Voldtofte

Today it is a residential area, but
in the middle of the Bronze Age
one of the richest settlements of the
time on Funen was located here. Ever
since archaeologists began to investigate the Voldtofte settlement for
the first time in 1909, excavations
have shown that, apart from the
usual occupations, bronze was also
cast here. There are examples of such
fine artefacts as lurs and necklaces.
Remains of painted walls has also
been located at the site. Voldtofte
was probably the central town of
the rich southwest Funen bronzeage
community of the 1000 - 5000 BC
period.

En speciel boplads fra
yngre bronzealder

Siden arkæologerne første
gang i 1909 begyndte at undersøge Voldtoftebopladsen,
har udgravninger vist, at der
ud over de almindelige erhverv
også blev støbt bronze på stedet. Blandt andet så fine ting
som lurer og halsringe.
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I dag er det et villakvarter, men
i midten af bronzealderen lå
der her en af den tids rigeste
bopladser på Fyn.

Boligerne på Voldtoftebopladsen har bestemt ikke været kedelige, grå hytter. Rester af det
ler, der var klinet på væggene
viser, at husene har været udsmykket med maling og profilerede lerlister. Et sådant hus har
i sandhed været en høvding
værdig. Og netop en magtfuld
høvding kan meget vel have
boet i et af de bemalede huse.
Måske er det endda den høvding, hvis grav er fundet i den
nærliggende Lusehøj.

En række offerfund fra bronzealderens sidste halvdel understreger indtrykket af, at der i
Voldtofteområdet lå et betydeligt rigdoms- og magtcenter. Og høvdingen havde efter
alt at dømme til huse lige der,
hvor der i vores tid - men ikke
til evig tid - skal ligge et villakvarter.

Wo heute ein Villenviertel liegt,
befand sich Mitte der Bronzezeit
eine der reichsten Siedlungen auf
Fünen. Seit den ersten archäologischen Untersuchungen der VoldtofteSiedlung 1909 haben Ausgrabungen
ergeben, daß neben den üblichen
Gewerben hier auch Bronze gegossen wurde, u.a. so feine Gegenstände
wie Luren und Halsringe. Auch wurden
Reste bemalter Wände entdeckt. Die
Siedlung Voldtofte war wahrscheinlich
Zentralort der reichen bronzezeitlichen Gesellschaft auf Südwestfünen
um 1000-500 v. Chr.

