
                        

                                                                                                                                                               



Orm eller Træ?  
Danske Lind-stednavne. 
Dansk forhistorisk landskabskunst?  Prehistoric Danish Land Art ?
M.R.Olsen 2018

I 2016 udgav jeg en kunstarkæologisk rapport (1.)  : 
”Ålen, Ormen og Slangen. Forhistorisk Dansk Land Art ? 
The Eel, the Worm and the Snake. Prehistoric Danish Land Art ?”
Støttet af Statens Kunstråd. Kan hentes på www.mrolsen.org

Via lidar kortet fandt jeg her en sammenhæng mellem mylderet af slanger og slangelignende 
væsner, der dominerede den nordiske billedkunst fra bronzealder til vikingetid , - slyngede åse og 
bakkedrag -og stednavne med Ål, Orm og Slange. ( 2.) 
Nu mener jeg at have fundet det samme mønster ved Lind-stednavne, ”Lind” kan henvise  både til 
Lindetræ og  Lindorm! (DK’s stednavne register = DSR)

Efter den 1. rapport gik jeg videre med ring- stednavne, for at se om jeg kunne finde en 
sammenhæng mellem dem og cirkelformede fænomener. ( 3. ) 

Dk5672 Lindholm, Tørringe, Ølsted og Dragesbjerg. 
Nordøst for Dk5672 Tørringe, Fyn, stødte jeg på et Lindholm, en Lindholm Gyde og en stor og 
meget tydelig slangeagtig ås, og kom pludselig til at huske på sagaens og folkeeventyrets Lindorm 
og alle de øvrige slyngede fænomener jeg just havde beskrevet, og fortsatte nu med at lede efter 
andre Lind-navne og igen er der mange sammentræf!

I DSR, tolkes Lind- først og fremmest som lindetræ, men  af og til er knyttet et folkesagn om 
Lindorm til lokaliteten.
Det ser endvidere ud til at Øl-stednavne optræder i nærheden af flere Lind-navne. ( 4 )
Øl- tolkes i DSR, som enten en svagt alkoholisk drik, et langt lige vandløb, ajle / gødning, el. evt. at
have med et tempel at gøre.                                                                                                                    
                                                                          
Der er over 800 lokaliteter med -Lind! Jeg har slet ikke undersøgt alle, og af dem jeg har undersøgt 
er det ikke alle der viser noget umiddelbart slangeagtigt, men da det både kan tolkes som orm og 
træ, er det vel forventeligt? 

                                                                                                                                                               



I denne skitse bringer jeg kun et udvalg af de mest karakteristiske .
I fortiden vidste man vist ikke at landskabet var skabt af isen, man så lange mægtige åse og
bakkestrøg, der  bugtede sig som store orm gennem landskabet og hvad der kom først, myterne om 
Lindorm og Midgårdsorm, om landskabet skabte myterne eller myterne nogen gange skabte 
landskabet, er for tidligt at udtale sig om. 

 Dk 3310 Lindbjerg, Lindebjerg, Lindebjerg gård, Ølsted, Øllinge.                                              
Mange høje og fund på og langs åsen. ( F&F) = Fund og fortidsminder.

Dk5700 Lindely, Svendborg. 
Navnet er knyttet til gård lige syd  for navnets placering, men nord herfor ligger denne specielle 
bakke/ås. Længde ca 2,7km.
a: Førkristen kultplads ! Stort område med kult-anlæg og grave fra sten- og bronzealder. Udgravet
2000-4.(F&F),
b.: Bronzesværd i lavning (F&F), c.: stenalderfund (F&F) 
Her er tilsyneladende en tæt sammenhæng mellem en kult-plads og en slynget ås ?
NB!!! Byen er desværre ved at æde sig ind på stedet!
                                                                              
Slangen spillede en vigtig rolle  i mange tidlige kultures kunst og mytologi f. eks i Kina, 
Grækenland og Syd- og Nord Amerika. Den er også afbilledet på Europas allerældste megalit 
tempel, Göebekli Tepe, Tyrkiet. (ca 10.000 f.Kr.)

                                                                                                                                                               



Fakta er at man i dag, via lidar kortet,  ser store og små,  bugtede åse og bakkedrag- der af og til er 
knyttet til et af de ovennævnte stednavne. 
Det ser desuden ud som om der tit er begravelser/høje der følger formen på bakkestrøgene. 
Fænomenet med høje og grave i rækker, er tidligere beskrevet af arkæologer.

Dk9400 Lindholm Høje, Nr.Sundby, Ålborg. Den meget kendte  og veldokumenterede jernalder- 
gravplads, der her knytter Lind-navnet til dødekulten.

Dk3720 
Lindesbjerg, 
Almindingen, 
Bornholm. 
Her er der ved 
c,d,e spor af 3 
åse. De er alle 
slemt forstyrrede
af grusgravning. 
Lindes- er måske
her: Flertal af 
Lind? a: 
Bastemose, b: 
Lunten, g: 
højrække.
Enkelte 
oldtidsfund  i 

tilknytning til c,d,e (F&F.).

Dk-3700 Lindholm (gård).
Lidt nordvest for Almindingen og Lindesbjerg, 
ligger Klemensker Plantage.
Nord herfor Lindholm.
Sydfor, en ca 1,5km bugtet ås.

                                                                                                                                                               



Med kristendommens indtog i Norden, blev slangen dæmoniseret – den var nu repræsentant for det 
onde.
De tidlige kristne fundamentalister ødelagde og undertrykte al tidligere tro og kunst, og byggede   
kirker på de hellige steder. Der var nærmest tale om tvangskristning: Bliv døbt eller mist dit liv. 
I hvert fald i Norge og på Island. (Oltidssagaerne) . 
Slangen har haft flere symbolske betydninger, blandt andet genfødsel- (D. store danske.Gyldendal),
Midgårdsormen har  sin plads i kampen mellem kaos og kosmos- det havde været skæbnesvangert 
hvis Thor på sin fisketur,  havde dræbt den før tid - altså Ragnarok. Hvor de tilsidst slår hinanden 
ihjel. ( Snorres Saga) 

Dk4300 
Lindebjerg. 
Tuse Næs.
Her har jeg gået
langs ryggen af 
det sydlige 
bakkedrag, fra 
Kulbjerg i øst 
mod Tåderup 
(tidl.
 Toderup) Høje 
i vest, ca. 600 
m. ( indsat 
forstørret udsnit
) Der er meget 
bugtet slange 
over starten af 
gåturen, stedet 

ligger  højt, med fantastisk udsigt over Holbæk Fjord. Udaterede gravhøje (F&F)
På toppen af 2. højderyg fra øst, rester af sprængte sten og et plateau-agtigt område.

Geoglyffer – Forhistorisk Land Art:
I udlandet kendes flere store forhistoriske geoglyffer f.eks: The Big Serpent, Ohio, USA. (1000 f. 
Kr-1200 e.Kr., Cit.: Met.Mus.Usa.)--The White Horse, Uffington, England (1740-210 
f.Kr.cit:Eng.Heritage) - -Nasca linierne, Peru. (500 f.Kr – 500 e.Kr. cit:Unesco.org)

Teoretisk set, kunne man vel også have fundet på at bygge eller skabe geoglyffer her til lands ? 
Både i stenalder, bronzealder og jernalder var det danske område enten en del af, eller stærkt  
påvirket af de samtidige kulturelle strømninger. 
Man opførte i forvejen tusindvis af gravhøje, stendysser, langdysser og jættestuer, hvilket var et 
kolossalt arbejde - både fysisk og logistisk, der krævede en masse arbejde af befolkningen udover 
landbrug, jagt og fiskeri.
Jættestuerne ligger endda ikke tilfældigt, de var  placeret i forhold til hinanden over lange afstande 
og til f.eks solhverv og måneformørkelser = blodmånen.  (Claus Clausen ) 
Deres intelligens kan i hvertfald ikke drages i tvivl.
Dygtige billedkunstnere var der heller ikke mangel på – når man ser på alle de smukke bevarede 
smykker og genstande.
Kunst i en eller anden form, har altid været en naturlig og uadskillelig del af menneskets liv helt fra 
den allertidligste begyndelse i Afrika. 

                                                                                                                                                               



Nogle af stederne ser ud fra størrelse og form, ud til at de kunne være  menneskeskabte  f.eks : 
Dk9690 Ålegårdsmarken, Dk8420 Kolind , Dk4140 Halling Ore og Dk4900,53 Lindevang.

 DK 9690 Ålegaardsmark. Her har jeg været, på grund af bygninger, beplantning og uvejr, var det 
ikke muligt at danne sig et overblik. Ligner eventuelt stil C- eller Jelling stil?

 Dk8420 Kolind, Bugtrup.   Lige over pilen et bugtet siksak forløb, øst-vest, fra engene og op til 
Kolind. I forlængelse af ormen, i byen: Romle Stenovn - stendysse med  skåltegn. (F&F) 

Dk 4140 Halling Ore.   Her har jeg rekognosceret, lille skov, midt i golfklub! Fin og tydelig. Vest 
for Ejby, Salby, Ølby og Køge.

                                                                                                                                                               



Halling Ore og Borgring - i et større perspektiv :
Halling Ore (e), ligger midt mellem 2 lange slyngede åse, den nordlige Ølby Ås, snor sig fra kysten 
ved Ølby via Ejby, Borup og nordpå mod Lejre.
Den sydlige, Køge Ås, snor sig fra kysten ved Køge via Borgring (som ligger præcist  midt i en 
åbning i åsen! )  og  Ejby til Haraldsted og Slangerup (!), hvorfra man kan vælge at sejle/ bevæge 
sig sydpå via Ringsted og Susåen til kysten ved Næstved eller mod vest og nordvest mod Storebælt 
og Kattegat.
Især Køge Ås er stærkt ødelagt af grusgravning. Rundt om Ejby ses et  meget stort cirkel-agtigt 
forløb og mod vest spor af bortgravet bakke/vold.

Dk4900, Lindevang, dk4953 Hellinge, Kyllinge, Lolland.  Ca 350 m. På vest siden af åen -v. 
Kyllinge Skov, er fundet et bronzesværd, stukket ned i engen.(F&F)

                                                                                                                                                               



Nogle Lind-lokaliteter er så store og mægtige, at det helt klart alene er rester af isens arbejde. 
De har ligget dominerende i landskabet og er blevet vævet sammen med mytologien, eller man har 
bare døbt dem efter det de lignede.
Man kunne også tænke sig processioner langs disse åse? ( S.Nygård, L.J. Murphy .2017)

Hvis man på den anden side sammenligner med de fantastiske bygningsværker der i tidens løb er 
bygget rundt om i verden, og de rette omstændigheder er der, så er menneskets evner jo utrolige. 
F.eks. Pyramiderne, den Kinesiske mur, Incaernes murværker og Silbury Hill, England.
I jernalderen byggedes der store, meget solide forsvars volde på tværs af Jylland, en var over 15 
kilometer lang.(J. Jensen, Dks Oldtid)

Lindegård,Dk 5592 Ejby,  Ca 4,5 km.  Slynget forløb, fra Ejby i nord til Tybrind Vig i syd. Her 
sammenfald af  lind, Ejby og slyngede bakker/åse. Fund fra stenalder til jernalder i forløbet (F&F)

Dk 5260 Lindved, SØ for Odense- Lind-navne, knyttet til lange, mer eller mindre ødelagte åse og 
bakkedrag.  Et Ringstedgård og et Volderslev.
Udenfor kortet, lidt sydvest, ligger den første lokalitet, Dk5672 Lindholm, Ølsted.

                                                                                                                                                               



Dk6870 Lindbjerg mark . 
Lind navne syd for Ølgod,Dk 6870. De følger forskellige bakkedrag, der også bærer andre 
stednavne med forhistorisk religiøs og verdslig baggrund. 

         Dk3310 Ølsted, dk3650 Ølstykke, Lind-navne , Slangerup, Lund-navne,Sjælland.

                                                                                                                                                               



Dk 4700 Lindebjerg gård,(nedrevet), Lindebjerggårds vej, Lindevej,  Næstved. 
Ligger i skyggen af den store Mogenstrup Ås, der er voldsomt ødelagt af grusgravning.

Dk4700 Ølskov,
(ikke registreret  i
Dks Stednavne)

Vest for Næstved,
med en meget flot

stor skålsten,
somjeg ofte har

besøgt.

Skålsten, dk4700 Ølskov. Ved sollys og ved blinkende cykellygter, for at efterligne bål og fakkel- 
skær.  ide: Valdemar Kristensen, foto: m.r.olsen 2008. Kilde: Museum Næstved .

                                                                                                                                                               



Noter: 
1. Kunstarkæolog- fordi der er noget der hedder kunsthistoriker.

2.Lidar
I løbet af de sidste ca.10 år er Danmark blevet laserscannet fra luften, resultatet er de offentligt 
tilgængelige såkaldte lidarkort, skyggekort og reliefkort. 
Desuden er der terrænkortet som ligner et røntgen billede, også af hele landet.
F.eks: http://  miljoegis  .  mim  .  dk, eller http://labs.septima.dk/
På miljoegis.dk  kan man  sammenligne de nye kort med historiske landkort kort fra 1822 til i dag, 
samt luftfotos fra 1945 – 2017.
Her har vi fået nogle nye værktøjer, der giver et fuldstændigt  nyt og anderledes  billede af 
Danmarks jordoverflade, og ikke kun for professionelle, men for alle med adgang til en computer. 
Jeg lærte kortene at kende via Museum Næstved, da jeg fandt og fik registreret forskellige 
fortidsminder i Dk4700 Brandelev Holme Skov, samt 2 solkors på en kendt dysse i Dk 4220 Korsør 
Skov.
Begge steder er offentligt tilgængelige, med vej og sti tæt forbi, i Korsør Skov endda meget 
befærdet, men ingen havde altså bemærket noget. 
På lidarkortet ser man den rene overflade- ingen forstyrrende bygninger og  bevoksning.
Man ser ligesom et ekko af store og små jordarbejder der har fundet sted- faktisk siden istiden !
Mange overpløjede gravhøje - som kun ses af det trænede øje ude på marken, ses helt tydeligt på 
kortet, ligeså voldgrave, diger, dæmninger, ringborge, forsvars volde, åse, bakker, grusgrave osv. 
Der er også ting man ikke ser, som jeg ikke umiddelbart kan forklare!

I nogen skove ser man agerbrugs systemer fra oldtiden, i andre skove ser man derimod tydeligt det 
sørgelige resultatet af nyere tids dybdepløjning- før ny skovrejsning -  måske har ingen fortalt 
jordejerne hvad der gemmer sig i deres skove?
De sidste rester af skovene er en veritabel guldgrube, af spor fra oldtiden, som man hidtil kun meget
vanskeligt kunne danne sig et overblik over, og  som har ligget uforstyrret og rimeligt beskyttet.
Jeg selv er totalt fascineret af disse kort, de er smukke i sig selv og der er meget opdagelsesrejse 
over det, så længe de er så nye. 

3. Cirkler
På anbefaling af prof. Mikael Sindbæk, som også kunne se cirklen ved Kjeldgaard, og som 
skubbede på for en prøvegravning, kom jeg med i facebook gruppen ”Trelleborge og andre cirkel 
fænomener”. Inden da anede jeg ikke at der var chancer for at finde flere ringborge.
Her fik jeg  venlig belæring - om forskellige måder at lede, hvordan man diskuterer og lægger dem 
frem på nettet! Og et spændende indblik i de forskellige deltageres interessefelter.

Efter min rapport foreslog jeg i gruppen, at vi skulle lede efter ring- stednavne, men da  Lisbeth E. 
Christensen  i sin PHD – om centralpladser i Danmark, ikke finder nogen sammenhæng, mellem 
ring navne og centralpladser, mente de andre ikke det var umage værd. 
LEC.  skriver dog samtidig, at det  nogen steder er tilfældet i Sverige, da de byggede i de holdbare 
sten.

4.   Lind-, Ål-, Orm-, Slange-, Øl- og Lem- stednavne:
Jeg mener faktisk  at efter lidarkortets fremkomst må en del stednavne tages op til revision !

Lind-   : 863 steder, I DSR:, tolkes dette hovedsagelig som henvisende til lindetræ, men nogen 
lokaliteter  har tilknyttet  middelalderlige folkesagn om Lindorm. 
Lindetræet var helligt for germanerne, der findes Gerichtslinde og Tanz linde og det var et meget 
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nyttigt træ, der foruden træ, gav  bast og honning.
Kan blive meget gamle! (Wikipedia)

Ål   : 327 steder. Tolkes i DSR især som ”rende” og fisken”Ål”. Nu – måske også : åle-agtigt 
bakkestrøg.

Orm: - 134 steder. I DSR:  gl.dansk for orm, slange, drage, hugorm, slynget vandløb. Nu må 
tilføjes: længere slynget højforløb.

Slange: 11 steder.  DSR: ”kendes fra middelalder af– måske slangen i paradis- kanon- grangren 
uden sideskud- I Sv. og No.: lang slynget grund ved havet. 
Nu slynget ås, bakke?

Lem  : 58 steder. Tolkes i DSR som: gravhøj, skråning, lam, kvist, lim(kalk), lind, lem på legeme, 
Linmar oldn.navn.  
Ikke et ord om det mest indlysende anno2018– det mandlige lem!?
Lem, dk9320 Klokkerholm, Hornshøjvej- her er et buet lem-agtigt voldforløb. 

  Dk9320 Lem,Hornhøjsvej

Øl-   :   107 steder. 
I nærheden af  flere Lind-navne og slyngede åse/ bakker, ligger et Øl-navn: 
dk3650  Ølstykke, i området findes både Slangerup, Lindholm, Lindebjerg, Snoghøjvej og Ølsted.
dk4600  Ølby / Borgring /Køge Ås / Halling Ore . ,
dk4700  Ølskov-, ( NB. ikke registreret i DSR!) vest for Næstved , 3 skålsten og en masse høje .
dk5672  Ølsted/Lindholm/Tørringe,- . 
dk6870  Ølgod,mange Lindnavne

                                                                                                                                                               



  

                             

                                                                                                                                                               


