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Hvad hånden former er åndens spor.
Med flint har oldbonden tømret, kriget.
Hver spån, du finder i Danmarks jord

er sjæl af dem der har bygget riget.
Vil selv du fatte 
dit væsens rod,

skøn på de skatte 
de efterlod! 

Johannes V. Jensen
“Hvor smiler fager den danske kyst” 
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Da gårdejer Rasmus Pedersen, ejer af ejendommen ”Strandhøj” på Slettervej 45, 4944 Fejø, 
(Matr. nr. 49a, Østerby By, Fejø) en dag i 1872, gik en tur hen over sine marker efter endt 
pløjning og harvning, opdagede han et stort sølvbæger, Fejøbægeret, der lå på marken.

Af indberetningen til Nationalmuseet fremgår det at der indeni det store bæger, som var fyldt 
med jord, lå 5 mindre bægre hvoraf det mindste var så medtaget og fragmenteret at det gik til 
under optagningen. Nationalmuseet opbevarer og udstiller i dag det store rigt udsmykkede bæger 
(Pyxis) og de 4 mindre drikkebægre (Tumlingerne).

Der er og har ikke været nogen høj i nærheden af fundstedet, der faktisk er en del af en lavning, 
der skråner mod nord og som i den nordlige ende udgør en del af et parti, der i højde med 
havoverfladen strækker sig ud mod stranden, der ligger ca. 800 meter i østlig retning.

Vikinger har sansynligvis røvet eller erhvervet Fejøbægeret i en kirke eller kloster på deres færd 
og senere nedlagt hele drikkesættet enten som en offerskat eller snarere gemt det fordi det var en 
meget værdifuld skat.

Skatten antages at være nedlagt  i perioden hvor kong Harald Blåtand gjorde danerne kristne dvs. 
omkring 965 f.Kr. med en margin på 20-30 år på hver side. Et møntfund i forbindelse med 
skattefundet ville have kunne give en mere præcis datering, men desværre er der ikke fundet 
andet på marken end drikkesættet – så en mere præcis datering er p.t. ikke mulig.

At drikkesættet har været brugt flittigt ses af, at det store bæger er godt slidt og har været 
repareret med plader og nitter længe før det blev nedlagt som en skat.
Da der er et par hundrede år mellem at pyxis og tumlingerne er producerede kan man sige at der 
ved nedlæggelsen har været tale om en godt brugt henved 200 hundrede år gammel antikvitet.

Fejøbægerne
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Den 11. april 2015 blev det oprindelige fundsted med lodsejernes tilladelse gennemsøgt af 19 
amatørarkæologer med metaldetektorer. 

Det helt utrolige skete, idet 6 hele drikkebægre samt fragmenter af yderligere 2 så dagens lys.
Der hersker ingen tvivl om, at der er tale om en samlet skat, der er nedlagt og som gennem 
generationers pløjning er blevet spredt på et område på ca. 25 x 25 meter.

Den 14. april 2015 blev fundstedet gennemgået endnu engang, hvilket bragte flere fragmenter af 
bægre og en hel kantring fra et bæger for dagens lys.

De nye drikkebægre har en udsmykning som svarer til den der ses på bægerne fra det oprindelige 
fund. Derfor antages det at der er tale om et drikkesæt, bestående af 1 “kande” og 12 bægre.

Bægerne er nu konserverede og kan i hele 2016 ses i Nationalmuseets udstilling med de 10 bedste 
fund af Danefæ i 2016. Når udstillingen slutter, skal de nyfundne bægre genforenes med det 
oprindelige fund fra 1872 og udstilles permanent på Nationalmuseet.
Man kan sige at ringen på en eller anden måde så er sluttet.

Med til historien hører at det er muligt at der på fundstedet stadig ligger et låg til det store bæger, 
da tilsvarende fund i udlandet har indeholdt et låg.

Så lad os håbe på endnu en gennemsøgning på fundstedet.
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Rasmus Pedersen solgte bægerne til en guldsmed i Maribo for 43 rigsdaler. 
Guldsmeden havde formentlig til hensigt at omsmelte bægrene for at genanvende sølvet.

Dette kom heldigvis Birkedommer Krabbe fra Fejø for øre.
 
Krabbe, der udover at være birkedommer på Fejø også var formand for folketinget, var en resolut 
herre, som straks iværksatte et forhør af Rasmus Pedersen. Det resulterede i, at byfogeden i 
Maribo kom på besøg hos guldsmeden for at hente bægerne, som efterfølgende blev indleveret til 
Nationalmuseet, hvor de stadig befinder sig.

Alle bægrene blev af den kongelige møntguardein vurderet til en metalværdi på omkring 55 
Rigsdaler, men på grund af handlen med sølvsmeden blev der ikke givet finderen kompensation.

Til gengæld blev forhenværende gårdejer Peder Jeppesen i Østerby efter indstilling fra 
Birkedommer Krabbe tildelt en dusør på 10 Rigsdaler, fordi hans meddelelse til birkedommeren 
havde bidraget til sagens opklaring og dermed bægrenes redning fra smeltediglen.

Modsat: Fejøbægeret med de 4 bevarede tumlinger fra fundet i 1872

En metalværdi på 55 Rigsdaler
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Det største sølvbæger, der i daglig tale kaldes for Fejøbægeret, er frankisk og fremstillet omkring år 750 i 
det sydlige Tyskland. 

Fejøbægeret, er en såkaldt pyxis, der er et bæger beregnet til at opbevare indviet brød i, og som var en af 
de centrale genstande i den kristne messe.

Da  bægeret som nævnt var en meget betydningsfuld genstand i den kristne kirke, var det meget naturligt 
et ligeså eftertragtet bytte for vikingerne, når der blev hærget eller opkrævet skat. 
Der var selvsagt prestige i tage og eje noget, andre satte pris på. 

Vikinger har antageligt røvet Fejøbægeret fra en kirke eller kloster i Franken på deres færd og senere, 
formentlig engang i 900-tallet, nedlagt det muligvis som en offerskat, eller mere sandsynligt fordi der var 
tale om en meget værdifuld skat.

Det meget fine drikkesæt har ikke været anvendt til daglig brug, men kun ved ganske særlige lejligheder. 
Sådanne lejligheder havde muligvis en eller anden form for rituelt islæt, hvor man har drukket mjød eller 
æble- eller druevin. 
Bægerne har været godt brugt, da der på det store bæger ses flere meget gamle reparationer.

De mindre drikkebægre - såkaldte “tumlinger”, er antageligt af nordisk oprindelse og omkring et par 
hundrede år yngre end selve Fejøbægeret. 

Fejøbægeret er 9,8 cm. højt, har en diameter ved åbningen på 9,4-9,8 cm. og en diameter på det bredeste 
sted på 11,7 cm. Bægeret vejer 735 gram. Materialet er sølv med delvis forgyldning.

Lignende bægre med tumlinger er fundet blandt andet i Ribe og i Lejre.
I udlandet er der fundet nogle få Pyxis, men deciderede drikkesæt bestående af Pyxis og tumlinger er kun 
kendt fra fund i Danmark.

En vikingehøvdings bytte
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Den tidligere chef for British Museum, David M. Wilson, London, skrev i 1950’erne en afhandling 
om “The Fejø Cup”. 

David Wilson var så begejstret for Fejøbægeret, at han insisterede på at Fejø skulle staves med ø, 
selvom artiklen var på engelsk.  
Artiklen er trykt i Acta Arcaeologica vol. 31 årgang 1960. 

Det originale Fejøbæger, er udstillet på Nationalmuseet, men en nøjagtig kopi kan ses på Fejø 
Lokalhistoriske Arkiv. 

Det kan man, fordi der i 1984 skulle laves en kopi til British Museum i London samt en kopi til 
Historisches Museum i Berlin. 

Da man således allerede havde en skabelon, blev Stiftsmuseet i Maribo tilbudt en kopi. 
Museet takkede dog nej til at få lavet en kopi - enten fordi interessen eller fordi midlerne 
manglede. 

“Originalkopi” kan ses på Ø-museet på Fejø
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Muligheden for at erhverve en kopi af Fejøbægeret kom den daværende skoleinspektør og 
arkivleder på Fejø, Markus Hummelmose, for øre.
 
Han besluttede sig for at få rejst de 5.000 kr., som en museumskopi kostede – og det lykkedes 
heldigvis, hvorefter kopien blev leveret i august 1985.

Hvordan det lykkedes at få skaffet midlerne, kan man læse i Hummelmoses lille oplæg til et 
foredrag han holdt på “Arkivet”.

Fordi det lykkedes, er vi så heldige, at vi i dag har mulighed for at se en “original” kopi af 
Fejøbægeret på Ø-museet på Fejø

Da Fejøbægeret “kom hjem”
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Overfladen på bægeret er udsmykket med dyreslyng, og selve bægeret er dekoreret med udpræget kristne 
motiver.

De 2 øverste bånd på bægerets side er hver især inddelt i 6 felter med dekoration.

I den øverste række ses i hvert andet felt et træ – Livets Træ – i de øvrige felter ses de kristne symboler: ørn, due, 
løve.

I den nederste række ses hvert andet felt igen med et træ – Livets træ – og de øvrige felter med en enkel roset.

Det smalle bånd ved foden har 12 felter hvor hver andet igen har et træ – Livets træ – de øvrige er dekoreret med 
en båndformet ormeslyngning.

Bygningen er formodentlig en symbolsk fremstilling af det himmelske Jerusalem, som det skildres i Johannes’ 
Åbenbaring.
Med denne symbolik har man givet villet understrege bægerets sakrale funktion.

Denne type bægre antages at have været anvendt til opbevaring af indviet brød, som blev uddelt under nadveren.

Mål på Fejøbægeret:
Højde 9,8 cm.  
Diameter ved åbning 9,4-9,8 cm. 
Diameter på det bredeste sted 11,7 cm.
Vægt ca. 735 gram

Illustrationer og mål på Fejøbægeret
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De 4 tumlinger fra fundet i 1872 er ikke ens i form og størrelse, som det ses på tegningerne på 
modstående side.

Ornamenteringen er heller ikke helt identisk, hvilket ligeledes fremgår af tegningerne, som i 
øvrigt er lånt fra David M. Wilsons artikel i “Acta Archaeologica vol. XXXI fra 1960”.

A:  Højde 3,9 cm.                                                                        
      Diameter ved åbning 7,5 cm. 
      Diameter på det bredeste sted 8,1 cm.

B:  Højde 3,7 cm.  
      Diameter ved åbning 7,0 cm. 
      Diameter på det bredeste sted 7,3 cm.

C:  Højde 3,5 cm.  
      Diameter ved åbning 7,4 cm. 
      Diameter på det bredeste sted 7,5 cm.

D:  Højde 2,2 cm.  
      Diameter ved åbning 6,1 cm. 
      Diameter på det bredeste sted 6,3 cm.

Ornamentering og mål på de oprindelige tumlinger
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Forskellene i ornamenteringen som beskrevet på forrige side 
ses på de 4 fotos af tumlingerne på næste side fra fundet i 1872

16



17



18

I weekenden 10-12. april 2015 blev Fejø gennemgået af nogle af landets dygtigste detektorfolk i 
samarbejde med de lokale lodsejere og Museum Lolland Falster.

Det helt utrolige skete, da man gennemsøgte marken, hvor de første Fejøbægre blev fundet 
i 1872.

Op af mulden dukkede ikke mindre end 6 hele tumlinger samt fragmenter fra yderligere 2 bægre. 

Dele af fragmenterne kan måske vise sig at være rester af det bæger, der omtales som værende 
“gået til” i det første fund fra 1872.

Museumsfolkene hælder til den opfattelse, at det gamle og nye fund udgør en samlet nedgravet 
skat - sandsynligvis et drikkesæt bestående af 1 “kande” samt 12 drikkebægre. 

For godt til at være sandt
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Der er fundet sølv ……….

lød meldingen lørdag den 11. april 2015 klokken 10.25.

Anders Elman Hansen havde netop fundet det første fragment af et sølvbæger og blev dermed 
den heldige og dygtige finder, der bliver registreret som hovedfinderen af hele skatten.

Fundet består af hele kanten af et bæger - måske vil nogle af de andre fundne fragmenter vise sig 
at udgøre resten af bægeret - det må tiden vise.

Alt for godt til at være sandt.

Spørgsmålet var nu om man turde håbe på, at der gemte sig mere i mulden.

Der er fundet sølv ……… 
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Der gemte sig mere - endda meget 
mere.

Drømmen blev til virkelighed, da 
Torben Christjansen få minutter 
efter med armene oppe kunne 
meddele, at han også havde fundet 
sølv. 

Det viste sig hurtigt, at fundet 
bestod af ikke mindre end 3 hele 
sølvbægre

Torben 
Christjansens fund
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Torben Christjansen havde dårligt 
fået armene ned, før Hans Henrik 
Hansen også kunne konstatere, at 
han også havde fundet noget.

Bemærkningen om, at det nok var 
noget fra en gammel bil, blev 
hurtigt gjort til skamme, da der 
endnu engang dukkede
3 fantastiske bægre op af mulden.

Bægrene var placeret med bunden 
op og flot inden i hinanden.

Hans Henrik 
Hansens fund
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Tidens tand og moderne intensivt 
landbrug har været hård ved et par 
af bægrene.

Tidens tand…
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Ringen på næste side blev fundet sammen med en del fragmenter af et bæger.

Den viste ring er hele den øverste kant fra et bæger.

Kantringen fra et bæger
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Billedet på næste side viser de 6 nye hele bægre før konserveringen.

Bægrene blev fundet i lots af 3 bægre anbragt inden i hinanden.

I det første oprindelige fund fra 1872 blev 4 drikkebægre og fragmenter af 1 
fundet anbragt inden i den store Pyxis som et samlet lot.

De 6 hele bægre fra det nye fund



Foto: Museum Lolland-Falster 35
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De nye fund ordnet som de blev fundet

De første fotos efter konservering
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Det første fragment af kanten af et bæger efter konservering
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Endelig sammen igen
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Freddy Arntsen
Carina Voorhies

John  Brill Engkebølle
Arild Stampe Rasmussen

Morten Nielsen
Lars Birch Kristensen

Joakim Boserup
Per Jensen

Hans Henrik Hansen
Dennis Maigaard
Claus Jørgensen

Anders Elman Hansen
Jan Hungerbühler

Ole Harpøth
Flemming Nielsen

Tom B. Bentzen
Henrik Rico Rasmussen

Danny Olsen

Siddende i forgrunden:
Torben Christjansen

Deltagerne set fra venstre



Finderholdet 10-12. april 2015
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Fejøbægerne blev fundet ved den røde stjerne




