og de mange forskellige 
spørgsmål, som nutidens forskning sø
ger at besvare. Bogen er en rapport fra 
to seminarer i det tværfaglige netværk 
Smedens rum, hvor skandinaviske ar
kæologer, historikere, smede og andre 
fagfolk udveksler erfaringer om forti
dens håndværk.

84 sider. Rigt illustreret.  
Indbundet. 2021. 
Bogladepris 148 kr.  
Medlemspris 104 kr.
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Landbebyggelsens struktur
Middelalderens rurale Danmark

Mette Svart Kristiansen og  
Lars Christian Bentsen (red.)

Hvordan har middelalderens landbe
byggelse forandret sig over tid? Hvad 
kan bebyggelsens struktur sige om de 
middelalderlige bønders udnyttelse af 
landskabets ressourcer? Og hvad for
tæller grænser i landskabet om deres 
rumlige og retslige opfattelse af bebyg
gelsen? Det er nogle af spørgsmålene, 
som en række forskere med speciale 
inden for arkæologi og historie diskute
rer i denne udgivelse, der er den anden 
i serien MIRUDA.

144 sider. Rigt illustreret. Paperback. 
2021. Udgivet i samarbejde med Aar-
hus Universitet, Holstebro Museum, 
Arkæologi Vestjylland,  Sydvestjyske 
Museer, Museum Sønderjylland 
 Arkæologi og Museum Thy. 
Bogladepris: 200 kr. 
Medlemspris: 140 kr.

Bygning og bolig, gård og toft
Middelalderens rurale Danmark

Mette Svart Kristiansen og  
Charlotte Boje H. Andersen (red.)

Dette er den første i en række af tema
tiske publikationer med særligt fokus 
på middelalderens rurale Danmark. Med 
temaet Bygning og bolig, gård og toft un
dersøges bondens nære landskab, som 
det viser sig i arkæologiske udgravnin
ger og analyser, skriftlige kilder og hi
storiske kort. Udgivelserne præsenterer 
foredrag og posters fra de årlige konfe
rencer arrangeret af MIRUDA – Middel-
alderens Rurale Danmark med det formål 
at give et indblik i nye undersøgelser og 
aktuelle perspektiver og diskussioner.

103 sider. Rigt illustreret. Paperback. 
2019. Udgivet i samarbejde med Aar-
hus Universitet, Holstebro Museum, 
Arkæologi Vestjylland,  Sydvestjyske 
Museer, Museum Sønderjylland 
 Arkæologi og Museum Thy. 
Bogladepris: 200 kr. 
Medlemspris: 140 kr.
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Eigi einhamr
Jernalderens guldbrakteater  
og den åbne krop som form 

Teresa Østergaard Pedersen

Jernalderens guldbrakteater er et vel
kendt arkæologisk materiale. Bogen 
præsenterer læseren for en række karak
teristiske billedtemaer og analyser af 
guldbrakteaternes udviklingshistorie i 
Skandinavien. Under inspiration af Asger 
Jorns kunstneriske syn på brakteaternes 
billedverden anskues de som billeder i 
deres egen ret. Med forfatterens bag
grund i både kunsthistorie og arkæologi 
lykkes det at bygge bro mellem to fag
områder og gennemføre et originalt og 
inspirerende tværfagligt studium.

232 sider. Rigt illustreret.  Indbundet. 
2021. Udgivet i samarbejde med 
 Holstebro Kunstmuseum. 
Bogladepris 300 kr.  
Medlemspris 210 kr.

Døden i centrum
Yngre jernalders gravfund i  
Region Midtjylland

Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard 
Laursen og Nina Helt Nielsen (red.)

Denne samling af artikler er 10 midtjy
ske museers forsøg på at kaste lys over 
døden, som den afspejler sig i regionens 
gravfund fra jernalderen mellem 200 og 
750 e.Kr. Om de dødes genstande og 
de ritualer, der udspillede sig omkring 
begravelsen, og hvad de fortæller om 
jernaldermenneskets verden og samspil
let med forfædre og guder.

264 sider. Rigt illustreret. Hardback. 
2021. Udgivet i samarbejde med 
 Museum Silkeborg, Museum Hor-
sens, Museum Østjylland, ArkVest, 
Museum Skanderborg, Viborg Muse-
um, Museum Midtjylland, Holstebro 
Museum, Museum Salling og Moes-
gaard Museum 
Bogladepris: 320 kr. 
Medlemspris: 224 kr.
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Atlas of the Stone Age 
Cultures of Qatar
Holger Kapel
Dette er den første primære publikation 
af resultaterne af de danske ekspedi
tioner til landene langs den Arabiske 
Golf, ledet af professor P.V. Glob og 
T.G. Bibby fra det forhistoriske museum 
i Aarhus. Efter intensive rekognoscer
inger i årene 19561964 publicerede 
forfatteren en klassifikation af Qatars 
stenalder kulturer i fire grupper: A, B, C, 
og D.

86 sider. Engelsk og arabisk.  
48 plancher. 1967.
Bogladepris 115,00 kr. 
Medlemspris 75,00 kr.

Preliminary Survey in East 
Arabia 1968
T.G. Bibby
Rapport om den berømte rekognosce
ring i 1968 af SaudiArabiens østlige 
provins, hvor vigtige pladser som Thaj, 
Tarut, Uqir og Yabrin blev undersøgt. 
Ekspeditionen blev ledet af T.G. Bibby  
fra museet i Aarhus.

67 sider. Illustreret. Indbundet. 1973.  
Bogladepris 75,00 kr. 
Medlemspris 50,00 kr.

NÆRORIENTALSK OG KLASSISK 
ARKÆOLOGI M.M.

The Maussolleion at Halikarnassos  
Reports of the Danish Archaeological Expedition to 
Bodrum

I årene 19661977 genudgravede professor Kristian Jeppesen 
fra Aarhus Universitet Mausolæet i Halikarnassos, et af den 
antikke verdens syv vidundere, beliggende i vore dages 
Bodrum, i det sydvestlige Tyrkiet. Resultaterne af disse 
undersøgelser er fremlagt i syv bind.

1. The Sacrificial Deposit
 Kristian Jeppesen, Flemming Højlund & Kim Aaris-Sørensen
  Foran indgangen til kong Mausollos’ gravkammer opdagedes 

et offerlag bestående af snesevis af okser, kalve, får/geder, 
lam, høns, duer og hønseæg. Dyrene er parteret efter ganske 
specielle regler, der er rekonstrueret på baggrund af studier 
af snit og hugspor på knoglerne, sammenholdt med skrift
lige efterretninger om offerritualer.

 110 sider. Illustreret. Indbundet. 1981.
  Bogladepris 175,00 kr. 

Medlemspris 120,00 kr.

2. The Written Sources and their Archaeological Background
 Kristian Jeppesen & Anthony Luttrell
  En fremlæggelse og diskussion af antikke græske og latinske 

kilder, som beskriver Mausolæet i Halikarnassos, som det så 
ud i de første århundreder af dets eksistens. Desuden bliver 
Mausolæets senere historie og dets anvendelse som stenbrud 
af de korsfarere, som byggede en borg i Bodrum, diskuteret.

 220 sider. Illustreret. Indbundet. 1986.
  Bogladepris 300,00 kr. 

Medlemspris 200,00 kr.
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3. The Maussolleion Terrace and Accessory Structures 1-2
 Poul Pedersen
  Et af den danske udgravnings hovedresultater var opdagel

sen af den terrasse, som Mausolæet var anlagt på, og som 
indgik i det antikke Halikarnassos’ byplan. Komparative stu
dier af samtidige terrasseanlæg fra det sydvestlige Tyrkiet 
fremlægges.

 Bd. 1: Tekst og appendiks. 208 sider. Illustreret. 
Indbundet.
 Bd. 2: Katalog. 134 sider. Illustreret. Indbundet. 1991.
 Bogladepris 400,00 kr. Medlemspris 275,00 kr.

4. The Quadrangle
 Kristian Jeppesen
  Fremlæggelse af de nye undersøgelser af Mausolæets funda

ment og de overleverede vidnesbyrd om kong Mausolos’ grav
kammer og gravgaver.

 182 sider + 16 plancher. Indbundet. 2000. 
 Bogladepris 300,00 kr. Medlemspris 200,00 kr.

5. The Superstructure
 Kristian Jeppesen
  Sammenfatninger og konklusioner vedrørende forfatterens 

omfattende komparative studier af de arkitektoniske, skulptu
relle, og litterære kilder til Mausolæets overbygning.

 265 sider. Illustreret. Indbundet. 2002.
 Bogladepris 300,00 kr. Medlemspris 200,00 kr.

6.  Subterranean and pre-Maussollan structures on the site of 
the Maussolleion

 Jan Zahle og Kjeld Kjeldsen
  En beskrivelse af det dræn, der skulle forhindre Mausolæets 

grav i at blive oversvømmet, foruden en akvadukt som passe
rede området, samt præmausolæiske gravanlæg.

  244 sider + 6 sider farveplancher. Illustreret. Indbundet. 
2004.

  Bogladepris 350,00 kr. Medlemspris 235,00 kr.

7. The Pottery 
  Ceramic Material and Other Finds from Selected Contexts
 Leif Erik Vaag, Vinnie Nørskov & John Lund
  En beskrivelse af keramik og øvrige fund fra udvalgte kontek

ster.

  243 sider. 85 plancher. Illustreret. Indbundet. 2003.
  Bogladepris 350,00 kr. Medlemspris 235,00 kr.
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Failaka/Dilmun. The Second 
Millennium Settlements

1. The Stamp and Cylinder Seals
 Poul Kjærum
  Et af de vigtigste resultater af de dan

ske udgravninger langs den Arabiske 
Golf var fundet af 365 stempelsegl i 
2. årtusindsbopladserne på øen Faila
ka i Kuwait. En beskrivelse af seglene 
suppleret af fotos og kontekstoplys
ninger præsenteres.

  Katalog 171 sider. 79 plancher. 
Indbundet. 1983.

  Bogladepris 187,50 kr.  
Medlemspris 140,00 kr.

2. The Bronze Age Pottery
 Flemming Højlund
  Denne publikation behandler kera

mikken, der blev udgravet 19581963 
i to byhøje, F3 og F6, på øen Failaka i 
Kuwait. Materialet opdeles i en lokal, 
Barbar, og en Mesopotamisk kera
miktradition og klassificeres i 100 
morfologiske typer og 8 godstyper. 
Baseret på denne typologi såvel som 
stratigrafiske data defineres syv pe
rioder, der dækker det meste af det 2. 
årtusind f.eks.

  197 sider. Illustreret.  
Indbundet. 1987.

  Bogladepris 250,00 kr.  
Medlemspris 170,00 kr.

Failaka/Ikaros. The Hellenistic Settlements

2. The Hellenistic Pottery from Failaka 1-2
 Lise Hannestad
  Denne publikation behandler keramikken 

fundet i de danske udgravninger af det 
hellenistiske fort (F5) på Failaka. Udover 
enkelte fund af græsk keramik drejer det 
sig om keramik i en mesopotamisk tradi
tion, som er langt den mest dominerende 
samt keramik, der har sine rødder på det 
arabiske fastland. Bogen giver endvidere et 
udblik til keramik fra andre områder af Den 
nære Orient i perioden efter Alexanders 
erobringer, og interaktionen græske og 
lokale traditioner.

  Bd. 1: Tekst. 140 sider. Illustreret. Ind-
bundet.

  Bd. 2: Katalog og plancher. Indbundet. 
128 sider. 1983.

 Bogladepris 228,75 kr.  
 Medlemspris 160,00 kr.

3.  The Sacred Enclosure in the  
Early Hellenistic Period

 Kristian Jeppesen
  I dette bind fremlægger forfatteren sin 

endelig publikation af det hellenistiske 
fort (F5) på Failaka med hovedvægten på 
de to templer og deres altre samt for
svarsmuren i dens tidlige form. I et afslut
tende kapitel behandles den store græske 
indskrift, som blev fundet i fortet, og som 
har været opstillet foran det vigtigste 
tempel.

 125 sider. Illustreret. Indbundet. 1989.
  Bogladepris 231,25 kr.  

Medlemspris 150,00 kr.

Danish Archaeological Investigations on Failaka, Kuwait
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3. The Bronze Age Architecture
 Poul Kjærum & Flemming Højlund
  I forbindelse med de danske ekspedi

tioner til øen Failaka i Kuwait blev der 
i 19581963 foretaget udgravninger i 
flere byhøje. I bogen præsenteres de 
mange afdækkede husrester, og der 
 redegøres for deres sammenhæng 
med en  handelsplads fra det 2. årtu
sinde f.Kr.

  162 sider, rigt illustreret. 
Indbundet. 2013. Udgivet i 
samarbejde med the National 
Council for  Culture, Art and 
Letters, Kuwait & Moesgaard 
Museum. 
Bogladepris 250,00 kr.  
Medlemspris 175,00 kr.

4. Failaka Stone Vessels
 Anna Hilton
  I forbindelse med Moesgaard Muse

ums udgravninger på øen Failaka i 
Kuwait 19581963 blev der fundet et 
stort antal fragmenter af dekorerede 
stenkar, hvis fortolkning lige siden 
har beskæftiget forskere. Stenkar
samlingen bliver præsenteret i alle 
detaljer, og betydningen af de mange 
stilarter på øen bliver diskuteret i 
sammenhæng med nyere tendenser i 
vores forståelse af den Arabiske Golfs 
arkæologi.

  191 sider, rigt illustreret. Indbun-
det. 2013. Udgivet i samarbejde 
med the National Council for Cul-
ture, Art and Letters, Kuwait &  
Moesgaard Museum. 
Bogladepris 298,00 kr.  
Medlemspris 200,00 kr.

Nuristani Buildings
Lennart Edelberg
Siden sin deltagelse i Den 3. Danske 
Centralasiatiske Ekspedition (194752) 
har forfatteren beskæftiget sig indgå
ende med Nuristans traditionelle hus
byggeri, der udmærker sig ved sin fine 
arkitektur, usædvanlige snedkerhånd
værk og overdådige træskærerarbejder. 
Resultaterne fremlægges i denne rigt 
illustrerede bog.

223 sider. Illustreret. Indbundet. 
1984.
Bogladepris 275,00 kr.  
Medlemspris 185,00 kr.

The Natufian Encampment  
at Beidha
Late Pleistocene Adaption in the  
Southern Levant
Brian F. Byrd
Præsentation af udgravningsresulta
terne fra den natufiske bosættelse på 
den velkendte Beidhalokalitet i Jordan. 
Pladsen blev o. 10.000 f.Kr. benyttet 
sæsonvist i forbindelse med jagt.

126 sider. Illustreret. Indbundet. 1989.
Bogladepris 179,50 kr.  
Medlemspris 110,00 kr.
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The Island of Umm an-Nar

1. Third Millennium Graves
 Karen Frifelt
  Opdagelsen og udgravningen fra 

1959 til 1961 af 49 gravanlæg på øen 
Umm anNar i Abu Dhabi kastede det 
første lys på bronzealdercivilisationen 
i landet Magan i Sydøstarabien. De 
udgravede gravanlæg og alle deres 
fund præsenteres og diskuteres.

  188 sider. Illustreret.  
Indbundet. 1991.

  Bogladepris 225,00 kr.  
Medlemspris 150,00 kr.

2. The Third Millennium Settlement
 Karen Frifelt
  Bopladsen fra midten af det 3. årtu

sind på øen Umm anNar blev udgra
vet af museet i Aarhus. Dokumentati
onen og fundene præsenteres og dis
kuteres i alle detaljer af forfatteren.

  260 sider. Illustreret.  
Indbundet. 1995. 
 Bogladepris 287,50 kr.  
Medlemspris 200,00 kr.

Qala’at al-Bahrain

1.  The Northern City Wall and the  
Islamic Fortress

  Flemming Højlund &  
H. Hellmuth Andersen

  Arkitektur og stratigrafi for udgrav
ningen af Dilmuns hovedstad, den 
vigtigste arkæologiske plads i Østara
bien, dokumenteres, med en detalje
ret præsentation af keramik, stempel
segl, indskrifter, metaller, dyreknogler 
etc. fra alle perioder fra det sene 3. 
årtusind til den islamiske periode.

  511 sider. Illustreret.  
Indbundet. 1994.

  Bogladepris 450,00 kr.  
Medlemspris 325,00 kr.

2. The Central Monumental Buildings
  Flemming Højlund &  

H. Hellmuth Andersen
  I denne publikation fremlægges den 

primære dokumentation af de mo
numentale bygninger i centrum af 
Dilmuns hovedstad, som daterer det 
sene 3. årtusind til det 1. årtusind f.Kr. 
Keramik, mønter, figuriner, segl, ind
skrifter, røgelsesbægre, menneske 
og dyreknogler præsenteres i detaljer.

  288 sider. Illustreret.  
Indbundet. 1997.

  Bogladepris 348,00 kr.  
Medlemspris 245,00 kr. 
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Excavations at Tepe Guran in 
Luristan
The Bronze Age and Iron Age Periods
Henrik Thrane

I forbindelse med de arkæologiske eks
peditioner til Luristan i det vestlige Iran 
blev der i 1964 foretaget udgravninger 
i tell`en Tepe Guran. Bogen rummer en 
samlet fremlæggelse af bebyggelses
spor og grave fra bronze og jernalder. 

155 sider + 70 plancher. Illustreret. 
Indbundet. 2001.
Bogladepris 298,00 kr.  
Medlemspris 210,00 kr.

Islamic Remains in Bahrain
Karen Frifelt

I forbindelse med de danske ekspedi
tioner til Bahrain blev der gjort betyd
ningsfulde fund især af keramik og glas 
fra den islamiske periode. Bogen rum
mer en samlet fremlæggelse af dette 
materiale.

207 sider. Illustreret. Indbundet. 
2001.
Bogladepris 348,00 kr.  
Medlemspris 240,00 kr.

Qala’at al-Bahrain

3.  The Western and Southern City 
Walls and other Excavations

  Flemming Højlund

  Afsluttende bind i publikationen  
Qala’at al-Bahrain, som omhandler 
Dilmuncivilisationens hovedstad på 
Bahrain. Den blev udgravet i 1954
1978 af danske ekspeditioner, som 
udgik fra det nuværende Moesgaard 
Museum. Der redegøres omhyggeligt 
for en række undersøgelse med præ
sentation af arkitektur og stratigrafi 
samt det righoldige fundmateriale 
bestående af bl.a. segl, inskriptioner, 
figuriner og keramik.

  213 sider. Rigt illustreret. 
Indbundet i stift bind. 2019. 
Udgivet i samarbejde med 
Moesgaard Museum og 
museumsmyndighederne  
på Bahrain.

  Bogladepris 348,00 kr.  
Medlemspris 240,00 kr.
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Invoking the Spirits
Jesper Trier

Om de etnografiske undersøgelser 
blandt Mlabrifolket, som var en lille 
stamme på 140 personer, der på under
søgelsestidspunktet levede isoleret 
i Nordthailands jungle. Mellem 1970 
og 1994 opholdt forfatteren og hans 
kone sig hos mlabri’erne og indsamlede 
 informationer om deres materielle og 
religiøse liv.

325 sider. Illustreret. Indbundet. 
2008.
Bogladepris 300,00 kr.  
Medlemspris 200,00 kr.

Danish Archaeological 
Investigations in Qatar 1956-1974
Flemming Højlund (ed.)

De første arkæologiske rekognosce
ringer og udgravninger i staten Qatar 
blev udført af Moesgaard Museum i 
19561974. Af særlig interesse er nogle 
grave med jernsværd og pile, samt dro
medarer og en samtidig boplads med 
keramik, der viser hen til tætte forbin
delser til Bahrain og den østlige provins 
i Saudiarabien. Bogen afsluttes med et 
komplet katalog over helleristningerne 
fra Jebel Jusasiyah.

195 sider, rigt illustreret også med 
farvebilleder og indbundet i stift 
bind. 2017. Udgivet i samarbejde med 
Qatar Museums.
Bogladepris: 348 kr. 
Medlemspris: 230 kr.
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The Barbar Temples
H. Hellmuth Andersen & Flemming Højlund

Fra 19541961 blev templerne i Barbar, 
som stammer fra omkring år 2000 f.Kr., 
udgravet af danske arkæologer. Bogen 
fremlægger resultaterne af disse ud
gravninger og kommer med bud på, 
hvilken guddom man tilbad i templet.

Bd. 1: Tekstbind. 323 sider.  
Bd. 2: Plancher. 57 sider.  
Illustreret. Indbundet. 2003.
Bogladepris 500,00 kr.  
Medlemspris 350,00 kr.

The Burial Mounds of Bahrain
Social complexity in Early Dilmun
Flemming Højlund

Fremlæggelse af 54 gravhøje undersøgt 
i forbindelse med de danske ekspeditio
ner til Bahrain. Desuden sammenfattes 
forfatterens studier af Dilmunkulturens 
udvikling og sociale kompleksitet ca. 
22001600 f.Kr.

178 sider. Illustreret. Indbundet. 
2007.
Bogladepris 348,00 kr.  
Medlemspris 245,00 kr.
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Tell F6 on Failaka Island
Kuwaiti-Danish Excavations 2008-2012

Flemming Højlund & Aiysha Abu-Laban (eds.)

Udgravninger i byhøjen Tell F6 har afkla
ret dateringen og relationen mellem to 
store bygninger, som vidner om Dilmun
civilisationens dynamiske ekspansion 
omkring 1800 f.Kr. Under Dilmunlagene 
i Tell F6 blev en babylonisk boplads af
dækket, som viser, at Failaka blev koloni
seret af Ur IIIstaten omkring 2100 f.Kr. 

270 sider, rigt illustreret. Indbundet 
i stift bind. 2016. Udgivet i samar-
bejde med Moesgaard Museum og 
museums myndighederne i Kuwait.
Bogladepris: 350 kr. 
Medlemspris: 230 kr.

The Royal Mounds of A’ali  
in Bahrain
The Emergence of Kingship in Early 
Dilmun

Steffen Terp Laursen

Kongegravene ved A’ali i Bahrain er om
givet af mystik, og man har antaget, at 
de er det sidste hvilested for Dilmunri
gets bronzealderkonger. Bogen omhand
ler alt fra den tidligste arkæologiske ud
forskning af A’ali til helt nye data fra den 
nyligt gennemførte BahrainMoesgaard 
Museum ekspedition til A’ali (20102016).

447 sider, rigt illustreret. Indbundet i 
stift bind. 2016. Udgivet i samarbejde 
med Moesgaard Museum og Bahrain 
Authority for Culture and Antiquities.
Bogladepris: 450 kr. 
Medlemspris: 315 kr.

Music in Nuristan
Traditional Music from Afghanistan
Christer Irgens-Møller

Bogen behandler med et væld af node
eksempler musik optaget af danske 
etnografer i Afghanistan i 1950’erne. 
Musikken bliver desuden dokumenteret 
på tre CD’er, som er indlagt i bogen, der 
således kommer til at fremstå som et 
vidnesbyrd om en unik musikkultur, der 
ikke længere eksisterer.

221 sider. Illustreret. Indbundet. 
2009.
Bogladepris 350,00 kr.  
Medlemspris 230,00 kr.

The Early Bronze Age Tombs  
of Jebel Hafit
Bo Madsen
Fremlæggelse af 50 gravhøje fra be
gyndelsen af bronzealderen på Oman
halvøen. Gravene repræsenterer en fun
damental transformation af forholdet 
mellem mennesker og landskab i regio
nen, der går forud for opkomsten af det 
første oaseagerbrug. Gravene indehol
der de første genstande af kobber og 
viser, at udnyttelsen af kobbermalm fra 
Omanbjergene var begyndt.

245 sider, rigt illustreret med farve-
billeder og indbundet i stift bind. 
2017. Udgivet i samarbejde med 
Moesgaard Museum og museums-
myndighederne i Abu Dhabi.
Bogladepris: 350 kr. 
Medlemspris: 230 kr.


