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Værløsefiblen eller Alugodfiblen er
en rosetfibel (fig. 1), der blev fun-
det i 1944 under Anden Verdens-
krig i forbindelse med et entrepre -
nørarbejde på Flyvestation Værlø-
ses område. Fundet, der omfattede
flere genstande, er grundigt beskre-
vet og tolket. Følgende er en be-
skrivelse af Værløsefiblen og et bud
på, hvem kvinden, der bar rosetfib-
len, og som formentlig døde i en
ung alder, kan være. Hvorfor fik
hun fiblen med i sin grav, og hvad
var det for en tid hun levede i? Det
er sandsynligt, at den unge kvinde
hed Alugodo, og hun er hermed
den første person på Furesøegnen,
som omkring år 200 træder ud af
historiens anonymitet med sit navn
indridset med runer på sin fibel.

Rosetfibler har altid vakt opmærk-
somhed på grund af deres størrelse
og pragtfulde udførelse. De er rigt
dekorerede og er håndværksmæs-
sigt komplicerede smykker, der be-
står af 40-60 forskellige enkeltdele.
Rosetfibler findes så godt som altid
kun i rige kvindegrave.

Værløsefiblen er i dag udstillet på

Nationalmuseet, hvor den har en
meget fremtrædende plads i udstil-
lingen om romersk jernalder. De
øvrige genstande fra graven er ud-
stillet på Furesø Museer.

Alugodfundet
Da arkæologen fra Nationalmuseet
efter forviklinger med de tyske myn-
digheder nåede frem, var graven
desværre fuldstændig ødelagt i for-
bindelse med entreprenørens jordar-
bejde. Derfor blev der ikke tale om
nogen egentlig arkæologisk udgrav-
ning, men kun om en aflevering af
fund og oplysninger samt en gen-
nemsøgning af området, herunder
nogle jordbunker. En årvågen og
samvittighedsfuld arbejdsmand
havde heldigvis tilkaldt Nationalmu-
seet, da rester af et skelet fra et
menneske, en stor såkaldt rosetfibel
af sølv og andre genstande kom
frem ved jordarbejdet.
Fundstedet er en lille nu delvis bort-
gravet og for længst tilgroet sand-
banke i det nordlige område af
flyvestationen, tæt ved og vest for
den gamle landevej mellem Kirke
Værløse og Jonstrup. Netop her for-
løb i oldtiden egnens vigtigste nord-

syd-gående vejstrøg. Lokaliteten har
i Nationalmuseets Sognebeskrivelse
fået nr. SB 34. I en dybde af cirka
1,5 m kunne man konstatere re-
sterne af en øst-vest-orienteret grav,
omgivet af marksten, 2-3 gange ho-
vedstørrelse. Ud over skeletresterne
reddede Nationalmuseet flere mere
eller mindre beskadigede genstande:
den nævn te rosetfibel samt en min-
dre sølvfibula, en bronzeøse med en
tilhø - rende si, en større sølvnål, to
grønne glasperler og skår af to min-
dre lerkar (fig. 2,3,4 og 5). Arbej-
derne på pladsen oplyste, at der
desuden var fundet en bronzespand,
der desværre var bortkommet. De
forskellige genstande, herunder den
mindre sølvfibel, daterer fundet til
omkring år 220-230 e. Kr. – det vil
sige i den første del af yngre ro-
mersk jernalder, som strækker sig
fra omkring 160 til ca. 375 e.Kr.

I nærheden af den første grav blev
der fundet knoglerester og lerkar
fra to andre lidt senere grave. Grav
1 kan derfor opfattes som en cen-
tralgrav på en gravplads fra yngre
romersk jernalder.

Alugodkvindens skelet
Selv om sandjord ikke er særlig be-
varende for knogler, var de frem-
bragte skeletdele ret velbevarede,
men skelettets placering i den øst-
vest-orienterede grav kendes ikke.
Skeletdelene omfatter foruden et
ret velbevaret kranie størstedelen

Værløsefiblen og Alugodo

Fig. 1. Værløsefiblen

Fig. 2. Den lille armbrøstfibel af sølv
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af lemmeknoglerne, nøgleben og
skulderblade fra et menneske, som
er bestemt til at være en kvinde.
De antropologiske undersøgelser
tyder på, at kvinden kan have
været meget ung, måske kun om-
kring 20 år gammel. Kraniet er for-
holdsvis stort og over middelstør -
relse og fremtræder med en kraftig
modelleret profil (fig. 6). Hagepar-
tiet er defekt, men overmundstæn-
derne har uden tvivl været noget
fremspringende med udpræget
overbid. Kraniets næseryg indice-
rer, at kvindens næse har været
stor, smal og krum. Tænderne er
meget velbevarede og uden caries,
og tandstillingen er regelmæssig.
Lemmeknoglerne er overordentlig
gracile, lange og slanke med svagt
udviklede muskelspor. Legemshøj-
den kan beregnes til omkring 161
cm. 

Værløsefiblen fra 
Alugodgraven
Værløsefiblen er fundets hoved-
stykke (fig. 1). Det er en stor og
relativt velbevaret rosetfibel af sølv,
og da den blev renset på National-
museet, viste det sig, at der på
begge sider af nåleholderen var
indgraveret et hagekors eller sva-
stikategn. Desuden var der på nå-
leskedens ene side indridset en
meget tydelig og veludført runeind-
skrift, der kunne læses som Alu-
god. Værløsefiblen var på fundtids -
punktet den eneste kendte fibel
med runeindskrift, og den er stadig
den eneste i Danmark med både
runer og hagekors. Som beskrevet i
det følgende afsnit, indicerer fiblen
interessante forhold om dens ejer. 

Fiblen er en stor 10 cm lang ro-
setprydet pragtfibula af sølv, og
den er karakteriseret ved sin rige,
næsten overdrevne udsmykning
med rosetter udført af forgyldt
sølvblik. 
De typiske hvælvede og klokke -
formede rosetter er indrammet af
smalle, tværrillede sølvtråde. Ro-
setterne er fastholdt af brede, flade
sølvringe på tynde sølvskiver. Fib-
lens s-formede bøjle og den høje
nåleholder er støbt i et. Fiblens
lange spiral (omkring en spiral -
akse) med tilhørende nål er fast-
gjort til bøjlen, således at fiblen kan
fungere som en sikkerhedsnål.
Bøjle, nåleholder og spiral med nål
er således fiblens funktionsmæs-
sige del. Fiblens syv rosetter udgør
sammen med ornamenter og andre
udsmykninger fiblens udsmyk-
ningsmæssige del.

Som nævnt er Værløsefiblens høje
og brede nåleholder ornamenteret
på begge sider, udført med en fin
gravering i såkaldt tremolerstik.
Med en lille punsel eller mejsel har
man hamret mønstret på nåleholde-
ren. Ornamentikken er ens på begge
sider og består af et enkelt smalt
bånd eller ramme, der følger nåle-
holderens kant lidt inden for denne.
Dog er dette bånd i den øverste ende
af holderen dobbelt. Nær den neder-
ste brede del af holderens sider er
der med samme teknik indgraveret
de to hagekors, anbragt lidt væk fra
enden. Tegnene balancerer smukt
inden for rammeudsmykningen på
nåleholderen, og hele den nævnte
ornamentik står meget klart og vel -
disponeret. 

Runeindskriftens seks runer er ind -
ridset med et skarpt instrument

Fig. 3. Si og øse af bronze Fig. 4. To lerkar fra Alugodgraven

Fig. 5. Sølvnålen. Nålen måler nu 16,5
cm og har oprindelig været 6-7 cm læn -
gere

Fig. 6. Alugodos kranie
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(ikke tremolerstik) og kun på den
ene side af nåleholderen. Runerne
er klemt sammen mellem hagekor-
set og de dobbelte bånd i nålehol-
derens anden ende. Nogle af
runerne er ridset ind over den øv-
rige ornamentik. Det betyder at ru-
nerne er indridset efter at fiblen er
færdigfremstillet med tremolerud-
smykningen, og runeristeren har
ikke beregnet pladsen til runeind-
skriften særlig godt, for den sidste
del af indskriften er blevet noget
klemt op mod hagekorset. 

Værløsefiblen skønnes at være lagt
i graven omkring år 220-230 e.
Kr., og ud fra andre gravfund af til-
svarende rosetfibler vurderes denne
fibeltype at være fremstillet over en
meget kort periode på 30-50 år,
hvilket betyder at denne smykke-
form kun har været brugt i en eller
højst to generationer. På Værløse-
fiblen ses kun en smule slid efter
brug på nåleholderens underside.
Når fiblen bæres, vender spiralen
nedad, og spiraldækket fremad.
Dette felt og bøjlen med tre og to

rosetter bliver hermed den mest
synlige og dominerende del af fib-
len. Fiblen har tjent som en kombi-
neret sikkerhedsnål og nok først og
fremmest som et brystsmykke og
et værdighedstegn. Tøjet må sand-
synligvis have været af en kraftig
kvalitet for at kunne bære den
store og tunge fibel. Det er fore-
slået, at fiblerne har været anvendt
som ophæng for en eller flere per-
lekæder.

Runer og navnet Alugod
samt hagekors
De første runer anvendtes i Dan-
mark i årene 150-170 e. Kr., og
Værløsefiblen er fra første del af
200-tallet. Der er derfor tale om
meget gamle runer. Runerne var en
fællesgermansk skrift, som blev
skabt af den alfabetudvikling, der
havde fundet sted i Middelhavsom-
rådet i det 1. årtusinde f.v.t. I dag
kendes der fem fibler med runeind-
skrifter, hvoraf de tre er rosetfibler,
og forskerne er enige om at ru-
neindskrifterne på fiblerne er per-
sonnavne. Her hører enigheden op,
og man mener navnene kan stå
enten for mesteren, der fremstillede
fiblen, eller giveren eller den der
lod fiblen fremstille, eller som tredje
mulighed navnet på den, der bar
og ejede fiblen. Mesteren har an-
bragt hagekorset på en smuk og
afbalanceret måde på Værløsefib-
lens nåleholder, og det ser således
ikke ud til, at der under fremstillin-
gen var tænkt på, at fiblen skulle
forsynes med en indskrift. Dette in-
dicerer at hverken mester eller
giver har leveret navn til indskrif-
ten – så ville man sandsynligvis
have indpunslet navnet som en del
af fremstillingen. Dette synspunkt
underbygges således af, at rune -
indskriften er påført efter fiblens
fremstilling. Den almindeligste me-
ning er derfor også, at Alugod er
ejerens navn, og i dette tilfælde et
kvindenavn indridset på fiblen, da
den fik en ejer. 
I romersk jernalder bestod person-

Fig. 7. Ormehovedringen af guld fra Kirke Værløse
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navne normalt af to led, og mands-
navne ender normalt med -ar, og
kvindenavne normalt med -o. Fib-
lens ejer har derfor med ovenstå-
ende tolkning heddet Alugodo. At
der kun står Alugod på fiblen, for-
klares med, at der er anvendt en
tiltaleform (Alugod), og at pladsen
på nåleholderen var knap. 

Alugod eller Alugodo er det eneste
kendte eksempel på dette navn,
hvilket ikke er usædvanligt, da
man kun kender meget få navne
fra den tid. De sprogkyndige er
enige om at -god betyder ”god”, og
at alu er et trylle- eller værneord.
Det i øvrigt smukke og feminine
navn efter vor tids målestok kan
således opfattes som et kærligt
ønske om, at det vil gå navnebæ-
reren godt – blive lykkelig – alt
godt! Alu finder man i senere tiders
germanske navne som Olbjørn
(nordisk), Aluberht (tysk) og Ealu-
wine (engelsk). Alu, mener man
også, var navnet på øl (alu, ale og
øl). Trylleordet beskyttede øllet
mod fordærv og troldtøj, og forsy-
nede man også øltønden med en
udløbstud udformet som en hane,
var øllet sikret. Ved hanegal stod
solen op, og alle overnaturlige
skulle være under jorden, ellers
sprang de i flint. De underjordiske
hadede haner, som vi kender det

fra nutidens gamle eventyr og
overtro.

Hagekorset eller svastika tolkes
som et lykketegn og tolkes af de
fleste som et frugtbarheds- og sol-
tegn. Hagekorset, som på det
gamle indoeuropæiske sprog san-
skrit hedder suastika, kan her be-
tyde ”altgodt”. Kombinationen af
ordene alugod og svastika, der
synes at betyde det samme, er tan-
kevækkende.

Himlingøjecentret på
Stevns og de rige på 
Furesøegnen
De arkæologiske fund viser at der i
begyndelsen af yngre romersk
jernalder var en magtkoncentration
eller et fyrstedømme på Stevns om-
kring Himlingøje, hvor mange af ti-
dens rigeste gravfund er gjort.
Dette center styrede blandt andet
importen af varer fra Romerriget og
distribuerede forskellige prestige-
genstande til sine allierede, først og
fremmest i Danmark, men også i
Norge og Sverige. Man finder pre-
stigevarerne i elitens grave som
fornemt romersk drikkeudstyr, for
eksempel drikkebægre af glas,
bronzeøser og tilhørende sier, bron-
zespande m.m. På centrets værk-
sted fremstillede man fibler af sølv
og fingerringe og armbånd af guld,

de såkaldte slangehovedringe. Cen-
tret styrkede magtpositionen ved at
alliere sig med andre magt- og rig-
domscentre. De allierede fik drik-
keudstyr og ormehovedringe af
guld og måtte som betaling for ek-
sempel indgå i forsvaret af det
samlede magtområde. Jernalderen
var en urolig tid, og de danske
kystområder blev angrebet af små
hærstyrker, der kom fra Skandina-
vien og Tyskland. En del af magt-
centrets politik var også at styrke
sammenholdet gennem ægteska-
ber. Derfor blev unge fyrstedøtre
fra rigdomscentret formentlig sendt
til andre centre som brude for lo-
kale stormænds sønner.

I 1949 blev der fundet og udgravet
en meget rig kvindegrav i Himling -
øje, som man kunne datere til om-
kring år 200 e. Kr. (fig. 8).
Kvinden døde i en alder af 40-50
år. Gravudstyret er meget rigt med
romersk glas, drikkeudstyr af
bronze, en rosetfibel af samme
type som Værløsefiblen og flere
slangehovedringe af guld (fig. 9 og
10). For enden af en meget lang
halskæde af glasperler hang der en
amulet- eller salvedåse af sølv, som
stammer fra de sarmatiske egne i
Sydøsteuropa (fig. 11). I den for-
bindelse kan det nævnes, at udbre-
delsen af netop rosetfiblerne
strækker sig helt til de sydøsteuro-
pæiske egne og ned til Sortehav-
sområdet. Himlingøjegraven er
optaget i sin helhed og er udstillet
på Nationalmuseet i samme rum
som Værløsefiblen. Den fornemme

Fig. 8. Den fornemme kvinde fra Himlingøje i sin rigt udstyrede grav

Fig. 9. Himlingøjekvindens rosetfibel
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kvinde i graven her kan komme fra
Sydøsteuropa som del af en brude-
alliance, hvor Himlingøjecentret
herved har søgt at styrke handels-
forbindelserne mod syd. På kvin-
dens rosetfibel var der på nåle -
holderen indridset navnet
viduhu(n)dar – det vil sige
skov(ved)hund eller ulv. Dette
navn tolkes som giverens eller fyr-
stens navn, den fyrste, der sand-
synligvis var af meget høj rang, og
som kvinden fra Sarmatien for-
mentlig blev gift med.

Alugodo fra Værløse kan have
været en kvinde fra Himling øje, der
som ung pige blev bortgiftet til en
fyrstesøn, der boede på eller i nær-
heden af flyvestationens område.
Med sig som et symbol på allian-
cen og sin status fik hun den fan-
tastiske rosetfibel med sit navn
indridset.

På Værløseegnen og omliggende
områder er der som beskrevet fun-
det flere grave fra yngre romersk
jernalder med fornemt drikkeudstyr

og guld. Alugodos grav er blot en
af disse grave. Ved grustagning ved
Kirke Værløse er der fundet en or-
mehovedfingerring af guld (fig. 7).
Dette understreger, at der på Fure-
søegnen har været et magt- og rig-
domscenter højt placeret i
Himlingøjehierarkiet.

Alugodo og hendes 
nære familie
Lad os opsummere og komme med
et kvalificeret gæt om Alugodpi-
gens familieforhold.
Alugodos familie var med stor
sandsynlighed fyrsteslægten i Him-
lingøje, som efter år 200 søgte at
styrke deres magt med alliancer,
blandt andet med en fyrsteslægt på
Furesøegnen, hvortil Alugodo kom
som brud.

Der er desuden en vis sandsynlig-
hed for, at den fornemme Himling -
øjekvinde var Alugodos mor eller
bedstemor eller i hvert fald i nær
familie med Alugodo. Ligeledes er
det muligt, at Alugodos far eller
bedstefar hed Viduhudar eller ulv. 

Alugodo døde formentlig i en
meget ung alder – måske nåede
hun ikke at få børn? Derfor fik hun
den fornemme rosetfibel med i gra-
ven. Den fibel, som netop fortæller,
at Alugodo oprindelig kunne være
barn af Himlingøjeslægten og der-
for var af høj rang og havde ret til
at bære det smukke værdigheds-
tegn. Desværre kunne hverken
fibel eller de magiske tegn, selv
med det værnende og kraftfulde
ord Alugod samt med lykketegnene
udformet som hagekors, beskytte
hende fra den alt for tidlige bort-
gang.

Dette er naturligvis en hypotese,
men dog en sandsynlig teori.

N.B.Thomsen
nbt@os.dk

Fig. 11. Himlingøjekvindens smykkedåse fra Sarmatien

Fig. 10. En af Himlingøjekvindens to ormehovedringe
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(foreningens navn skal meddeles ved betaling). 200 kr.

Du skal selv finde ud af hvilken medlemskategori du tilhører, og så betale det pågældende beløb.
NB! Enkelte foreninger betaler kollektivt, og i de tilfælde skal du sikre dig at der er betalt for netop dig!

Ved indbetaling bedes navn, gade og postnr. meddelt, for at du kan være sikker på at modtage Fund&Fortid.
Hvis det er muligt, vil vi også gerne have oplyst tlf.nr. og e-mail-adresse, så evt. medlemskommunikation 
kan ske hurtigere. 

Betaling sker til Karsten Pedersen, tlf.: 3888 4832, e-mail: kbp@pedersen.tdcadsl.dk, giro: 877-2010, bank:
reg.nr. 1551, kontonr. 8772010. 

Mere om tegning af abonnement og betaling på side 2. 

John Petersen, sekretær i SDA

Returneres ved varig adresseændring




