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Indledning 

Mammen Søndervang er for længe siden udlagt til boligområde og allerede omkring 1970 

blev der nedlagt kloakledning m.v. Museet var ikke involveret i sagen på daværende tids-

punkt.  

I 1986 blev der udarbejdet en lokalplan, der også omfattede et område nordvest for det her 

aktuelle, hvor museet også foretog nogle undersøgelser. Den her relevante del blev ikke un-

dersøgt. 

I juni 2003 modtog museet meddelelse om en byggetilladelse i den nordvestligste del af om-

rådet, og der foretages derfor i al hast en besigtigelse. Det blev aftalt med den private bygher-

re at museet kunne følge muldafrømningen, hvor der skulle bygges et hus. Ved denne blev 

kun fundet en enkelt ild-/kogegrube, jf. rapport ved Mikael H. Nielsen og efterfølgende regi-

strering på Fund og Fortidsminder (130709-50). Museet gjorde i den sammenhæng Bjerring-

bro kommune opmærksom på risikoen for forekomst af fortidsminder, og kommunen anmo-

dede straks museet om et budget for en forundersøgelse af arealet. Det KUAS-godkendte 

budget fremsendtes til kommunen, hvorefter der ikke skete mere, før kommunen henvender 

sig om en ny byggetilladelse i maj 2005. Museet gennemfører endnu en gang i al hast en prø-

vegravning. Denne gang blev fundet 2 ild-/kogegruber og rester af et gl. muldlag, jf. rapport 

Martin Mikkelsen. 

Efter fornyet henvendelse til kommunen godkender kommunen det fremsendte budget, og det 

aftales, at en prøvegravning skal finde sted efter høst i 2005. Ved denne prøvegravning fand-

tes omfattende spor efter fortidsminder, og det blev indstillet, at et område med formodede 

hustomter mv. skulle betragtes som væsentlige fortidsminder og enten undersøges for bygher-

rens regning eller bevares for eftertiden. Budgettet for en eventuel udgravning godkendtes 

derefter af Bjerringbro kommune d. 18. januar 2006.    

Herefter ligger sagen igen stille indtil den egentlige undersøgelse foretages i sommeren 2006. 

 

 

 
 

Figur 1a. Viborg Museums ansvarsområde       

 
 

Figur 1b. Mammen Søndervangs placering  
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Gennemgang 

 

De arkæologiske undersøgelser blev foretaget i den sydlige udkant af det nuværende Mam-

men (fig. 1a og 1b). Her skyder et ’næs’ sig mod syd ned mod Dalsgårde bæk, og i 1800-tallet 

var der ingen bebyggelse på næsset (fig. 2). Mod nord stiger terrænet op til et højdedrag, hvor 

en højning vest for Mammen Kirke har en kote på ca. 62 m. Både lige vest og lige øst for om-

rådet er der mindre smeltevandsdale, der udgår fra højdedraget og løber fra nord mod sydned 

til bækken. I den østlige ’kløft’ løber en N-S gående vej, hvor Bolbro/Bulbro har været et 

overgangssted, som vi gætter på rækker helt tilbage til vikingetiden og måske endnu længere 

tilbage i tiden. Syd for bækken stiger terrænet op til højdedraget, hvor Mammengraven er 

fundet i Bjerring høj (130709-5). 

 

En række andre nærliggende fund er relevante. Ca. 200 m nord for undersøgelsesområdet er 

der tidligere fundet 5 brønde fra henholdsvis yngre stenalder/bronzealder, førromersk jernal-

der, germansk jernalder, yngre vikingetid og 1800-tallet (130709-45). Desuden er der nær ved 

fundet kulturlag og gruber fra råstofudvinding, formentlig fra førromersk jernalder, samt en 

sten med skåltegn formentlig fra yngre bronzealder (130709-41). Ca. 500 m mod øst er bl.a. 

fundet bopladser fra yngre bronzealder, tidlig førromersk og germansk jernalder (130709-47). 

Ca. 500 m mod sydøst er fundet bopladser fra senneolitikum/tidlig æ. bronzealder og fra ger-

mansk jernalder (130709-44).  

 

 
Figur 2: På ”Det Høje Maalebordsblad” fra sidst i 1800-tallet kan det ses, at lokaliteten ligger 

på et mindre næs lige syd for det daværende Mammen.  
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Figur 3: Udsnit af 4-cm kort med arkæologiske registreringer indtegnet. Fra Fund & Fortids-

minder. 
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Ved den egentlige udgravning i 2006 blev i alt undersøgt 2.520 m
2
. Dertil kommer de tidlige-

re udlagte søgegrøfter og mindre felter. Lokaliteten anses for afgrænset til alle sider, men ikke 

alle dele er undersøgt. Det skyldes først og fremmest, at dele af området tidligere var ødelagt 

ved anlæggelse af en vej ned gennem den vestlige del af området, samt ved anlæggelsen af en 

større kloakledning i den østlige, centrale og sydlige del af området (figur 4). 

 

 
Figur 4. Oversigt over arkæologiske undersøgelser 2003-2006 samt ødelagte dele af området 

i den sydlige udkant af Mammen. På luftfoto fra 2007 kan ses, at tre huse allerede er bygget.
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I alt resulterede den egentlige udgravning i erkendelsen af 348 fyldskifter (K97-444) (fig. 5). 

Ved nærmere undersøgelse viste 49 af disse sig at være naturlige fyldskifter (dyregange, sten-

spor mv.). De resterende 299 fyldskifter fordelte sig på følgende anlægstyper: 201 sikre eller 

formodede stolpehuller, 34 ild-/kogegruber, 6 gruber, 1 ildsted, 2 agerrener, 6 grøfter og 42 

ikke nærmere definerbare fyldskifter. 

 

 
Figur 5: Oversigtplan fra udgravningen med de 5 treskibede huse markeret. Ild-/kogegruberne 

er markeret med rød krydsskravering og agerrene med grå. 

 

Der blev hjemtaget en del fund ved udgravningen. Fundene bestod især af lerkarskår, som 

oftest små og ubestemmelige. Enkelte større dele af lerkar blev dog også fundet, bl.a. en del af 

en typisk skål med hank (fig. 6). Dette fund stammer fra en ild-/kogegrube og skålen kan da-

teres til y. bronzealder. Det gælder formodentlig også de andre fund af lerkarskår, i hvert fald 

er der ikke fund, der med sikkerhed er ældre eller yngre. De øvrige fund fordeler sig på 4 knu-

sesten og 6 trækulsprøver. 
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Figur 6: Del af skål med hank (VSM G479X0018) fra en ild-/kogegrube.  

Skåret kan dateres til yngre bronzealder.  

 

I alt kunne der udskilles 5 tomter efter treskibede langhuse (Hus I-V på figur 5). Husene har 

været konstrueret med to rækker indre stolper, som har båret taget. Disse tagbærende stolper 

har delt huset op i tre ”skibe” på langs af huset. Denne treskibede byggeskik blev indført i 

begyndelsen af bronzealderen.  Husene er placeret på sådan en måde, at det kan fastslås, at der 

minimum har været tre faser af bebyggelsen, da husene III-V ikke kan have stået samtidigt. 

 

Bevaringsgraden var ikke god, og ved flere af de formodede hustomter, kunne end ikke alle 

tagstolpehuller udskilles. Muligvis har der været flere hustomter i udgravningsfeltet, men den 

dårlige bevaringsgrad gør, at der ikke med sikkerhed kan udskilles flere hustomter her på 

trods af mange stolpehuller. 

Det bedst bevarede hus var Hus I (fig. 5). Dette hus lå lidt nordligere end de øvrige huse, og 

der var spor efter 4 sæt tagstolpehuller. Herudover var der også bevaret stolpehuller fra husets 

2 indgange, der lå midt for husets langsider. Indgangene er markeret med pile på figur 5. På 

fotoet på forsiden er arbejdet med udgravningen af hus I i gang.    

Huset har været ca. 12 m langt og 6 m bredt. Således har der været ca. 70 m
2
 under tag, og 

huset hører til de mindre huse fra bronzealderen. Det er det mindste af de udgravede huse på 

lokaliteten og i lighed med en række andre lokaliteter kan man diskutere, om det faktisk hører 

til en samlet gård, der også har omfattet et større hus. Her er det oplagt at pege på det ca. 100 

m
2
 store hus III, der har samme orientering og hvor vestgavlene af de to huse næsten flugter 

med hinanden (figur 8). Afstanden mellem vægforløbene er ca. 12 m, og det er lidt mindre 

end i de fleste andre tilfælde.   
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Figur 7: Hus I var den bedst bevarede hustomt ved udgravningerne ved Mammen Sønder-

vang. 

 

 

 

 
Figur 8. Mulig dobbeltgård med to langhuse 

 

Det kan ikke helt udelukkes, at også husene IV og V udgør en sådan dobbeltgård, da de ligger 

næsten parallelt med hinanden. Men afstanden mellem væggene er kun ca. 3 m og det kan 

synes at være for tæt, ikke mindst fordi vi ikke kender andre tilsvarende eksempler med så 

kort en afstand. 
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Ser vi nu på en anden fundkategori, så blev der udgravet 34 såkaldte ild-/kogegruber ved 

Mammen Søndervang i det egentlige udgravningsfelt. Dertil kommer en del andre fra søge-

grøfterne, så det må antages, at der i hvert fald har været over 50 og måske en del flere ild-

/kogegruber i hele bosættelsesområdet. Ild-/kogegruber kaldes også jordovne, eftersom de 

generelt formodes at have været brugt til madlavning. De er kendetegnet ved, at der i bunden 

findes et sort trækulsholdigt askelag (fig. 7). Det viser, at der har været ild i gruben, og at der i 

eller over dette askelag findes skørbrændte sten, som må være opvarmet i gruben. 

I udgravningsområdets sydvestlige del var der en koncentration af ild-/kogegruber, i alt 17 

stk. lå her tæt sammen (se fig. 2). Her har man altså haft et område, hvor man gentagne gange 

har tilberedt mad i jordovne.  

 

 
Figur 9. Snit i ild-/kogegrube fra udgravningen ved Mammen Søndervang. Nederst ses træ-

kulsholdigt lag med ildskørnede sten. Over dette to lysere lag, der formentlig er fyldt i gruben 

efter endt brug. 

 

Det er klart, at med de omfattende ødelæggelser, der var sket forud for undersøgelserne i 

2003-2006 er det ikke muligt at få et samlet overblik over hele lokaliteten. Således kan der let 

have ligget flere huse i området, ikke mindst mod syd/sydvest og mod nordvest (figur 8).  

Det betyder også denne lokalitet vanskeligt kan anvendes til at belyse en samlet udvikling i 

det tidsrum området formodes at have været bebygget, og at teserne om en eller flere dobbelt-

gårde ikke undersøges nærmere. Bedømt ud fra de undersøgte hustomter ser der dog ud til at 

have været mindst tre og formodentlig mindst fire faser med huse i området. På baggrund af 

hustyperne og fundene formodes hele bosættelsen at være fra yngre bronzealder og måske er 

der ikke huse fra dennes sidste tid, hvor nogle huse ofte er endnu mindre end det her er tilfæl-

det. Desværre blev der ikke fundet forkullede korn eller frø i de relativt få jordprøver, der er 

blevet floteret. Så der er formodentlig ikke et egnet materiale til C14-dateringer. 
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Figur 10: Udstrækningen af det formodede bosættelsesområde ved Mammen Søndervang. Det 

kan på luftfotoet ses, at næsten hele området var bebygget i 2012.
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Mammen Søndervang i et lokalt perspektiv 

 

Mammenområdet hørte i 2006 til et af museets tre højtprioriterede forskningsområder. Ethvert 

bidrag til belysningen af forholdene i yngre jernalder-vikingetid-tidlig middelalder indgik i 

museets forskning med udgangspunkt i Mammengraven, der var fundet i Bjerringhøj 

(130709-5) lidt syd for det undersøgte område. Vi fandt dog ingen anlægsspor fra vikingeti-

den på denne del af Mammen Søndervang, så det er i hvert fald ikke her, at ”Mammenhøv-

dingen” har boet i vikingetiden. Efterhånden er der lavet så mange arkæologiske undersøgel-

ser nord for bækken, at det ikke længere er sandsynligt, at der har været en stor bebyggelse fra 

vikingetiden, hvor Mammen er placeret. Til gengæld er der dukket fund op syd for bækken, 

men det er en anden historie. 

 

Ved de senere års undersøgelser har der vist sig fortidsminder praktisk taget overalt, hvor vi 

har haft spaden (maskinen) i jorden ved Mammen, og fund fra yngre bronzealder er også duk-

ket op flere steder (figur 9). På et næs på nordsiden af Dalsgårde bæk ca. 400 m mod øst er 

der ved Mammen SØ udgravet dele af en anden boplads med hustomter og gruber fra yngre 

bronzealder. Materialet fra Mammen SØ er endnu ikke bearbejdet, så vi må vente med at af-

gøre om bopladserne har været samtidige eller om den ene har afløst den anden. 

 

 
Figur 11: Kendte lokaliteter fra yngre bronzealder i området omkring Mammen markeret med 

grønne firkanter. 
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Længere mod sydøst er der på Mammen Søndermark III (130709-55) fundet gruber med ler-

karskår fra yngre bronzealder forud for dybdepløjning i forbindelse med skovrejsning. Sam-

men med enkelte andre fund antyder det, at der her også kan findes et bosættelsesområde, der 

kan være samtidig med bebyggelsen på Mammen Søndervang. Selve bosættelsen kan have 

været placeret ved Fruergård lidt længere mod syd, hvor der i forbindelse med anlæggelsen af 

en naturgasledning er udgravet enkelte hustomter og andre anlægsspor (130709-61).  

Dertil kommer et tidligere fund fra den østlige del af Mammen Kirkebjerg. Her er i hvert fald 

fundet gruber med lerkarskår, der kan være fra y. bronzealder (130709-42) og en af flere nær-

liggende brønde i nærheden kan også have været i brug på denne tid (130709-45). 

Ganske bemærkelsesværdigt har vi dog ikke et eneste gravfund fra yngre bronzealder. Det 

kan skyldes, at praktisk taget alle gravhøje i og tær ved Mammen for længst er fjernet. 

 

Når det gælder bebyggelsen fra yngre bronzealder begynder der at tegne sig et bebyggelses-

billede med en række gårdsenheder beliggende spredt i landskabet. Kommende undersøgelser 

vil med lidt held udbygge dette billede og måske får vi engang lejlighed til at undersøge et 

samlet bosættelsesområde, der ikke er så ødelagt som det var tilfældet ved Mammen Sønder-

vang.  
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Om bygherrerapporter  

 

Når der er foretaget en arkæologisk udgravning, der er helt eller delvist finansieret af en privat eller offentlig 

bygherre, skal der udarbejdes en særskilt rapport til bygherren. Bygherrerapporten skal være almindeligt tilgæn-

gelig, præsentere udgravningens resultater og sætte dem i sammenhæng med det omgivende landskabs kulturhi-

storie.
1
 

 

Viborg Museum har besluttet at udgive museets bygherrerapporter i en fortløbende serie.  

Ældre numre kan købes for 20 kr. (medmindre andet er anført) ved henvendelse til museet. 

 
Liste over Viborg Museums bygherrerapporter 

1. Båndruplund – en boplads fra bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen. 2004. 

2. Nordentoften, Skals – en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkel-

sen og Mikael H. Nielsen. 2004. 

3. Brokbakken – en samlingsplads fra bronzealder og en gravplads fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen og 

Mikael H. Nielsen. 2004. 

4. Lynderup SV – et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder. Martin Mikkelsen og Mikael 

H. Nielsen. 2006. 

5. Teglværksvej – en boplads fra ældre bronzealder. Martin Mikkelsen. 2005. 

6. Klejtrup Syd – en boplads fra sen yngre stenalder / tidlig ældre bronzealder. Marianne Høyem Andreasen. 

2005. 

7. Krogen, Aidt. gravplads fra romersk jernalder hus fra yngre jernalder, kirke fra tidlig middelalder, bebyg-

gelse fra højmiddelalderen, Agersystemer fra middelalderen. Astrid Skou Hansen og Njal J. Geertz 

8. Højvangen, Ørum. Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen. Under udarbejdelse. 

9. Stenshede – en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen. 2006 

10. Ørum Sportsplads – et aktivitetsområde fra ældre jernalder. Mikael H. Nielsen. 2005 

11. Sundstrup Øst – en boplads fra yngre stenalder. Mikkel Kieldsen. 2006. 

12. Ettrupvej, Fjelsø – to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen. 2006. 

13. Løvel Syd - bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og ældre germansk jernalder. Malene R. Beck & Dor-

the Kaldal Mikkelsen. 2006. 

14. Skaldehøj og Arildsvej - to bopladser fra førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. Under udarbejdelse. 

15. Liseborg- et forsvarsværk fra tidlig førromersk jernalder. Dorthe Kaldal Mikkelsen 2009. 

16. Lindum syd – langhus fra middelalderen. Jesper Hjermind. 2006. 

17. Søhuset, Viborg - på kanten af middelalderbyen. Marianne Greve Iversen. 2006. 

18. Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravpladser fra tidlig jernalder. 

Martin Mikkelsen. 2009.  

19. Tindbækvej 25 - Gravhøj fra enkeltgravskultur. Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen. 2007. 

20. Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder. Martin Mikkelsen. 2007. 

21. Løgstrup SØ - en boplads fra yngre jernalder - aktivitetsspor fra yngre bronzealder. Sanne Boddum, Mik-

kel Kieldsen & Mikael H. Nielsen. 2007. 

22. Viborg Vestermark - Bopladser fra bronzealderen. og Martin Mikkelsen. Under udarbejdelse. 

23. Ridder Munks Vej - En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder. Sanne Boddum og Martin 

Mikkelsen. 2007 

24. Rødding SV - bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. 2009. 

25. Randrup Mølle – et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder. Sidsel Wåhlin og Martin Mikkel-

sen. 2008. 

26. Spangsdal II og Gl. Asmild. Gårdsanlæg fra Middelalder og nyere tid. Mette Klingenberg og Lars Ager-

snap Larsen. 2010. 

27. Bjerring Hede - en gravplads fra ældre jernalder - en boplads- og aktivitetsspor fra ældre jernalder. Asger 

V. Amundsen, Tobias Danborg Torfing og Martin Mikkelsen 2012.  

28. Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid. Elin Vanting & 

Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

29. Stenshede Syd - Gravhøj fra enkeltgravskultur - bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Claus 

Sørensen og Martin Mikkelsen. 2009.  

30. Hjortdalgård - en boplads fra ældre jernalder. Claus Frederik Sørensen og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009 

31. Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder. Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009.  

                                                 
1
 Kulturarvsstyrelsen: Retningslinjer for udformning af rapport til bygherre/anlægsmyndighed 
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32. Rådmandshus – bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark. Mikkel 

Kieldsen. 2009. 

33. Højlund Spangsdal I – landsby fra yngre jernalder. Sanne Boddum. 2009. 

34. Rugballegård – brandgrave og boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen. 2009.  

35. Kokær Høj – bebyggelse fra jernalder. Mikkel Kieldsen. 2009.   

36. Birgittelyst – boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb 

fra historisk tid. Jakob Westermann og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

37. Ørum Industrivej – boplads fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Elin Vanting. 2009. 

38. Mølgård, Resen – boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Ter-

kildsen. 2009. 

39. Iller – en bebyggelse fra yngre jernalder. Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

40. Toftumvej, Mønsted. Jættestuetomt fra yngre stenalder samt boplads fra romersk jernalder. Kamilla Fied-

ler Terkildsen. 2009. 

41. Hulbækvej 31 – boplads og grave fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen. 2009. 

42. Hørup – bebyggelsesspor fra ældre og yngre jernalder. Mikkel Kieldsen & Dorthe Kaldal Mikkelsen. 

2009. 

43. Tindbæk Hestehave – en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder. 

Sanne Boddum. 2010.  

44. Møllegård, Klejtrup – boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder. Sanne Boddum. 2010. 

45. Neder Hallum, Ravnstrup – bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid. Mette 

Klingenberg. 2010. 

46. Løgstrup Nord – bebyggelse fra yngre stenalder til førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. 2010. 

47. Haugårdvej 17 – en bebyggelse fra yngre bronzealder. Lars Agersnap Larsen. 2010. 

48. Ørndrup Vest – aktivitetsspor fra yngre stenalder og bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre jernalder. 

Sanne Boddum. 2010. 

49. Skals Nord – en bebyggelse fra yngre bronzealder og/eller tidlig førromersk jernalder. Lars Agersnap 

Larsen. 2010. 

50. Hestdalvej, Viborg Vestermark – bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder. Mikkel Kieldsen. 

2011. 

51. Hjarbækvej – en lille samlingsplads fra yngre bronzealder. Lars Agersnap Larsen. 2011. 

52. Tapdrup Vest – bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre 

stenalder. Mikkel Kieldsen 2011. 

53. Troelstrup – bebyggelse fra ældre jernalder. Mikkel Kieldsen 2011. 

54. Duehøj Syd – boplads og begravelser fra bronzealderen. Martin Mikkelsen 2011. 

55. Toftum – boplads fra ældre jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen 

56. Hvolris Skovbakke, Hvolris Jernalderlandsby. Martin Mikkelsen 

57. Låstrup Bakken – boplads fra yngre bronzealder. Bente Grundvad, Sidsel Wåhlin, Kamilla Fiedler Ter-

kildsen og Martin Mikkelsen. 

58. Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder. Martin Mikkelsen 2011. 

59. Liseborg Høje II - Små treskibede huse fra y. stenalder. Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen 

2011. 

60. Korsbakken og Havhus - bebyggelse fra yngre romersk - ældre germansk jernalder Bente Grundvad Niel-

sen og Kamilla Fiedler Terkildsen 2011. 

61. Domdalsgård - gravplads fra ældre romersk jernalder, - landsby fra ældre og yngre germansk jernalder. 

2011. 

62. Bygdalgård – bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen. Mikkel Kieldsen & Sidsel 

Wåhlin 2012.  

63. Kærgård, Daugbjerg. En landsby med tekstilproduktion fra yngre jernalder.  Mette Klingenberg og Ka-

milla Fiedler Terkildsen. 2012. 

64. Spangsdal II  - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder. Sanne Boddum. 2012.  

65. Abildal. En boplads fra sen yngre stenalder, samt brandgrave fra yngre bronzealder. Lars Agersnap Lar-

sen. Under udarbejdelse. 

66. Mammen Søndervang – bebyggelse og aktivitetsområde fra yngre bronzealder. Mikkel Kieldsen. 2012. 
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