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ste par årtier, så i den henseende er nogle af de nyere 
ortofotoserier mere anvendelige, men der er selvføl-
gelig undtagelser.10 Det er nemlig væsentligt at være 
opmærksom på optagelsestidspunktet for de enkelte 
ortofotoserier. De forskellige typer af arkæologiske 
spor kan nemlig ses på forskellige tidspunkter af året 
og under forskellige betingelser. 

Jordfarvespor på internettet
Jordfarvesporene er, som navnet nærmest beretter om, 
farveforskelle, der kan ses i markernes jorder. Farve-
forskellene opstår der, hvor der er blevet tilført andre 
jordmaterialer, f.eks. i forbindelse med anlæggelse af 
gravhøje eller i forbindelse med sandfygningsaflejrin-
ger. Det tilførte materiale ser anderledes ud i forhold 
til resten af markjorden og står især tydeligt frem, når 
markernes ses i fugleperspektiv. Jordfarveforskellene 
bliver kun synlige, når markerne pløjes, men samtidig 
nedbryder den årlige pløjning også jordfarveforskel-
lene, og dermed de sidste rester af fortidsminderne. 
Netop derfor kan et jordfarvespor på en luftfotoserie 
være det eneste bevis på, at der engang fandtes et for-
tidsminde på det pågældende sted. 

For at finde jordfarvespor på internettet er det væ-
sentligt at bruge ortofotoserier, hvor markerne kort 
før optagelsestidspunktet har været pløjet. Det er selv-
følgelig forskelligt, hvornår de enkelte marker bliver 
pløjet, og i nogle tilfælde vil det være muligt at finde 
jordfarvespor på ortofotoserier fra sommerhalvåret. 
Generelt er ortofotoserier, der er optaget om foråret 
mest anvendelige. Ældre ortofotoserier, som f.eks. 
DDOland1954 © COWI, er ofte gode i den henseen-
de. Førhen prioriteredes det ved luftfotograferingen, 

Igennem de sidste 5-10 år har der været en stigende in-
teresse for luftfotoarkæologi i Danmark. Det skyldes 
nok især det store danske luftfotoprojekt Fortiden set 
fra himlen - Luftfotoarkæologi i Danmark1 og de man-
ge gode fund.2 Fagpersoner, såvel som amatører, ka-
ster sig ud i luftfotoarkæologi, og det kan nu lade sig 
gøre på grund af en stadigt voksende tilgængelighed 
af fotomateriale på nettet. De store internetportaler, 
som f.eks. Kortal,3 Geodatastyrelsen,4 Danmarks Mil-
jøportal5 og Kortforsyningen6, har efterhånden gjort 
et bredt udvalg af forskellige data tilgængelige for of-
fentligheden. 

Det virker umiddelbart nemt at gå i gang med en 
luftfotoarkæologisk eftersøgning, men der opstår hur-
tigt en række problematikker. For hvilket kildemate-
riale skal man bruge for at finde forskellige typer af 
fortidsminder? Er der nogle, der er bedre egnet end 
andre? Er luftfotosporene kulturhistoriske, geologiske 
eller moderne, og hvordan kan man se forskellene? I 
det følgende vil jeg kort forsøge at opridse nogle af de 
fælder, man kan blive fanget af, men også et par ek-
sempler på de fund man kan gøre på nettet.7

Der er efterhånden mange steder, man kan finde 
luftfotos på nettet.8 De mest arbejdsvenlige er de kort-
lignende redskaber, der kaldes ortofotoserier. Ortofo-
toserierne er en sammenhængende fotoflade, der viser 
hele Danmark fra luften på et specifikt tidspunkt. De 
består af en stor mængde luftfotos, der er sammen- 
svejset på bedste mosaikmanér, og de udgør således et 
samlet kort, selv om fotomaterialet er optaget af flere 
gange. Den type luftfotokort kendes især fra den po-
pulære platform Google Earth.9 Opløsningskvaliteten 
af luftfotografierne er blevet forbedret gennem de sid-
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naturlige vådområder, som fremstår som mørkere om-
råder på marken. Det er vigtigt at være opmærksom 
på både form og farve (se figur 1).

I skelnen mellem arkæologiske jordfarvespor og 
naturlige jordfarvespor er hjemmesiden Fundogfor-
tidsminder.dk et brugbart redskab. En hurtig områ-
desøgning kan resultere i viden om, hvorvidt jordfar-
vesporet allerede er kendt, og om der er fundet f.eks. 
stenøkser, keramik eller måske bopladser i nærheden. 
Hvis der ikke er information at hente på fundogfor-
tidsminder.dk, kan historisk kortmateriale fra gstkort.
dk13 eller Danmarks Miljøportal14 nogle gange være 
behjælpeligt. De Høje Målebordsblade eller Preussiske  

at udsynet forstyrredes mindst muligt af bevoksning. 
Derfor blev mange af serierne optaget, mens markene 
lå nypløjede eller nysåede. I dag er det mindre væsent-
ligt, at man kan se, hvad der ligger under trædække 
eller bevoksning.11 

Det er især fortidsminder som gravhøje, hulveje, 
marksystemer fra jernalder og historisk tid, skelgrøf-
ter, diger, gamle veje eller nedlagte jernbanestræknin-
ger, der kan findes som jordfarvespor.12 Samtidig er 
der en række jordfarveskift, der ikke nødvendigvis 
har noget med menneskelig aktivitet at gøre. F.eks. 
kan tidligere vandhuller være opfyldt af fygesand og 
dermed ligne overpløjede gravhøje, eller der kan være 

Figur 1. Eksempel fra Kortal.dk DDOland1954-ortofotoserien øst for Holstebro. På udsnittet ses fem overpløjede grav-
høje som lysere, runde jordfarvespor. De fire af gravhøjene ses tydeligt, mens den femte fremstår mere grålig. Der findes 
en del andre lyse pletter på ortofotoudsnittet, men deres former er mere organiske og diffuse, så her er nærmere tale om 
naturlige farveforskelle i markjorden. Den aflange zigzagformede markering til venstre er en del af pansergraven fra 
2. verdenskrig omkring Holstebro. Langs pansergraven er flere runde jordfarvespor, der kunne minde om gravhøje, 
men de er snarere opstået i forbindelse med anlæggelsen af pansergraven. Ortofotoudsnit © COWI.
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Figur 2. Eksempel fra Kortal.dk DDOland1954-ortofotoserien sydøst for Holstebro. På udsnittet ses midtfor, øverst et 
større jernaldermarksystem samt en enkelt overpløjet gravhøj som lyse jordfarvespor. Mod syd kan et lignende system af 
lyse jordfarvespor erkendes, men det regulerede og nærmest fuldstændige parallelle udtryk vidner om et dræningssystem 
fra nyere tid. Ortofotoudsnit © COWI.
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Figur 3. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie syd for Sønder Nissum. Plantevækstforskelle giver sig til 
kende som forskellige grønne og gulgrønne nuancer. Enkelte steder er kornet fuldstændig udpint. De lange linjer, der 
ses, er rester efter højryggede agre. De højryggede agre er et resultat af en lang kultiveringstradition, der har sine rødder 
i tidlig middelalder og har været anvendt frem til 1800-tallet. Til venstre i billedets forgrund ses afgrødesporene fra et 
nedlagt gårdanlæg fra nyere tid med skelgrøfter og en brønd. Ovenover gårdanlægget ses en række mørkegrønne pletter. 
Her kan være tale om affaldsgruber, grubehuse eller måske grave. Ortofotoudsnit © COWI.

Målebordsblade15, alt afhængigt af hvor i Danmark 
man har fundet spor, kan informere om tidligere 
vådområder og topografiske situationer, der senere 
er ændrede i forsøg på markforbedringer eller opret-
ning af åer. Sådanne ændringer, som f.eks. dræning 
eller opfyldning af ujævnheder kan sagtens fremstå 

som tydelige jordfarvespor uden at være interessante 
fra et arkæologisk perspektiv. Danmarks Højdemodel 
kan også anvendes, men det kan være vanskeligt at 
få brugbar information i opdyrket mark. De sidste 
årtiers intensive pløjning har som regel udjævnet de 
væsentligste terrænforskelle.
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rene opstår nemlig de steder, hvor planternes vækstbe-
tingelser er forringede eller forbedrede af forskellige 
forhold. Sporene kan fremstå som negative afgrøde-
spor og er synlige som lavere afgrødevækst i områder, 
hvor planternes rodnet forhindres i at trænge igennem 
underliggende materialer som f.eks. fundamenter og 
stenlægninger. Det er dog sjældent, at negative afgrø-
despor kan erkendes, da de kulturhistoriske levn, der 
forringer plantevækst på markerne, for længst er bort-
pløjet eller bevidst fjernet fra landbrugsområder.

De positive afgrødespor – altså sundere korn – op-
står de steder, hvor planternes rødder kan søge dybere 
ned, så planten dermed bedre kan opsamle nærings-
stoffer eller væde. Det kan eksempelvis være steder, 
hvor der før har været bebyggelse, og stolpehuller, 
affaldsgruber eller andre anlæg har givet ændringer i 
undergrunden (se figur 3).17 

Hvis markens planter har gode betingelser med 
næringsholdig jord og regelmæssig vandtilførsel, kan 
vækstforskelle i kornet være vanskelige at spore. Da de 
fleste markområder i dag er gødede, er det nærings-

Forhistoriske marksystemer – de såkaldte oldtids- 
agre – fra ældre jernalder (ca. 500 – 200 e.Kr.) giver 
sig til kende som et net, der spreder sig ud over mar-
kerne. I forbindelse med marksystemerne er en væ-
sentlig faldgrube de moderne drænlægningssystemer, 
der til forveksling kan ligne. Samtidig kan afgrøde-
spor efter iskiler også fejltolkes som oldtidsagre.16 For 
drænenes vedkommende er de udlagt mere regelret, 
nærmest i parallelle forløb og placeret så vandet fra 
markerne kan løbe ned mod afvandingskanaler, bæk-
ke eller åer (se figur 2).

Afgrødespor på internettet
DDOland2008 © COWI anvendes i denne intro-
duktion til luftfotoarkæologi på nettet, fordi den op-
fylder visse kriterier, der er nødvendige for at kunne 
finde arkæologiske afgrødespor. Ortofotoserien er op-
taget med en ret høj opløsning, og samtidig har opta-
gelsestidspunktet været gunstigt for plantevækstsfor-
skelle. Mulighederne for at se afgrødespor er meget 
afhængige af vejr- og jordbundsforhold. Afgrødespo-

Figur 4. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie i nærheden af Oksbøl øvelsesterræn. På udsnittet ses en 
række iøjefaldende ringdannelser på en græsmark. Her er tale om de såkaldte ’ hekseringe’ uden kulturhistorisk betyd-
ning. De kan nemt fejltolkes som ringgrøftsgrave fra jernalderen, men er spor efter svampemycelier. Ortofotoudsnit © 
COWI.
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sandede jorder, da pløjelaget hurtigere bliver drænet 
for regnvand, og muligheden for vækstforskelle opstår 
oftere og hurtigere. I de lerede jorder skal tørken være 
mere ekstrem, før det i samme udstrækning påvirker 

holdige aspekt ikke nær så væsentligt som vandtil-
førslen. I tørkeperioder vil afgrøderne stå flottere i de 
områder, hvor der er bedre tilgængelighed til vand. 
Derfor er det nemmere at observere afgrødespor på 

Figur 5. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie øst for Troldhede. De mange linjer er ikke et udtryk 
for kulturhistorisk aktivitet i området. Polygonerne er naturlige fænomener, der formodes at være dannet under sidste 
istid, hvor kulden fra nærtliggende gletsjere har påvirket den geologiske sitaution.18 De giver sig ofte til kende som 
en række feltagtige afgrødespor, hvor grubelignende afgrødespor ses spredt mellem og i felterne. Den type afgrødespor 
fejltolkes ofte som marksystemer fra jernalderen, en fundtype der sjældent ses som afgrødespor, men kan findes som 
jordfarvespor. Læg mærke til flyet, der måske er på jagt efter luftfotolokaliteter. Ortofotoudsnit © COWI.
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På andre ortofotoserier, f.eks. DDOland2010 © 
COWI, kan afgrødespor også erkendes, så det kan 
være en god idé at undersøge flere forskellige serier. 
Serierne er ikke optaget på samme tidspunkt, så nogle 
områder kan være gode på den ene ortofotoserie, mens 
andre områder er bedre på andre serier. Den geologi-
ske situation varierer på tværs af landet, og forskellige 
fænomener kan nemt fejlagtigt tolkes som kulturhi-

kornets vækst, og afgrødesporene bliver synlige. Sam-
tidig er tidsrummet med tydelige vækstforskelle ofte 
kortere på lerjord end på sandjord. Den kombination 
gør, at det kan være ret vanskeligt at finde gode afgrø-
despor på de dele af ortofotoserierne, der er optaget 
over lerjorder. Man kan alligevel være heldig, hvis op-
tagelsestidspunktet er sammenfaldende med en god 
tørkeperiode.

Figur 6. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie vest for Sdr. Nissum. På udsnittet ses langhuse fra ældre 
romersk jernalder, indhegninger og et nedlagt vejforløb. Ortofotoudsnit © COWI.



45

Nogle kulturhistoriske spor er mere tydelige end 
andre, og i forbindelse med afsøgning af områder er 
det vigtigt at få afstemt det zoomniveau, der bruges, 
så især langhuse og gruber kan erkendes. De eksem-
pler, der er brugt her, er fra Kortal.dk. Derfor er or-
tofotoudsnit vandmærket med skriften ”COWI”.20 
Den vandmærkning er ikke fikseret, men følger det 
kortudsnit, der vises i internet browseren. I nogle til-
fælde kan COWI-vandmærket dække hele langhu-
se eller andre kulturhistoriske afgrødespor, især når 
zoomniveauet er højt. 

Ved at bruge Danmarks Miljøportal, hvor COWIs 
DDOland2008 også findes, kan man undgå vand-
mærkningen, men den platform er tungere at arbejde 
med og kræver en god internetforbindelse. Et nært 

storiske (se figur 4 og 5). Det kan ofte være en stor 
hjælp at have en generel forståelse for, hvordan forskel-
lige bebyggelses- og begravelsesstrukturer fra fortiden 
har set ud.

Hvis man holder sig for øje, at de ting, man leder 
efter, skal ligne noget konkret, eksempelvis langhu-
se, grøfter eller grubehuse, er det muligt at gøre nogle 
meget interessante fund på internettet. Eksempelvis 
kendes der fra en af Fortiden set fra himlens flyveture 
i 2008 en meget interessant lokalitet fra ældre romersk 
jernalder (ca. 1-200 e.Kr).19 Hvis man finder samme 
sted på DDOland2008-ortofotoserien © COWI kan 
næsten samme afgrødespor ses. Her er tale om en ræk-
ke afgrødespor, der indiskutabelt er kulturhistoriske 
(se figur 6).

Figur 7. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie sydvest for Herning. På udsnittet ses to flotte langhuse 
fra yngre jernalder. Derudover er der en del andre bopladsspor, bl.a. en del gruber og mindst 15 grubehuse. De kul-
turhistoriske afgrødespor forekommer i samme område som istidspolygoner. Ortofotoudsnit © COWI.
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Figur 8. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie nord for Herning. Et enkeltliggende øst-vestgående 
langhus er markeret som afgrødespor af to rækker af tagbærende stolper centralt i billedet. Ortofotoudsnit © COWI.
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I mange tilfælde vil langhusenes vægge ikke være 
synlige, og langhusene vil fremstå som to rækker af 
små runde afgrødespor, der markerer placeringen af 
husenes tagbærende stolper (se figur 8).

I jagten på afgrødespor kan Fundogfortidsminder.
dk bruges som et værktøj. I nogle tilfælde kan lokali-
teten være kendt fra andre undersøgelser, eller der kan 
være fundet metal eller keramik på eller i nærheden 
af marken. 

Et andet redskab, der er godt at anvende i forbin-
delse med afklaringen af afgrødesporene på nettet, er 
et billed- eller fotoredigeringsprogram. Det kan være 
lidt vanskeligt at bruge i første omgang, men det er 
besværet værd! Ved at ændre på kontrast- og farve-

zoomniveau kan alternativt være så pixeleret, at det er 
vanskeligt at se afgrødespor.

I nogle situationer er vækstforskellene vældig mar-
kante (se figur 6), men i andre sammenhænge kan 
langhusene være ret svære at se. Det er især her, at 
det er vigtigt at anvende et fornuftigt zoomniveau 
og sørge for, at der ikke er vandmærkeforstyrrelser 
af iagttagelsesforholdene. Det kan være en god idé at 
gennemsøge det samme område flere gange, så den 
erfaring, der oparbejdes, kan bruges til at genkende 
kulturhistoriske afgrødespor (se figur 7). Det ene af 
langhusene på figur 7 er ret i øjefaldende, mens det 
andet, i den venstre del af udsnittet, er væsentligt bed-
re skjult og kun erkendeligt.

Figur 9. Eksempel fra Kortal.dk DDOland2008-ortofotoserie sydvest for Herning. Efter en hurtig manipulation er 
det nu muligt at se dele af flere langhuse foruden de to, der fandtes på det originale ortofotoserieudsnit. Ortofotoudsnit 
© COWI.
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Noter
1.  http://www.fortidensetfrahimlen.dk/
2.  Olesen & Mauritsen 2015, s. 233.
3.  http://www.kortal.dk/
4.   http://www.gst.dk/
5.   http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri-

bution/
6.  http://www.kortforsyningen.dk/
7.   Der tages udgangspunkt i brugen af COWI’s 

ortofotoserier fra Kortal.dk, specielt DDO-
land1954 & DDOland2008 © COWI.

8.  Olesen et al. 2011.
9.  http://www.google.com/earth/
10.   Olesen et al. 2011, s. 65; Olesen & Mauritsen 

2015, s. 301.
11.  Olesen et al. 2011. 
12.  Ibid.
13.  http://gstkort.dk/spatialmap
14.   http://arealinformation.miljoeportal.dk/distri-

bution
15.  © Geodatastyrelsen.
16.  Omtalt s. 43 i denne artikel. 
17.   Olesen & Mauritsen 2015, s. 23.
18.  Bertelsen 1971, s. 64.
19.  Olesen & Mauritsen 2015, s. 98-99.
20.  Se figur 1-10.
21.  http://www.adobe.com/dk  
22.  http://www.canon.dk/support/consumer_pro- 

ducts/products/cameras/digital_slr/eos_7d.aspx? 
type=download&softwaredetailid=tcm:81- 
1309838 

23.  http://www.canon.dk 
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balanceforholdene kan der pludselig dukke en masse 
andre informationer op. Det er muligt i forskellige 
programmer at foretage sådanne manipulationer, ek-
sempelvis Photoshop © Adobe Systems Software.21 
For at illustrere hvor stor effekt sådan en manipulering 
af et ortofotoudsnit kan have, er figur 7 blevet ændret 
i programmet Digital Photo Professional © Canon.22 
Programmet er gratis tilgængeligt på Canons hjem-
meside og kan behandle Raw-, JPEG- og TIFF-filer.23 
Ved at bruge den funktion, der hedder Tool Palette i 
programmets Edit image Window, kan man ekspe-
rimentere med farvebalancer og kontrastforhold, så 
afgrødesporene bliver tydeligere (se figur 9). 

Arbejdet med luftfotoarkæologi på internettet
Der er en masse gode muligheder for at få nogle spæn-
dende indblik i forhistorisk og historisk kulturarv 
igennem online luftfotoarkæologi. Den personlige 
erfaring er et vigtigt element, når der arbejdes med 
luftfotoarkæologi. Det tager tid at opbygge erfaring, 
men jo mere tid der bruges på at kigge på luftfotos, 
jo flere elementer bliver synlige, og jo nemmere er det 
at frasortere spor, der ikke har kulturhistorisk betyd-
ning. I denne korte introduktion til luftfotoarkæologi 
på nettet er nogle af de mest almindelige fælder blevet 
nævnt, men der vil opstå mange situationer, hvor man 
er i tvivl om, hvad man har med at gøre. Det er en 
god øvelse at gøre brug af andre tilgængelige redska-
ber, som fundogfortidsminder.dk-databasen, histori-
ske kortmaterialer eller Danmarks Højdemodel, men 
i visse tilfælde er det nødvendigt at opsøge en fag-
person. Der er meget mere information at hente om 
dansk luftfotoarkæologi på www.fortidensetfrahim-
len.dk, bl.a. en udførlig liste over mere litteratur om 
emnet, så det er bare med at komme i gang!


