SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

JERNALDEREN

JERNALDEREN
TURISTFORENINGEN FOR DANMARK

ÅRBOG 1961

REDIGERET AF KRISTJAN BURE

ODENSE
FYENS STIFTSBOGTRYKKERI

1961

DENNE BOG ER SAT MED BASKERVILLE OG TRYKT I
58.OOO EKSEMPLARER AF FYENS STIFTSBOGTRYKKER!

KLICHEERNE ER FRA MIDDELBOES REPRODUKTIONSANSTALT
HVOR INTET ANDET ER ANFØRT STAMMER
BILLEDET FRA NATIONALMUSEET

OMSLAGETS FORSIDE:

DRAGTSPÆNDE AF FORGYLDT SØLV FRA BEGYNDELSEN

AF YNGRE JERNALDER, FUNDET I HVEDSTRUP VED ROSKILDE

INDHOLD
JERNALDERENS NATURFORHOLD...................

7

Af overinspektør v. Nationalmus., dr.phil. J. Troels-Smith

DANMARKS JERNALDER..........................................

21

Af mag. art. Elisabeth Munksgaard

Hvem er vi?.........................................................................

21

Bondens hverdag..................................................................

25

Omsorgen for de døde........................................................

69

Krige og plyndringer.........................................................

93

Handel, veje og samfærdsel, byer...................................... 115

EPILOG.................................................................................. 140
Af fhv. rigsantikvar, professor Johannes Brøndsted
TIDSTAVLE OVER DANMARKS OLDTID....... 142

Birkekrat i den nordøstlige Del af Maglemose i Grib Skov. Birken er vokset ind over
Randen af Højmosen. Hist og her ses Tuer af Kæruld. (Efter Henning E. Petersen.)

JERNALDERENS NATURFORHOLD
Af J. Troels-Smith

Lad os forsøge i Tankerne først at forestille os et Landskab fra Danmarks
Bronzealder og dernæst et fra Danmarks Jernalder.
Tænker vi paa Bronzealderen, saa vil det være praktisk at placere os paa
en høj Bakke med vid Udsigt, helst nær Kysten ved en Fjord, saaledes at vi
faar Modsætningen mellem Fjordens rolige Vandspejl og den af Brændin
gen hvidbræmmede Yderkyst. Ser vi ind i Landet, møder Øjet lysaabne
Skove. Egen er dominerende, men Skoven er isprængt store Lysninger,
Græsgange, hvor alt er afgnavet af store Faareflokke, saa man paa Afstand
faar Indtrykket af en vældig Park med udstrakte velholdte Græsplæner.
Solen skinner fra en skyfri Himmel, Bierne summer, Luften er varm og fyldt
med Duften af Timian, Bynke og Hvidkløver. — Forsøger vi at tænke efter,
hvad der er Aarsag til, at man umiddelbart vil forestille sig Bronzealderens
Landskab saa skønt, smilende og solvarmt, ja, saa kan man minde om de
gyldne Bronzesværd og -spyd, Kvindernes store Bælteplader af Bronze og
om det Vidnesbyrd, Solvognen bringer om Soldyrkelse — og det er ikke
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urimeligt at tænke sig, at Egtved-Pigen om Sommeren har taget Trøjen af,
saa hun gik og vogtede Faarene kun iført Snoreskørtet.
Forestiller vi os derimod Jernalderen, saa bliver Billedet helt anderledes.
Det er Smaaregn, vort Skindtøj er gennemblødt, og vi bevæger os blaafrosnc
ad Stier, der ofte fører over fugtige Moser. De smaa dyrkede Marker, vi
passerer, er sure og fyldte med Pileurt, Spergel og Gaasefod, saaledes at
selve Afgrøden, Rug og Havre, næsten kvæles derved. Sværdene er nu af
Jern — de maa pudses ofte, hvis ikke de skal ruste fast i Skeden.
Er de to Billeder, der ovenfor er tegnet af henholdsvis Bronze- og Jern
alderen, ren Fantasi, eller er der virkelig klare og eentydige Iagttagelser,
som paatvingcr os denne Opfattelse?
I Begyndelsen af dette Aarhundrede blev der udført et stort Forsknings
arbejde i Forbindelse med Undersøgelsen af de nordvesteuropæiske Moser.
Hovedresultatet blev, at Bronzealderen maatte have været en Periode med
høj Sommertemperatur og ringe Nedbør. Ved Jernalderens Begyndelse
satte et Klimaskifte ind, der medførte en total Ændring. Aarstempcraturcn
sank betydeligt, og Nedbøren blev stor. Den svenske Forsker Scrnandcr fast
holdt ligefrem, at en Fimbulvinter satte ind ved Jernalderens Begyndelse.
Men Forskningen gaar videre, og nu er det 50 Aar siden, at Scrnandcr,
Weber og von Post skrev deres grundlæggende Arbejder om Klimaskiftet
i Norden ved Jernalderens Begyndelse. Spørgsmaalet bliver derfor: Hvad
ved vi i Dag om Naturforholdene i henholdsvis Bronze- og Jernalderen?
Det maa da siges med det samme, at paa een Maadc véd vi langt mere
end for 50 Aar siden. Vi har faaet nye Metoder og Midler i Hænde, der
har medført skærpede Iagttagelser og større Muligheder for at tolke det
iagttagne. Men samtidig har det vist sig, at Mennesket i høj Grad har ind
virket paa Naturens Husholdning. I mange isolerede Tilfælde er vi i Stand
til at rekonstruere visse Hændelsesforløb, derimod er det vanskeligt paa
nærværende Tidspunkt at faa et samlet Overblik over de Ændringer, der
er sket i Klima og Vegetation. Det er derfor et utaknemmeligt Hverv at
skulle forsøge at give et saadant Overblik netop nu.
Men noget véd vi dog, og i det følgende vil der blive gjort Rede for
4 Forhold: 1 ) De store Højmosers Vækst, 2) Bøgens Indtrængen i Skoven,
3) Lyngens voldsomme Spredning i Vestjylland, og 4) Menneskets stadig
stærkere Indvirkning paa Vegetationen.

Højmoserne.
En af de bedste Kilder til Viden om Fortidens Klima er de saakaldte
Højmoser. Men hvad er en Højmose — der er nemlig mange Slags Moser.
Lad os da begynde med Begyndelsen. En Mose opstaar paa Steder, hvor
8

JERNALDERENS NATURFORHOLD

Fra Højmosen i Stenrøgel Parken Syd for Grathe Hede (Thorning Sogn). I Midten af
Billedet ses et lille Vandhul (Hølje) kantet af Kæruldstuer og iøvrigt omgivet af Lyng.
(Fot. H. Skodshøj.)

Plantedele p. Gr. a. Fugtighed forhindres i fuldstændigt at bortraadne. Alt
efter om Plantedelene bortraadner mere eller mindre, taler man om, at
Tørven er mere eller mindre humificeret. De fleste Moser opstaar ved Til
groning af en So. Mellem det faste Land og en Søbred vil der i Reglen
være en mere eller mindre bred Bræmme af Mose. Det samme er Tilfældet
langs Aacr. I begge Tilfælde er Moserne betinget af den Fugtighed, der
fremkommer ved, at Grundvandet i en Lavning træder frem. I sidste In
stans er Grundvandets Højde i de Lavninger, vi kalder Søer, naturligvis
betinget af Nedbøren. Dersom der falder mere Regn, vil Grundvandet stige
og dermed ogsaa Søers og Aaers Overflade. Bortset fra den ringe Mængde
Regn, der direkte falder paa Vandfladerne, har Størstedelen af Vandet pas9
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Billedet viser stærkt forstørrede Gengivelser af Dele af Tørvemos. Længst tilvenstre (C)
ses et Tværsnit af en Torvemos-Stængel, c er Marven, sk er Styrkevæv, w er Vandceller
(d.v.s. Hulrum, hvori Vand kan opmagasineres), ind til disse Celler fører Hullerne l,
e er Stængelens yderste Cellefag (Epidermis). B: Tværsnit af et Blad af Tørvemos, w er
Vandceller, l er Huller i Vandcellernes Vægge og a levende Celler med Grønkorn. —
A: Fladebillede af et Tørvemos-Blad, Bogstaverne betyder det samme som ved B. (L. Kolderup Rosenvinge 1913. — Efter Strasburger.)

seret flere eller færre Jordlag, før de atter kommer frem til Dagens Lys i
Søer og Aaer. Herved har Vandet kunnet optage de næringsholdige Salte
og Stoffer, der for en stor Del betinger Plantevæksten i Søerne og de til dem
knyttede Moser. Søer, der er omgivet af frugtbar Jord, vil normalt have en
rigere Plantevækst end Søer, der er omgivet af magre, sandede Strækninger.
I Modsætning til de ovenfor beskrevne Lavmoser staar Højmoserne. Disse
er ganske uafhængige af Grundvandet. Den Fugtighed, der betinger deres
Vækst, stammer direkte fra Nedbøren og indeholder følgelig ingen, eller
kun ubetydelige Mængder af, Mineralsaltc. En Højmose kan saaledes dan
nes paa flad Mark, ja, i givet Fald paa en Bakketop, og jo større Mængde
Fugtighed i Form af Nedbør den tilføres, des stærkere bliver dens Vækst,
og des højere kan den kuple sin Overflade.
Højmose-Dannelsen skyldes en særlig Mos, paa Latin: Sphagnum, paa
dansk: Tørvemos, „Hundekød“ el. lign. Herved staar Højmosen ogsaa i
Modsætning til Lavmosen, hvor Tørvemassen kun undtagelsesvis bestaar
af Mosser. Tørvemos har cn særlig anatomisk Opbygning, saaledes at Bla
dene besidder store Hulrum, i hvilke Vand kan opmagasineres. Tørvemos
holder altsaa selv paa Fugtigheden.
Det danske Ord for Mose henviser i Virkeligheden kun til det, vi her
kalder Højmoser. Tidligere var saadanne almindelige her i Danmark, blandt
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de største kan nævnes Store og Lille
Vildmose, men i Dag er det umuligt
at faa en virkelig Højmose at se her
i Landet, vi maa til Norge, Sverige og
Finland, hvis vi ønsker at se en af
Mennesket uberørt Højmose.
Netop fordi Højmosernes Vækst er
direkte afhængig af Nedbøren, vil et
Snit gennem en Højmose registrere,
hvorledes fugtigere og mere tørre Pe
rioder gennem Tiderne har afløst hin
anden. I de fugtige vil der aflej res
næsten uomdannede Mosstængler og
-blade. Dersom en tør Periode ind
træffer, vil Væksten stagnere, saa
Overfladelagene af Tørvemos formulder i større eller mindre’Grad; der
efter vil Birk og Fyr og evt. Lyng
vokse ud over Fladen. Dersom Ned
børen atter bliver større, vil den for
nyede Vækst af Tørvemos kvæle Lyng
og Træer, og Mosset vil atter brede
sig over Mosen. Kun Træernes og
Lyngens Rødder og Kviste vil for Ef
tertiden vidne om en mere tør Peri
ode. Overalt, hvor man har lange
Tørvegrave gennem Højmoser, ser
man, hvordan friske lysegule Baand
af Tørvemos veksler med Baand af
mørkebrune eller sortebrune Udtørringshorizonter, i hvilke man kan finde
mørnede Træstubbe. Grænsen mellem
en Udtørringshorizont og et derover
liggende Lag af frisk Tørvemos betegTørvemos. Øverst ses Plantens levende Del,
der normalt har en frisk grøn Farve. Den
døde Del af Planten er ganske lys graagullig.
Et forstørret Billede af Bladenes ejendomme
lige Opbygning ses paa Side io. (Efter O.
Hagerup og V. Petersson i960.)
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ncs cn Grænschorizont og markerer altsaa et Skifte fra et mere tørt til et
mere fugtigt Klima.
Studiet af Grænsehorizonterne har været vanskeligt, fordi man ofte i
den enkelte Mose kun fandt en enkelt eller faa Grænsehorizonter. Inden
for den samme Mose kunde man da være sikker paa at have lige saa
mange Klimaskifter, som der var Grænsehorizonter (idet vi ser bort fra
mulige Fejlkilder). Derimod var det vanskeligt — i Tid — at jævnføre
Grænsehorizonter fra forskellige Moser. Først i de allerseneste Aar er det
blevet muligt direkte at datere Grænsehorizonterne ved Hjælp af Kulstof-14
Metoden.
Vi har i Øjeblikket Kendskab til 8 Grænsehorizonter. Den yngste
(Grænschorizont I) kan dateres til Middelalderen omkring 1300-Aarene.
Grænschorizont II hører hjemme i Folkevandringstid ca. 600 e. Chr.
III omkring Christi Fødsel paa Grænsen mellem romersk og keltisk Jern
alder. IV er den klassiske Grænschorizont (tidligere benævnt III) fra Jern
alderens Begyndelse ca. 1000 f. Chr. paa Grænsen mellem ældre og yngre
Bronzealder. Og fra Stenalderen kendes 3 Grænsehorizonter.
I Begyndelsen af yngre Stenalder havde vi et Klimaoptimum, hvor JuliTemperaturen laa omkring 20° C. Siden dengang er Temperaturen i Juli
Maancd faldet til ca. 16—17° C. Højmosernes mange Grænsehorizonter
vidner om, at det ikke er et jævnt Fald, men at Perioder af Størrelsesorde
nen nogle faa Aarhundreder med henholdsvis mere tørt og mere fugtigt
Klima har afløst hinanden. Meget tyder paa, at den største TemperaturNedgang har fundet Sted, netop hvor Jernalderen begynder ca. 5—600
f. Chr., men indtil videre er der ikke Grund til at antage, at denne Ned
gang har haft katastrofeagtig Karakter. Til alle Tider vil Naturen berede
Mennesket Overraskelser i Form af særlig kolde Vintre eller af særlig tørre
eller fugtige Somre. Ikke desto mindre kan der være Grund til at overveje,
hvad et Skifte i Klimaet fra et mere tørt til et mere fugtigt vilde betyde for
de Mennesker, acr levede i Danmark i Begyndelsen af Jernalderen.
Det vilde være rimeligt at antage, at der i den sidste Del af Bronzealderen
har hersket et relativt kontinentalt klima med kølige Vintre, hvor Maanen
lyste lille og kold fra cn mork stjcmefunklcndc Himmel, og at Somrene har
været varme og tørre med Mosekonebryg om Aftenerne og dugfriske Mor
gener, der spaaede om Varme og Solskin.
I Begyndelsen af Jernalderen sker der saa et Klimaskifte. Vi maa regne
med, at Aarstcmpcraturcn som Helhed bliver lavere; ikke desto mindre,
Vinteren bliver mildere, Barfrosten sjælden, til Gengæld maa man regne
med stort Snefald. Somrene bliver kølige og sludfyldtc — den karakteristiske
danske Sommer holder sit Indtog.
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Men hvor meget vil et saadant Skifte betyde for de Bønder og Hyrder,
der dengang levede i Danmark?
Det er sandsynligt, at det vil blive vanskeligere for Kreaturerne at finde
Føden om Vinteren p. Gr. a. megen Sne, og at det kan medføre, at man i
højere Grad end tidligere maattc staldfodre om Vinteren. Til Gengæld maa
man om Sommeren kunne forvente yppigere Græs paa Overdrevene og i
det hele taget en rigere Vækst af Træer og Buske paa Løvengene.
For Agerdyrkeren vil en regnfuld August altid være uønsket, det er van
skeligt at faa Kornet tørt i Hus, og det er muligt, at den kloge Bonde ved
Overgangen til Jernalderen begyndte at lægge mere Vægt paa Husdyr
bruget end paa Korndyrkningen. Men noget sikkert véd vi ikke, alene af
den Grund at vort Kendskab til Bronzealderens Landbrug er meget ringe.
Mindre Klimaændringer finder Sted i Løbet af Jernalderen. I HundredcAarene umiddelbart før Christi Fødsel maa vi regne med, at Temperaturen
atter er steget lidt, og at Klimaet er blevet mere tørt. Derefter sætter en ny
køligere og fugtigere Periode ind omkring Christi Fødsel, og den varer vel
et Par Hundrede Aar (samtidig med ældre romersk Tid), hvorefter Kli
maet atter bliver gunstigere. Omkring 6oo-Aarene e. Chr. faar vi atter en
køligere og fugtig Periode, der varer et Par Hundrede Aar, medens Tiden
fra 800—1000 c. Chr., Vikingetiden, maa formodes at have været en relativt
gunstig Periode.
Dette var Højmosernes Vidnesbyrd.

Bøgen.
Allerede tidligt indvandrer Egeskovens Træer til Danmark. Saa tidligt
som 5000 f. Chr. finder vi Eg, Elm, Lind og Ask foruden Birk, Fyr, Ron,
Poppel, Enebær og Taks. Derimod lader Bøgen og Avnbøgen vente paa sig.
Hvad kan være Aarsagcn til, at det tager saa lang Tid for Bøgen at naa
frem til Danmark — den begynder nemlig først at brede sig her efter Jern
alderens Begyndelse.
Det er karakteristisk for Bøgen, at den er et maadeholdent Træ, der saa
vidt muligt undgaar Ekstremerne. Dens Nord-Grænse falder i Øjeblikket
gennem den sydlige Del af Norge og Sverige, længere Nord paa bliver der
for køligt. Kommer vi saa langt Vest paa som Irland, saa bliver der for
fugtigt for Bøgen. Omvendt, i den østlige Del af Mellem-Europa begynder
der at blive for tørt for den, og gaar vi længere Øst paa, kan den ikke klare
sig p. Gr. a. Tørke. Vender vi os endelig mod Syd, f. Eks. til Nord-Italien,
ja, saa bliver der for varmt, og Syd for Alperne finder man den kun oppe
paa Bjergskraaningeme. Men Bøgen er et stærkt Træ, dens Frugter — Bog —
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er relativt store og tunge, og Kimplanteme kan taale ret stærk Skygge. I det
hele taget er Bøgen et Træ, der baade giver og kan taale megen Skygge.
Hvor Bøg og Eg kæmper om Lys, er Bøgen i det lange Løb den stærkeste,
selvom Kampen tager Tid, lang Tid. Først i 50-Aars Alderen sætter Bøg og
Eg Frugt, og Kampen maa føres gennem adskillige Generationer. En sidste
Ting, der er værd at mærke sig, er Sandheden i det gamle Ord „Frugten
falder ikke langt fra Stammen“, man kunde sige „Bog falder nær Bøg“.
Selvom alt ovenstaaende bliver taget i Betragtning, er det alligevel for
bavsende, at vi saa tidligt som ca. 4000 f. Chr. havde udbredte Bøgeskove
i det schweiziske Lavland mellem Jurabjergene og Alperne, og at Bøgen
først begyndte at brede sig i Danmark ca. 3500 Aar senere.
Rimeligvis er Bøgen allerede naaet til Danmark et Par Tusinde Aar for
Christi Fødsel. Ikke som sluttet Skov men som isolerede Pioner-Træer eller
i smaa Klynger. Det er tydeligt at se, at den først virkeligt begy nder at brede
sig samtidig med, at Jernalderen sætter ind 5—600 f. Chr., og op gennem
Jernalderen breder den sig mere og mere, muligvis begunstiget af køligere
og fugtigere Klima. Men kan vi være sikre paa, at Mennesket ikke har
hjulpet med? Tidligere har Bog været Menneskeføde, og den Dag i Dag
holder Bom af at spise den nøddeagtige Kerne, der findes i de trekantede
Frugter. For Vildsvin og Tamsvin har Bog sammen med Agern været en
foretrukken Spise.
Naar det ovenfor er sagt, at Bøgen breder sig i Danmark fra Jernalderens
Begyndelse og fremefter, saa maa det dog understreges, at det fortrinsvis
er paa den gode Jord i Østjylland og paa Øerne. Paa den magre Jord i
Vestjylland optræder den sparsomt selv i Slutningen af Jernalderen. Born
holm indtager i denne Sammenhæng en Særstilling. Selvom Bøgen ogsaa
forekommer her under Jernalderen, har den øjensynligt gennem hele Peri
oden været et sjældent Træ, til Gengæld har Avnbøgen bredt sig stærkt paa
denne 0 under Jernalderen i Modsætning til hele det øvrige Danmark,
hvor den har været relativt sjælden.
Lyngheden.
Saa sent som i forrige Aarhundrede udgjorde Lyngheden vældige sam
menhængende Omraader i Midt- og Vestjylland, og indtil for 15—20 Aar
siden har det været et uløst Problem, hvorledes disse vældige Hedestræk
ninger var opstaaet. Der var to Forklaringsmuligheder, den ene at Lyngen
var indvandret paa disse magre Jorder kort efter, at Isen havde trukket sig
tilbage fra Landet, saaledes at vi her skulde staa overfor en senglacial Land
skabstype. Den anden Forklaring gik ud paa, at Omraadet tidligere havde
14
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Hundredaarig Bøgeskov, Højskov nær Lystrup, Sjælland.
Efter L. A. Hauch 1923. (Fot. C. M. Moller.)

været skovdækket, men at Skovrydninger havde givet Lyngen Mulighed for
at brede sig. Gennem pollenanalytiske Undersøgelser véd vi nu, at det er
den sidste Forklaring, der er den rigtige. I Slutningen af den boreale Tid,
ca. 5000 f. Chr., maa vi regne med, at hele Danmark var dækket af Skov.
Paa den gode Jord stod Skoven tæt og frodig, paa den magre Bund var den
15
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derimod mere lysaaben, saaledes at vi i Midt- og Vestjylland maa regne
med, at der i Skoven var Lysninger med Lyng. I Begyndelsen af Subborcaltid, ca. 3000 f. Chr., begyndte Stenalders-Bønder at rydde Skov. Til at be
gynde med smaa Lysninger til Agre, senere større Omraader for at faa
Græsgange til Kreaturerne. — Man fældede Træerne med Stenøkse og
brændte bagefter Kviste og Grene, efter at Gavntræ var taget fra. Nu faar
Lyngen Mulighed for at brede sig, særlig hvor Jorden er mager. Det er dog
først ved Jernalderens Begyndelse, at Lyngen for Alvor begynder at brede
sig. Da der ikke er nogen Grund til at tænke sig, at Agerbruget i Jernalde
ren har været meget forskelligt fra Bronzealderens, er det rimeligt at tro, at
det ikke er nye Dyrkningsmetoder, der er Aarsagen til, at Lyngen nu breder
sig saa stærkt. Snarere maa man formode, at Lyngen begunstiges af et fug
tigere Klima, saaledes at den nu bedre er i Stand til at brede sig i Takt
med, at svedjede Agre forlades.

Agerbrug og Kvægavl i Jernalderen.
I Stenalderen, saa tidligt som ca. 3000 f. Chr., kan vi paavise de første
Spor af Agerbrug i Danmark. Vi har Vidnesbyrd om, at Korn er blevet
dyrket paa smaa Agre, og det er sandsynligt, at man har anvendt Løv til
Staldfodring. Faa Aarhundredcr senere kommer et Hyrdefolk til Landet,
og for at skaffe Føde til Kvægjordenc ryddes relativt store Skovarealer, der
saa gror til som Græsgange og Overdrev. Muligvis har disse Hyrder haft et
primitivt Svedjebrug, saadan som vi kender det fra Finland den Dag i Dag.
Der kan maaske være Grund til her at fortælle lidt om, hvad Svedjebrug
egentlig er. Sagt ganske kort er det den nemmeste og mest effektive Metode,
man har til at dyrke Kom. I Praksis foregaar det paa den Maade, at man
tidligt paa Foraarct, umiddelbart efter Løvspring, fælder Træerne i et Skovomraade. Det Gavntømmer, man har Brug for, bliver taget fra, medens
Resten faar Lov at ligge og tørre paa Omraadct. Netop det Forhold at
Træerne havde Løv, da de blev fældede, skulde medføre, at Kviste, Grene
og Stammer mere effektivt bliver udtørrede. Hen i Juni bliver saa hele
Stykket brændt af. Efter Afbrændingen ligger Fladen hen med mere eller
mindre forkullede Træstubbe, og Omraadet er sort af de mange Trækul
stykker. Hist og her ligger Driver af hvid Aske, som dog forsvinder ved det
første Regnskyl. Endnu medens Asken er varm, bliver Kornet saaet, og
p. Gr. a. de mange Næringsstoffer, der er blevet frigjort ved Brændingen,
faar man normalt en usædvanlig rig Afgrøde. Bortset fra det Besvær, man
har med at fælde Træerne og afbrænde Omraadet, slipper man for enhver
Tilberedning af Jorden. Ikke engang i Forbindelse med Kornsaaningen bc-
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Fra Heden i Kongenshus Mindepark. I Baggrunden danner Lyngen en sammenhængende
Flade. Ned gennem den lille Regnkløft, der i Forgrunden breder sig ud mod Beskueren,
opløses Lyngtæppet i mørkere Øer omgivet af lysere Græs (bølget Bunke). Træet i For
grunden tilhøjre er en Enebærbusk. I Baggrunden ses nogle Graner og Bjergfyr. Disse to
sidste Træer blev indført til Landet i Midten af forrige Aarhundrede og hører saaledes
ikke med i dette Jernalder-Landskab. (Fot. H. Skodshøj.).

høver man at foretage sig noget videre, i det højeste fejer man Stykket over
med en Gren, hvor der yderst sidder mange Smaakviste, det er tilstrække
ligt. To, allerhøjst tre Aar i Træk kan man høste Korn paa Svedjen, der
efter overlades den til sin Skæbne, hvilket medfører, at Omraadet hurtigt
gror til med Græsser og Urter, saaledes at det i 4—5 Aar kan anvendes som
Græsgang. Hvis Græsningen er intensiv, hindres Skovens Genvækst, og man
faar en Græsgang, men i Reglen lader man Stykket i Fred, saaledes at Sko2

J. TROELS-&MITH

ven atter kan brede sig ind over Omraadet, og 30—50 Aar senere vil man
atter kunne svedje.
Det er ovenfor fremhævet, at Korndyrkningen i Forbindelse med Svedje
rydning ikke kræver meget Arbejde og giver fint Udbytte, til Gengæld for
udsætter Metoden vældige Skovstrækninger. Hvis Jorden er god, og der
gaar længe imellem de enkelte Svedjebrande, vil man kunne svedje paa det
samme Omraadc gennem Aarhundreder, ja gennem Aartusinder, men hvis
Jorden er mager, og man forcerer Svedjebrandene frem, saaledes at der
kun gaar 10—20 Aar mellem de enkelte Brande, saa vil Jorden hurtigt blive
saa udpint, at man ikke mere vil kunne faa Skov paa Omraadet, og saa er
det, at der er Fare for, at Lyngen vil brede sig, og hvor Lyngen først har
faaet fat, er det i Reglen meget vanskeligt for Skoven at tilbageerobre det
tabte Land.
Vi kender meget lidt til Bronzealderens Agerbrug og Kvægavl. Fra ældre
Bronzealder har vi Kendskab til Marker, der er ved at springe i Lyng —
bevaret under Gravhøje. Og vi ved, at man i yngre Bronzealder har avlet
Byg (baade den nøgne og den avneklædte Form), endvidere at man har
kendt baade Hvede, Hirse og Havre. Om man har drevet Svedjebrug eller
dyrket smaa permanente Agre, véd vi ikke. — Derimod véd vi, at der har
været et stort Faarehold i Bronzealderen. De rige Gravfund fra Bronzealde
rens ældre Perioder har vist, at man dengang anvendte vævede Uldtøjer i
stor Udstrækning, og paa en ejendommelig Maade har vi faaet Kendskab
til, at der i Bronzealderen har været udstrakte Overdrev. I Egtved-Pigcns
Bulkistc var der nær Fødderne anbragt en Birkebarks-Spand, paa hvis
Bund der fandtes en mørk indtørret Masse. En Undersøgelse af denne
Masse har vist, at det drejer sig om de indtørrede Rester af en gæret Drik,
formentlig en Slags 01 sødet med Honning. Honning samles som bekendt
af Bierne, der suger Honning i Blomsterne. Derved faar Bierne Blomsternes
Støvkorn (Pollen) paa sig, og al Honning indeholder derfor store Mængder
af Blomsterstøv. Det vil sige, at man ved Bestemmelse af Blomsterstøvet kan
faa at vide, fra hvilke Planter Honningen stammer. Og nu viser det sig, at
den Honning, hvormed Gravdrikken var sødet, indeholdt over 30 % Hvid
kløver, en Plante der er typisk for Græsgange, og som aldrig findes i sluttet
Skov. Sammen med Pollenet af Hvidkløver fandtes adskillige andre Pollen
korn, der ligeledes henviser til tørre Græsmarker og Overdrev: gul Snerre,
Perikon, Kratbynke og Blaamunke.
Lidt mere kender vi til Jernalderens Agerbrug. For første Gang behøver
vi ikke at nøjes med indirekte Beviser paa Agerbrug i Form af Kornaftryk
i Lerkar eller Smaapletter med Plovfurer under Gravhøje. Fra Jernalderen
kender vi nemlig selve de dyrkede Omraader indrammet af lave Digevol-
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Sandmark ved Øster Nykirke, Jylland, der er ved at springe i Lyng. I Baggrunden Lyng
bakker, til venstre med Bevoksning af Egepur. — Saadan omtrent maa forladte Svedjeagre
have set ud i Jernalderen! (Efter „Vilde Planter i Norden“.) (Fot. E. Warming.)

dinger liggende i nær Tilslutning til Gaarde og Huse. Det drejer sig øjen
synlig om smaa, permanent dyrkede Marker. Men vi maa gaa ud fra, at et
ekstensivt Svedjebrug har hørt med til Billedet.
Ogsaa om Husdyrbruget har vi faaet nye Oplysninger. Vi kender adskil
lige Jernalders-Huse, og disse er i Reglen anlagt Øst-Vest med Beboelse i
Vest-Enden og Plads til 6—8 Køer i Øst-Enden. Medens man paa Grundlag
af en lang Række Indicier maa formode, at man saa tidligt som i Begyn
delsen af yngre Stenalder i kortere eller længere Perioder havde Kreatu
rerne paa Stald og dér fodrede dem med Løv, saa har vi for Jernalderens
Vedkommende Syn for Sagn. Vi kender selve Staldene, og den korte, tunge
Løvkniv vidner om Indsamling af Løv til Kreaturfoder, og det vil være
rimeligt at tænke sig, at Leen ikke blot har været anvendt til Høstning af
Kom men ogsaa til at slaa Græsset, der skulde tørres til Hø. I hvor høj Grad
Køeme ogsaa har haft Lejlighed til at græsse frit, maa vi slutte os til
gennem Forekomsten af de Overdrevsplanter, vi finder i Pollenanalyserne
fra denne Tid. Vidnesbyrdene er ikke eentydige, men saa meget kan siges,
at der overalt i Danmark til forskellige Tider indenfor Jernalderen har
været udstrakte Overdrev.
2*
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I Stenalderen var det Skoven, der herskede, og Bøndernes Lysninger var
som Naalestik paa Landkortet. I Løbet af Bronzealderen og ganske særligt
i Jernalderen gør Mennesket sig til Herre over Skoven. Omkring Huse og
Landsbyer breder Markerne sig, og udenfor — i „Almindingen“ — maa vi
formode, at Kornet har været dyrket i Svedjer, og her ude i det fælles Land
havde man store Græsgange, hvor man maa formode, at Landsbyernes
Kvæg kunde græsse under Opsyn af Hyrder. Man faar ligefrem det Ind
tryk gennem Pollendiagrammerne, at Danmark i Jernalderen var ved at
blive et skovfattigt Land, ja, at man ligefrem har haft svært ved at skaffe
Brændsel i Form af Ved. Netop fra Jernalderen kender vi de ældste Vidnes
byrd om Tørveskær. At der samtidig, særlig paa de magre Jorder, skete en
Udpining af Jorden, som blev skæbnesvanger, fremgaar af, at vi særlig fra
Vestjylland kender en lang Række Bopladser, der dækket af Lyng har
kunnet hvile uforstyrret i Tornerosesøvn et Par Tusinde Aar, lige indtil man
i Midten af forrige Aarhundrede begyndte Kampen mod Lyngen under
Mottoet „hvad udad tabes, skal indad vindes“.

Svensk Hængesmykke fra Vikingetiden. Kvinden bærer Hue med Borter, et stort Kappe
spænde og Perlekæder over Brystet. Baade Kjole og Kappe er prydet med kulorte
Broderier. (Efter Holger Arbman: Birka.)
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Jernalderagre paa den jydske hede. De sten, der blev ryddet af jorden ved nybrydningen,
blev brugt til at afgrænse de enkelte agerstykker.

DANMARKS JERNALDER
Af Elisabeth Munksgaard
„Den, som ikke kan føre sit regnskab
over 3000 aar, lever kun fra haanden
og i munden.“
Goethe

Hvem er vi?
Et mærkeligt spørgsmål, hvem er vi? Vi er naturligvis danskere — ja, men
hvad er saa det? Ved vi noget som helst om, hvor vi kommer fra og hvem
vi er? Lad os prøve at finde ud af det.
Danernes rige træder ind i historiens, omend ikke lys, saa dog dæmring,
i 10’ aarh., det bærer da navnet Danmark og vi kender til konger som Gorm
den Gamle, Harald Blaatand og Sven Tveskæg; rigets udstrækning er den
samme som til ind i 1600-aarene: Jylland til Ejderen, øerne og Skaane. Men
hvomaar blev dette rige til, og hvem var daneme? Lad os da rykke endnu
et stykke tilbage i tiden.
Omkring 400 f. v. t., da jernalderen her til lands saa smaat begynder, be
herskes Europa af de keltiske folk, eller gallerne, som de ogsaa kaldtes. De
boede i Storbritannien, i Frankrig, Spanien, Mellem- og Sydtyskland, i
Norditalien og paa Balkanhalvøen, ja helt til Lilleasien naaede de, hvor
landsdelen Galathien fik navn efter dem.
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I denne keltiske tid udarbejdede i 3’ aarh. f. v. t. en lærd mand, Erathostenes af Kyrcnc, et verdenskort. Forgæves søger man herpaa Jylland og
øerne — Nordtyskland ender simpelthen med en ubrudt, øst—vest-gaaende
kystlinje. Vi var endnu ikke blevet draget ind i verdensbilledet og ingen
forfattere beskæftigede sig med disse uendeligt fjerne, vildsomme egne. Dog
dette er nu ikke helt rigtigt, een i hvert fald kan have kendt dem af selvsyn :
I 4’ aarh. f. v. t. drog grækeren Pytheas ud paa en fantastisk opdagelses
rejse, der maa have forekommet hans samtid lige saa eventyrlig, som Stan
leys og Livingstones Afrika-ckspcditioner forekom folk i forrige aarhundrcdc.
Pytheas sejlede ud fra den keltiske by Massilia, der idag hedder Marseille,
gennem Gibraltarstrædct og langs Europas vestkyst, nord om England og
derfra sydpaa til Rhinmundingcn, herfra gik færden atter mod nord, maaske
langs Jyllands kyst. Han beretter i sit skrift om rejsen om ravlandet Abalus,
der maaske er identisk med Jyllands vestkyst, men hans oplysninger er ret
forvirrede og der kan lige saa godt være tale om den tyske Østersøkyst, der
ogsaa er rig paa rav. Men Pytheas’ beretninger vandt ingen tiltro, de var
for nøgterne; man nægtede f. ex. at tro paa, at havet er frosset langt mod
nord. Hans værk blev hurtigt glemt, idag kender vi det kun fra andenhaands beretninger.
Fra 1’ aarh. f. v. t. vinder det unge, stærke romerske rige større og større
terræn nord for Alperne, keltcrvældet gaar under og efterhaanden kom
romerne til at beherske de samme dele af Europa, som før beherskedes af
kelterne. Ved rigets grænser, stort set Rhinen og Donau, mødte romerne
germanske folk. Et forsøg paa at skubbe rigets grænse frem til Elben mis
lykkedes i begyndelsen af 1 ’ aarh. c. v. t. og de stammer, der boede her,
kom aldrig under romersk herredømme. „Det frie Germanien“ kalder vi
disse omraader uden for Romerrigets grænser.
Engang omkring vor tidsregnings begyndelse, da den romerske kolonisa
tion var i fuld gang, lod kejser Augustus, der regerede fra 30 f. til 14 e. v. t.,
paa en tempel væg i byen Ancyra i Lilleasien opsætte denne indskrift: „Min
flaade sejlede fra Rhinens udløb mod de østlige egne lige til cimbrernes
land, hvorhen aldrig før den tid nogen romer var trængt frem enten til
lands eller til vands. Cimbrer og charuder og semnoner og andre af ger
manernes folk i disse lande bad ved sendefærd om mit og det romerske
folks venskab.“
Hvad var det for fjerne egne, den hovmodige kejsers flaade havde be
søgt, hvor boede de folk, han omtaler i sin indskrift? Vi faar svaret ved at
betragte astronomen Ptolemaios’ verdenskort fra 2’ aarh. e. v. t. Lidt ube
hjælpsomt virker det nok paa os idag, og dog var det fremragende for sin
tid. Yderst ude mod nord ligger en halvø og øst herfor flere smaa øer —.
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Ptolemaios" kort over Danmark fra 2" aarh. e. v. t. (Gudm. Schuttes gengivelse). Albis
er Elben, syd for floden bor longobarderne, nord for bor saxerne. Af stammerne i Jyl
land kan cimbrerne maaske henføres til Himmerland, charuderne til Hardsyssel, resten
kan vi ikke forbinde med sted- eller landskabsnavne.

det er ikke til at tage fejl af: Jylland, øerne og Skaane. Halvøen bærer
navnet den cimbriske halvø og stammenavnet „kimbroi“, cimbrerne, er
placeret i Nordjylland, nordøst for stammen charuderne. Men daner staar
der ikke noget om, dem kendte Ptolemaios lige saa lidt til som kejseren.
Men vores tanker gaar her til de vilde cimbrer, der i 2’ aarh. f. v. t. ud
vandrede, vi maa tro fra Jylland, maaske er deres navn bevaret i landsdelen
Himmerland, og hærgende og plyndrende stred sig vej til Sydfrankrig og
Norditalien. Gru stod om deres bedrifter, deres hensynsløse kampmod og
vildskab — tilsyneladende var de uovervindelige. Til sidst fandt de dog deres
overmand i den romerske feltherre Marius, der knuste dem i et morderisk
slag, hvis grumhed der gik ry af i aarhundreder.
Omkring 100 e. v. t. skriver den romerske forfatter Tacitus et etnografisk
historisk værk om de germanske stammer, romernes nabofolk. Germanerne
boede i Mellem- og Nordtyskland, langs den frisiske kyst og Østersøkysten
og i Norden. Tacitus skriver om mange germanske folk, han nævner sven
ske stammer som goter og svioner, af stammer i Danmark omtaler han kun
cimbrerne, der nævnes med ærefrygt for deres krigsbedrifter; men han ken
der intet til en stamme ved navn daneme.
Det romerske riges provinser gik tabt i folkevandringstiden, hvor ger
maner, slaver og mongolske folk som hunnerne turede rundt i Europa og
slog sig ned saa et sted saa et andet, indtil de fandt blivende sted. I denne
tid, 3—5’ aarh., opstaar en stor del af de europæiske rigsdannelser, der
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eksisterer endnu: Frankerne i Frankrig, den tidligere romerske provins Gal
lien, alemanneme i Vesttyskland — heraf Tysklands franske navn Allemagne
— fra Frisland og Nordvesttyskland udvandrer saxere og angler til det kel
tiske rige Britannien, ogsaa en forhenværende romersk koloni, der herefter
blev til England.
Et af de germanske folk, nu forsvundet fra Europa-kortct, var goterne.
De dannede først et rige i Sydrusland, derefter i Østeuropa, for siden at
ende i Spanien og Italien. I 6’ aarh. skrives de gotiske folks historie af Jor
danes, der selv var af gotisk byrd. I hans gotersaga møder vi følgende
mærkelige oplysning: „Men danerne, som er udgaaet af sveernes rod og
som fordrev heruleme fra deres land, gør krav paa at være de mest hojvoksne af alle Skandinaviens folk.“ Her møder vi for første gang danerne,
en ung stamme i forhold til mange andre germanske folk.
Cimbrer, charuder, herulcr eller daner, hvem de end var, har de været
nært beslægtet; vi kan ikke sige, „dette er daneme, dette er „alle de andre“.“
Vi kan i skikke, der veksler fra landsdel til landsdel, nok udskille visse sær
træk, der tyder paa en stammedeling, men folkene bagved er navnløse.
Vi har dog grund til at tro, at ogsaa danemes rige opstod i folkevan
dringstiden, som England og Frankrig. Heltesagn beretter om dankongerne
i Lejre, Hroar, Helge, Rolf Krake, en kerne af sandhed er der vel i disse
beretninger fra fjerne tider — lad os her nøjes med at konstatere, at en
kongeslægt af danemes æt engang har hersket over Sjælland, i et tidsrum,
der maa ligge før vikingetid, d. v. s. før ca. 800.
Hcrulcrne, som Jordanes ogsaa omtalte, ved vi en del om; de turede
rundt i Europa som saa mange folkeslag gjorde det i de lovløse tider, da
romerne ikke længere beherskede verden, og der var rov at hente allevegne
for raske krigere. Tacitus kendte dem ikke — har de mon paa hans tid været
en af de mange stammer i det land, der senere blev til danernes rige?
Men fra nu af, omkring 6—7’ aarh., møder vi her og der danemes
stamme. Gregor af Tours var frankernes historieskriver, som Jordanes var
goternes, han skriver om et plyndringstogt, som danerne i begyndelsen af
6’ aarh. foretog i Frisland — en første forløber for vikingetogenc. En anden
forfatter omtaler, at en flok herulcr drog hjem fra vandreaarene i Europa
„gennem danemes land til øen Thule“. I begyndelsen af 8’ aarh. missionerer
den engelske præst, Willibrord, blandt friserne, fra Utrecht begiver han sig
paa rejse til „de vilde daner“, som han kalder dem, men til hans sorg nægter
kongen, Ongendus, paa det bestemteste at lade sig døbe.
Ved vikingetidens begyndelse omkring 800 fremtræder i Jylland en danernes konge ved navn Godfred. Vi ved intet om hans riges udstrækning,
men at han virker i Jylland kunde tyde paa, at rigets tyngdepunkt er flyttet
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Modelrekonstruktion af den bornholmske gaard fra yngre jernalder paa Sorte Muld ved
Svaneke. Begge huse er opført med risflettede vægge dækket af lerklining.
(fot. Kaare Rasmussen.)

fra Lejre-kongernes Sjælland til Jylland, men det kan ogsaa betyde, at da
neme i de mellemliggende aarhundreder har udvidet deres magtomraade
til at omfatte ogsaa Jylland. I vikingetid er danemes rige en realitet og
dette riges navn, Danmark, møder vi for første gang paa kong Gorms rune
sten i Jelling.
Sent træder Danmark ud af forhistorien; i dennes sidste afsnit, jern
alderen, der omspænder ca. 1500 aar fra 5’ aarh. f. v. t. til 11’ aarh. c. v. t.,
bliver riget til. Om landet i disse fjerne tider, om dets stammers liv og
skikke skal de følgende sider handle. Her vil vi føre vort regnskab over
3000 aar.

Bondens hverdag
Paa hederne i Jylland ses her og der lave volde, der indrammer arealer
af vekslende størrelse; mellem dem ses undertiden andre lave, voldagtige
højninger — det er de nu uanselige rester af jernalderens marker og lands
byer, der har faaet lov til at ligge uforstyrret til vor tid, gemt i lyngen.
Andre steder i landet har senere tids dyrkning næsten overalt slettet ethvert
spor af jemalderbondens virke.
Store landsbyer med omliggende agre, saavel som enkeltliggende gaarde
finder vi mange steder i Jylland, som f. ex. Borremose, Mariesminde, Skørbæk og Østerbølle, alle i Himmerland, Ginderup i Thy og Fjand og Gør
ding i Vestjylland. Igennem aarhundreder var disse landsbyer beboet, stort
set i tiden fra 2’aarh. f. v. t. til 4’ aarh. e. v. t.
Lad os da betragte en saadan landsby fra ældre jernalder, den var i bund
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Tomten af et jordvægshus. I baggrunden til venstre ses indgangsbrolægningen, inden for
denne ildstedet. De tagbærende stolper har staaet i de to hulrækker langs væggene.

og grund forskellig fra de landsbyer, vi kender idag. Husene var aflangt
firkantede, med tykke vægge af jord og opstablede græstørv, eller lerklinet
fletværk, og taget baaret af to rækker svære stolper, der staar paa langs
igennem huset. Med forkærlighed er husene lagt med gavlene i øst og vest,
saaledes at langsiden fanger solens straaler, der paa den maade udnyttes
mest muligt til opvarmning.
I husenes vestende holder beboerne til; her er stampet lergulv, hvor ild
stedet er placeret paa midten under lyrehullet i taget. I østenden er stalden,
her er blot simpelt jordgulv — nogle huse har dog en brolægning med greb
ning i midten — og der er ofte baaseskillerum af træ. Midt paa husets lang
side er døren med brolægning foran.
I landsbyerne ligger husene næsten altid med langsiden vendende ud mod
en brolagt gade, hvorfra der fører en brolægning hen til indgangsdøren.
Egnsforskelle kan vi skimte i vekslende byggeskik, ganske som der idag er
forskel paa f. ex. en fynsk og en vestjydsk gaard. Jordvægshuse og lerklinede
fletværkshuse ligger side om side i mange landsbyer, men brolagte stalde
brugtes kun i Sydvestjylland og de fynske huse adskiller sig fra de jydske
ved kun at have een række tagbærende stolper staaende i husets længdeakse
og i stedet for det aabne ildsted midt paa gulvet i husets beboelsesdel bruges
en lerbygget ovn. I Nordjylland byggede man svære, stensatte underjordiske
forraadsrum, en slags primitiv kælder. Men fælles for hele landet er, at
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Tomten af et hus med trævægge uden indvendige, tagbærende stolper. Husets omrids
angives af det brændte vægtømmer. De to jordbænke til venstre maa tænkes fjernet.

egentlige gaarde bestaaende af flere længer ikke kendes, kun langhuset, hvor
mennesker og dyr holder til side om side.
Husene var brandfarlige, bygget som de var af træ og lyngtorv og mangen
brandtomt vidner om dramatiske øjeblikke, naar huset gik op i luer. I
Ginderup-landsbyen fandt man under udgravningen af en brandtomt et
overskaaret kreaturbindsel — der var simpelthen ikke tid til at løse knuderne
op — ejheller lykkedes det at redde alle husdyrene, hvad indebrændte køer
og faar vidnede om. I Østerbølle-landsbyen stod suppegryden over ilden og
malt var parat til ølbrygningen, da ildsvaade lagde huset øde.
Men husene var hurtigt bygget op igen, tomten blev jævnet og et nyt hus
rejste sig; i landsbyerne har man tit bygget baade tre og fire gange paa
den samme tomt.
Uden om landsbyerne ligger agrene indrammet af lave volde af opdynget
jord og sten — digevoldinger kaldes de idag. Voldene er fremkommet ved
dyrkningen; naar ploven vendes paa grænsen til næste ager, der først er
markeret med sten fra nybrydningen, smides lidt jord op og efterhaanden
dannes en hel lille vold, hvor det ogsaa var bekvemt at kaste de sten, der
ryddedes af ageren. Saaledes tjente „diget“ to formaal, det danner grænse
til nabomarken og gør det samtidig ud for affaldsplads.
Yngre jernalders huse og landsbyer afviger en del fra ældre tids. Omkring
ca. 300 e. v. t. sker der det, at landsbyer beboet igennem aarhundreder, for-
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lades, hvorfor ved vi ikke, men vi maa tro, at en eller anden ændring af
landbrugsformen ligger til grund. Det antal landsbyer og enkeltliggende
huse, vi kender fra yngre jernalder, kan ikke nær maale sig med, hvad vi
kender fra den foregaaende tid. Det kan maaske skyldes, at man flyttede
fra de gamle landsbyer, der nu ligger forladt i heden, til de landsbyer, der
eksisterer endnu idag og hvis navne for manges vedkommende gaar langt,
langt tilbage i tiden.
Ved Oksbøl i Sønderjylland har der i 5—6’ aarh. ligget en lille landsby
med huse bygget af lerklinet fletværk, et af dem af en saa anselig længde
som 38 m. Paa Bornholm har vi fra samme tidsrum et par gaardc paa
Dalshøj og Sorte Muld, begge ved Svaneke; ogsaa disse huse er bygget af
lerklinet fletværk. Et af husene paa Sorte Muld adskiller sig fra alle andre
jcrnalderhuse ved at være vinkelbygget, i dette hus laa en stor bageovn
af 1er.
Paa Lindholm Høje paa Limfjordens nordside ved Nørresundby opstod
i 7’ aarh. en landsby, der eksisterede i flere aarhundreder. Her møder vi
den husform, der frem for nogen er karakteristisk for yngre jernalder: det
lange, ovale hus med buede langvægge og lige afskaarne gavlender. Det er
den samme hustype, som vi ogsaa kender fra vikingetidens store militærlejre
Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg. Dog kan man ikke sige, at ovalhuset er
noget nyt eller fremmed, det eksisterede allerede i ældre jernalder, hvor vi
kender det fra et gaardsanlæg i Hodde i Sydvestjylland; men i ældre jern
alder staar ovalhuset dog ene blandt de talrige rektangulære huse.
Kun een ager fra yngre jernalder — fra vikingetid — er bevaret, den
hører til Lindholm-landsbven og dækket af flyvesand har den ligget urørt
i nøjagtig den tilstand, hvori den føg til for 1000 aar siden. Marken bestaar
af lange, smalle, hvælvede „bede“ med furer imellem til optagelse af regn
vand — altsaa et primitivt dræningssystem og det samme, der gaar igen i
de højryggede agre, der var i brug igennem hele middelalderen og langt
op i nyere tid.
Men trods disse ydre forskelle og ændringer, vi kan spore i oldtidens land
brug, gik dog bondens tilværelse uforanderlig igennem aarhundreder, bun
det af naturen og aarets rolige rytme.
Paa let, sandmuldet jord foretrak jcmalderbonden at bo, den var let at
bearbejde med ploven, den primitive ard uden muldfjæl. De svære lerjorder
som f. ex. i Østjylland, har været for genstridige og tunge for primitive red
skaber og ogsaa, for største partens vedkommende, bevokset med tæt og
kraftig skov.
Paa de smaa, voldindrammede agre dyrkede bonden først og fremmest
byg, men ogsaa lidt havre og hvede, gammelkendte kornsorter igennem
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Plan over en landsby fra ældre jernalder. Husene A, B og C har haft lykke jordvægge,
resten af husene lerklinede vægge. De skraverede felter angiver agervoldene.
(Efter Gudm. Hatt.)

aarhundreder. Han har ogsaa prøvet sig frem med en ny kornsort, rugen,
og sikkert hurtigt fundet ud af, at den var en god nyhed, haardfør og nøj
som har klaret sig godt i den ældre jernalders regnfulde klima.
Mange andre planter end just kornsorterne blev udnyttet; det var langt
fra sikkert, at høsten gav saa godt udbytte, at man kunne leve af den en
hel, lang vinter. Man dyrkede saaledes ogsaa hør, baade for at udnytte de
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olieholdige frø og for at bruge taverne som spindestof. Frø af spergel, bleg
bladet pileurt og hvidmelet gaasefod blev omhyggeligt indsamlet og gemt
til vinterforraad, de er olieholdige og næringsrige og har udgjort et vigtigt
tilskud til kosten.
Det var heller ikke sikkert, at der var foder nok til kvæget, der græssede
paa overdrevene uden om markerne, her brugte man løvfoder, især blade
og kviste af elm, som supplement til den føde det selv kunne finde sig. Især
om vinteren har løvfodcrct været et vigtigt tilskud til andet foder som hø
og halm.
Husdyr var faar, svin og kvæg. Tacitus, der giver os saa mange gode op
lysninger om de germanske folk, skriver, at bønderne var stolte af deres
kvæg, „de glæder sig over antallet, som er deres eneste og kæreste rigdom“,
han fortæller ogsaa, at kvæget er af ringe vækst og det stemmer godt overens
med de fund, vi har af okseknogler fra huse eller grave. Fornemst blandt hus
dyrene var hesten, ikke et forslidt arbejdsdyr, men udelukkende et aristo
kratisk transportmiddel for fornemme folk. Hestene var ret smaa, vi maa
forestille os, at de har set ud omtrent som islandske heste eller de norske
fjoringer, smaa, kraftige og laadne som ponier. Om germanernes heste siger
Tacitus, at de hverken udmærker sig ved skønhed eller hurtighed. At hesten
staar i særklasse som husdyr ses først og fremmest af yngre jernalders grave,
rige folk, der blev jordfæstet med pomp og pragt, fik meget ofte ride- eller
køreheste med i graven.
Ogsaa hunden indtog som husdyr en priviligeret stilling, den blev som
hesten udvalgt til at følge sin herre i graven. Jernalderens hunde er af for
skellige racer, men alle er store og kraftige, vi kan udskille i hvert fald tre
forskellige, en der nærmest ligner en grand danois, en stor, højbenet hund
som schäfer eller pointer og en slank, myndeagtig nærmest som afghaneren.
Men bortset fra disse fornemme hunde, der var stormænds jagthunde, har
der sikkert i landsbyerne strejfet mange køtere omkring, herpaa tyder i hvert
fald affaldsgrubernes talrige dyreben, der altid er mærket af hundegnav.
Nye blandt husdyrene er fjerkræ og katte, der kommer her til landet i
slutningen af ældre jernalder, begge fra den romerske kulturkreds. Katten,
den aristokratiske, er af samme slægt som vore dages hyggelige, stribede
huskat; den stammer fra den ægyptiske tempclkat af nubisk race, et igennem
aarhundreder helligt dyr, der først i tiden efter vor tidsregnings begyndelse
af romerne blev bragt fra Ægypten til Italien, herfra gik katten sin sejrs
gang over Europa og i 3—4’ aarh. finder vi den herhjemme optaget blandt
husdyrene.
Hønsene kom saa langvejs fra som Ostindien, og herfra har kendskabet
til disse nyttige husdyr langsomt bredt sig mod vest; romerne har vel set dem
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Hus fra ældre jernalder. Model fremstillet paa grundlag af iagttagelser gjort under ud
gravning af talrige hustomter. 1 forgrunden staldenden, i baggrunden beboelsesdelen;
bag en tagstolpe ses til venstre kornbeholdcren og en kvinde ved drejekværnen, i midten
ildstedet. Døren bestaar af en træramme udfyldt af gr ene fletværk; døraabningen og røg
hullet, lyren, i taget er husets eneste lyskilder.

paa deres felttog i den nære Orient og bragt nogle stykker med hjem, ganske
som de tog katte med sig fra Ægypten. Gæs havde man ogsaa og om dem
skriver en romersk forfatter, at „de bedste og blødeste gaasefjer kommer fra
Germanien, hvor gæssene nok er smaa, men snehvide.“
Men det var ikke alle, der beskæftigede sig med husdyrhold og agerbrug.
Ude ved kysterne laa fiskerlejerne, et af dem kender vi, den store boplads
Nørre Fjand i Vestjylland. I Fjand er det kun de færreste huse, der har
stald, langt de fleste er smaa, kvadratiske og uden plads for husdyr. De mange
sænkesten til fiskenet taler deres tydelige sprog om Fjand-folkenes vigtigste
erhverv. Den romerske forfatter Plinius beskrev i sin „Naturhistorie“ i
i’ aarh. e. v. t. et fiskerleje ved vestkysten, i det lave marskland, hvor ved
vi ikke, maaske det var i Holsten eller Slesvig, men hans beskrivelse passer
lige saa godt paa de barske vilkaar i Fjand: „Her bor et elendigt lille
folk ... De jager fiskene, der flyr med det vigende vand. Det er ikke dette
folk forundt at holde kvæg, ejheller som naboerne at nære sig af mælk,
ikke engang at nedlægge vildt, da hver smule busk mangler vidt og bredt.
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Af tang og siv fletter de fiskenet og med hænderne samler de slam op, som
de lader tørre mere ved vind end sol; med dette varmer de føden og deres
af nordenvinden stivnede indvolde. De drikker udelukkende regnvand, som
opbevares i gruber foran hytterne. — Og disse mennesker paastaar, at hvis
de skulle blive betvunget af det romerske folk, ville de dermed blive slaver.
Sandelig, der er folk, hvem skæbnen skaaner, men til eget fordærv.“ Han
forstod ikke, som kolonisatorer aldrig har forstaaet, at et folk kan sætte
frihed højere end alt andet, det være sig nok saa underudviklet.
Mærkeligt nok har jagten ikke spillet nogen synderlig rolle som er
hverv, eller vildt været særligt eftertragtet som tilskud til kosten ; knogler af
jagtbare dyr er nærmest sjældenheder i affaldsgrubemes mængder af tam
dyrknogler. Jagt har nok mest været forbeholdt stormændene, havde de
ingen fjender at slaas med, kunde en rask jagt med hest og hund give ud
ladning for kampiveren. Det er sikkert saadanne storfolk, Tacitus har i tan
kerne, naar han skriver om germanernes jagtglæde: „Den tid de ikke gaar
i krig, tilbringer de meget med jagt, mere med lediggang, henvist til søvn
og mad ... medens arbejdet med hus og hjem og landbrug overlades til
kvinderne og de gamle .. . driver de selv, en besynderlig modsætning i
natur, naar de samme mennesker saaledes elsker dovenskab og hader fred“ !

Drejekværn fra slutningen af ældre jernalder.

32

BONDENS HVERDAG

i ,25 m høj kornbeholder af 1er fra Ginderup-landsbyen.
Kornet blev fyldt i foroven og taget ud af hullet nede
paa siden.
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Husgeraad af 1er fra ældre jernalder. De firkantede blokke i midten
er de saakaldte „ildbukke“, der stod paa arnen.

Husenes indretning ved vi meget om. Beboelsesdelen har ikke været delt
i stuer — den var blot eet stort rum. Egentligt bohave har der ikke været
meget af, af „møbler“ kender vi kun forhøjninger langs væggene, de er af
1er som gulvet og har vel — klædt med skind — tjent baade som sidde- og
soveplads. Op ad væggen staar væven, der har været flittigt brugt. I et
hjørne finder vi en kæmpestor lerkrukke, der har rummet husets forraad
af korn; komet blev malet paa skubbekvæm, som man havde gjort det
siden stenalderen; den nye opfindelse, drejekvæmen, kommer først til landet
i slutningen af ældre jernalder, som saa meget andet nyt var ogsaa den en
romersk opfindelse.
Paa hylder langs væggene stod husgeraadet, først og fremmest lertøj,
men ogsaa drikkehorn og de fine, fremmede ting, købmænd bragte til lan
det: romerske bronzevarer som spande, kasseroller, sier og øser eller glas,
og hvis det var et meget fornemt hus, tillige drikkebægre af sølv.
Maden blev tilberedt paa ildstedet midt paa gulvet, her stod to ildbukke
til at støtte gryderne, eller gryderne hang over ilden ophængt i snore. Maden
har sikkert mest bestaaet af grød og mælkemad, kød og sul har vist været
forbeholdt højtiderne. Ost kendte man til, den lavede man i lerfade eller
-krukker med sihuller i bunden, saa vallen kunde løbe fra.
Til drikke tjente øl eller mjød, to drikkehorn blev sat frem til maaltidet,
med øl i det ene, mjød i det andet. Drikkehornene har aldrig fod eller støtte
stativ, de var simpelthen beregnet til at skulle tømmes i eet drag — og de
rummede meget. Det er det samme med de spidsbundede, tragtformede
glas, der i yngre jernalder indførtes fra Frankerriget, de er heller ikke be34
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regnet til at man skulde stille dem fra sig uden i tømt tilstand med bunden
i vejret.
Tacitus skriver, let gysende, synes man, at „til drikke tjener cn vædske
af byg eller hvede, forfusket til en vis lighed med vin“. Det øl vi kender fra
jernalderen — i form af indtørrede skorper i gravenes bronzekar — er bryg
get af hvede eller byg tilsat pors, tyttebær og tranebær.
Skulle man tro Tacitus, der var en saare nøgtern skribent, faar man det
indtryk, at jernalderens bønder har gaaet omkring i en næsten permanent
tilstand af beruselse, „at drikke ud i en køre dag og nat er ikke nogen skænd
sel for nogen“ hedder det og han skriver ogsaa, at man ofte gaar til drikke
lag fra morgenstunden og der raadslaar om krig og fred, ægtcskabshandeler
og valg af høvdinge. De er nok beskedne i deres spisevaner, de stiller sulten
uden luksus eller raffinementer, men „over for tørsten er der ikke det samme
maadehold“, sukker han.
Mærkeligt nok skriver Tacitus i sit skrift ikke et ord om folks spille
lidenskab, og den var ellers ikke ringe at dømme efter de mange fund af
terninger, spillcbrikker og tavlborde, vi har fra jernalderen. Terninger eller
temingpinde af ben, brikker af glas, rav eller ben og spillebrædtcr af træ
har sikkert været at finde i næsten ethvert hus. Hvad man spillede, ved vi
af gode grunde intet om, vi ved kun, at der hørte to sæt brikker, et lyst og
et mørkt, til hvert spil, med op til 30 brikker af hver farve. I sagaerne om-

Hjemligt og fremmed arbejde: Drikkehorn med bronzebeslag og bæreremme af læder,
to sølvbægre indført fra de romerske provinser.
3*
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tales baade dam og terningspil og skakbrikker udskaaret af hvalrostand ken
der vi fra vikingerigerne i England.
Medens mændene i landsbyen aabenbart helst beskæftigede sig med krig,
jagt og drikkelag, skøttede kvinderne huset. De har røgtet kvæg og passet
fjerkræ, de kartede, spandt og vævede og det paahvilede ogsaa dem at lave
det lertøj, der blev brugt i husholdningen og det var ikke saa lidt at dømme
efter de mange affaldsgruber fyldt med ituslaact husgeraad, der findes i
landsbyerne. At lave lerkar har altid været kvindcarbejde, en sidste rest af
denne ældgamle tradition er jydepottekonerne, hvoraf enkelte endnu er
tilbage.
Bortset fra de importerede sager var husgeraadet af 1er, jerngryder kendte
man ikke. Lertøjet blev i hele jernalderen fremstillet i haanden, først i
middelalderen kommer drejeskiven i brug. Lerkar blev lavet i en mang
foldighed af former, hver landsdel havde sit særpræg — en bondekone i
Vendsyssel brugte ganske andre façoner paa sine kopper og gryder end en
kone paa Fyn — her ser vi tydeligere end med alle andre ting, de forskellige
stammers lokale særpræg.
Hver ting til sit brug — smaa, sirlige kopper, store fade, ostekar og store
gryder, sortbrændte af ilden og blankslidte af sleven, der rørte rundt i
grøden, smalhalsedc krukker til vand eller øl og store forraadskar, det er et
lille udvalg af bondens husgeraad. Træbøtter i fint bødkerarbejde med
blanke bronzebaand omkring var ogsaa i brug, øsekar og kopper af træ
forsynedes med forkærlighed med hank udformet som et dyrehoved;
igennem hele jernalderen spillede træskæringen en lige saa stor rolle som
tilvirkningen af lerkar.
Vævens plads var næsten altid inde i huset, men det forberedende arbejde

Trækar med hank udformet som et nedadvendende dyrehoved.
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Træbøtte med hank og beslag af bronze.

med kartning og spinding og sommetider ogsaa selve vævningen, har vist
ofte foregaaet i smaa, halvt nedgravede kælderhuse i nærheden af beboelses
huset. Saadanne ovale huse med to støtter for taget, der har ligget i jord
højde, kender vi baade fra ældre og yngre jernalder. Mange har sikkert
været brugt til forraads- og oplagsrum, men i paafaldcnde mange er der
fundet ten- og vævevægte, der viser, at kvinderne her har siddet og arbejdet
37

ELISABETH MUNKSGAARD

med uldens tilberedning. Som „beskyttelsesrum“ kan de ogsaa have tjent,
en lille hule med tag af græstørv eller gødning kan let have unddraget sig
plyndrende fjenders opmærksomhed.
*

*

*

Smeden har været en vigtig faktor i landsbyens liv og der har sikkert
staact en aura af ærefrygt om ham og hans virke, thi det var ikke enhver
forundt at kunne forvandle myremalmen til brugbart jern og af det for
arbejde knive, leer, segle, sværd og spyd. Jernsmedningen kræver en helt
anden teknik end bronzestøbning og de første smede har nok lært kunsten
af fremmede folk, men de kom hurtigt selv i gang, vi kender udsmeltnings
gruber allerede fra jernalderens begyndelse.
Kendskab til jernet kan spores tilbage til Lilleasien, hvor jern kom i brug
allerede i 12’ aarh. f. v. t. Men der var lang vej fra Middelhavslandene til
Norden, hvor jernalderen først begynder omkring 400 f. v. t. Muligvis blev
raajcrn importeret, men der er ikke tvivl om, at størstedelen af forbruget
blev dækket af det hjemlige raastof, myrcmalmen.
Myremalm findes i mose, sump og cngstrækningcr. For at udnytte jernet
i dette alt andet end rene naturprodukt er det nødvendigt at smelte og rense
myremalmcn. Udsmeltningen foregik i ganske lave, ca. 20 cm. dybe gruber
udforet med 1er; omkring denne lerbund byggede man en lav vold af 1er
eller græstørv, hvorigennem trækkanalerne gik og paa den aabne midte
flammede baalet, der skulde udsmelte jernet. Man maatte bruge blæsebælg
for at opnaa tilstrækkelig træk og dermed høje varmegrader, og der medgik
til en saadan udsmeltning et fantastisk forbrug af brændsel. Allerede i ældre
jernalder begyndte den systematiske skovødelæggelse i Jylland, der fuld
byrdedes i 1600-aarene med det resultat, at sandflugt og lynghede fik frit
spillerum og lagde megen god agerjord øde.
Man kunde ogsaa til jemudsmeltningcn bruge en nedgravet ovn; den er
omkring 1 m. dyb og har i bunden et lag tykke træstokke, her ovenpaa fyldes
sten og flere træstokke imellem hinanden og øverst brænder baalet, der faar
luft gennem sten- og træpakningen nedenunder. Ogsaa her var det nok
nødvendigt at bruge blæsebælg, og alligevel er det ikke sikkert, at tilstrække
ligt høje varmegrader kunde naas paa denne maade. Maaske har de ned
gravede smelteovne mest været brugt til efterrensning af det paa den flade
ovn udsmcltcde jern.
Smedens haandværk var uundværligt for samfundets trivsel og det var
ogsaa et højt specialiseret haandværk. Allerede i 1—2’ aarh. ses smedens red
skaber: ambolte, tænger, file og hamre at være saa hensigtsmæssigt udfor
mede, at de maa have en lang udvikling bag sig. Det var ogsaa et anset
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Smedevcerktoj fra vikingetid: Ambolt og tang, naglejern til udhamring
af somhoveder, fil, hammerhoved og en smedesaks.

haandværk, ikke sjældent fik smeden sit værktøj med sig i graven; en jydsk
smed, der blev jordfæstet engang i i’ aarh. c. v. t., fik foruden værktøjet
sine vaaben med sig, bl. a. et sværd i smukt bronzebelagt skede. Det er en
stormand, der her er begravet, ikke en snavset træl.
Kender vi end smedens redskaber igennem det meste af jernalderen — og
vikingetidens smedeværktøj er ikke meget forskelligt fra ældre jernalders —
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saa kender vi faktisk intet til hans arbejdsplads. Jemudvindingspladser ken
der vi flere af, men en egentlig smedie kender vi kun et sted, i Lindholmlandsbyen, her laa adskillige slagger og mængder af de spaaner, der springer
fra det glødende jern under hamringen. Heldige jordbundsforhold har til
vor tid bevaret de spor af smedevirksomhed, der andre steder er totalt for
svundet.
Det kan ogsaa tænkes, at smedene rejste rundt fra landsby til landsby,
slog sig ned saa længe, der var arbejde at udføre og derefter drog videre til
næste by eller hus. De mange gruber, der findes i landsbyerne, kan godt
tænkes at have tjent ogsaa som interimistiske smedier.
Smedeværktøjet fra vikingetid, der i forrige aarhundrede fandtes i nær
heden af Tjele ved Viborg, har sikkert tilhørt en omrejsende smed, thi for
uden værktøjet fandtes en solid jemkrampe afsluttet af et smukt udformet
dyrehoved, det er lukkemekanismen til det skrin, redskaberne har ligget i.
Smeden holdt sin agtede stilling i samfundet jernalderen igennem. Saaledes fortælles i en af sagaerne, at den islandske høvding Skallagrim gav
nøje direktiver for sin begravelse, han ønskede at blive jordfæstet med sine
dyrebareste ejendele: vaaben, hest og smedeværktøj.

*

*

~

Til trods for alt det, vi ved om jemalderbondens daglige tilværelse, hans
hus og hans dyr og hans redskaber, er der dog ogsaa meget, vi ikke ved. Fra
store dele af landet og fra mange aarhundreder, kender vi kun de dødes
boliger.
I slutningen af ældre jernalder har der været rige bygder i Østsjælland,
paa Stevns og i tilgrænsende egne. Efter de dødes udstyr at dømme, var
folk paa denne egn rige og mægtige. Men hvordan de boede, hvor deres
gaarde og landsbyer laa, ved vi ikke; stormænd var de, derom er ingen
tvivl. I nærheden af de nuværende landsbyer Nordrup, Himlingøjc og
Varpelev jordfæstede de deres døde med pomp og pragt; maaske de selv
var disse landsbyers grundlæggere og første beboere? — Vi ved det ikke.
Paa Sydøstfyn, paa Gudme-egnen, boede stormænd i begyndelsen af
yngre jernalder; de var rige paa gods og guld, i ordets bogstaveligste for
stand, men kun guldet er tilbage — gravet ned i jorden i ufredstider, dukker
det nu op, naar jordene piøjes. Men hvor de guldrige storfolk boede, ved
vi ikke, ejheller hvor de begravede deres døde.
Mange steder, som vi ved har eksisteret, er aldrig kommet for dagen.
Kongsgaarden i eller ved Jelling, hvor Gorm og Harald har boet — hvor
laa den? Og fjernere og mere sagnindhyllet, Lejre-kongernes gaard? I Lejre
har der været en rig bygd i vikingetid, vi kender et par af dens gaarde og
40

BONDENS HVERDAG

Smedene arbejder: Til venstre pustes der til ilden i udsmeltningsgruben, i midten hamres
det udsmeltede jern til barrer, til højre smeden ved sin ambolt.

dens gravplads. Men gudehovet i Lejre, som vi ved om fra historiske efter
retninger, det kender vi lige saa lidt til som til Hroars og Helges kongsgaard.
Om samfundets opbygning ved vi meget lidt, thi saadant lader sig ikke
i enkeltheder læse ud af jordfundene. Saa langt tilbage vi har skriftlige efter
retninger om germanske folk, omtales høvdinge og konger. Høvdingene har
været rige storbønder, dueligere i vaabenbrug end andre, handlekraftige
mænd, der kunde samle følge om sig og som det i krig var værd at slaas for.
Maaske var det af saadanne høvdingeemner kongemagten voksede frem.
Vi maa forestille os jernalderens samfund som stammeenheder, hver med
sin høvding eller smaakongc i spidsen. Enkeltheder om disse samfund kan
vi dog ikke faa frem, vi ved intet om ægteskaber, familieliv eller samfundets
bestanddele af herrer og trælle, for riget, samlet i een konges haand, træder
over tærsklen til historisk tid. Den ældre middelalders samfund, fra landsby
fællesskab til kongemagt, er groet frem i oldtidens sidste del, men vi kan
ikke skelne enkeltheder i skabelsesprocessen.
*

*

*

Hvorledes jernalderens folk har gaaet klædt, om deres dragter, smykker
og vaaben, herom ved vi helt god besked.
Ulden blev spundet paa haandten, der for at faa ekstra fart i omdrej
ningerne blev forsynet med en kontravægt af 1er eller sten, hvis man var
særlig fornem, var man maaske den lykkelige ejer af en glastenvægt. Tøjet
blev vævet paa en opretstaaende vævestol, hvor rendegarnet tynges ned af
tunge lervægte — ofte findes vævevægtene i en brandtomt liggende paa
række som de styrtede ned, da væven brændte.
Kvinderne var dygtige ved væven og opfindsomme, naar det gjaldt om
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at fremstille fine, ternede monstre eller brikvævede borter til skort og haandlinninger. Tøjet blev farvet med jord- og plantefarver, f. ex. anvendtes vajdplanten til blaafarvning, foruden hvad man kunde naa frem til af nuancer
ved at sortere ulden efter dens naturlige farver — fra snehvidt til graat
og brunt.
Mandens dragt bestod af kofte og lange, stramme bukser eller broge, der
bestaar af bukser og strømper i eet; en saadan dragt er bevaret fra vaabenofferfundet i Thorsbjerg mose fra 3’ aarh., men at buksedragten har været
kendt i hvert fald fra vor tidsregnings begyndelse, ses af romerske billed
fremstillinger af germanere, der bærer bukser og kofte; i jernalderens be
gyndelse er bæltering eller -hage næsten fast inventar i mandsgravene, maaske har de hørt til bukscremmcn, men vi ved det ikke sikkert. Omkring vor
tidsregnings begyndelse afløses bælteringen af bæltespændet, en opfindelse
vi fik fra romerne, og som ser ud aldeles som bæltespænder ser ud den
dag i dag.
Uden paa koften bar man et bredt læderbælte, hvis frie ende er slidset op
i smalle strimler, hver forsynet med en lille hængedup af bronze eller sølv.
I bæltet sad fyrtøjet bestaaendc af ildsten og svovlkis samt ildstaalet, et
kringlcformct jernstykke. Til bæltet horer ogsaa sværdgehænget, et læder
bandoler baaret over højre skulder, hvori sværdskeden hænger paa venstre
hofte fæstet til bandoleret ved hjælp af læderstropper, der føres igennem
sværdskedens rembøjle.
Til dragten hørte ogsaa et kort skulderslag af skind, eller en rigtig kappe
af uld, holdt sammen foran ved hjælp af en naal, og stort mere end skulder
slag var man næppe iført til daglig, saaledes fortæller Tacitus: „Som be
klædning har enhver et skuldcrslag . .. iøvrigt nøgne tilbringer de hele
dagen ved arnen eller ilden.“
Mange romerske billedfremstillinger viser os germanerne kun iført et kort
skulderslag, men ogsaa mange forestiller mænd iført bukser, kofte og kappe.
Det er de fornemme folk, om hvem Tacitus siger: „De allcrrigeste udmærker
sig ved en dragt. . . stram og fremhævende de enkelte former“. Buksedragten
er ikke specielt nordisk, den har været brugt af mange europæiske folkeslag.
Den romerske statsmand Cicero kaldte barbarerne uden for Romerrigets
grænser for braccatæ nationes — de brogeklædte folk.
Denne mandsdragt eksisterer igennem hele jernalderen, fra vikingetid
kender vi den fra flere billedfremstillinger, men i denne tid dukker en ny
mandsdragt op med kofte og vide benklæder, „posebukscr“. ogsaa dem ken
der vi fra billeder, og en arabisk købmand, der traf vikinger paa sine rejser,
skriver: „De bærer vide benklæder, til hver af dem gaar omkring 100 alen
tøj, naar de tager dem paa, ruller de dem om knæene og fæster dem der.“
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Sygrejer fra ældre jernalder: Til venstre bøjlesaks af bronze, brudstykker af en
træten med glasvægt, derunder en tenvægt af sten, synaale af bronze samt et
naalehus, dannet af mellemfodsben af et faar, med en jernsynaal siddende i.

Kvinderne brugte et fodsidt skørt holdt paa plads i livet af en snor af
uld eller læder; et fund fra Borrcmose i Himmerland viser os et saadant
skørt af temet uld, et rektangulært tøjstykke foldet sammen om midten,
langs midterfoldcn findes en række huller, hvori der sad rester af den læder
snor, der har holdt skørtet paa plads i tallien. Skørtet var ret løst vævet og
trukket ud af façon paa midten, netop der, hvor konens brede bag har
lavet „ende“ i stoffet.
Kvinderne brugte ogsaa kjole uden ærmer holdt sammen med en naal
paa hver skulder; denne dragt svarer godt til, hvad Tacitus skriver om de
germanske kvinders dragt, at den lader armene, ja endog den nærmeste del
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af brystet blottet. Vi ved ikke med sikkerhed, om der har hørt et bælte til
kvindens dragt; maaske har hun baaret sine nøgler — tegnet paa husfruens
værdighed — i en kæde fæstet til en af dragtnaalene, saaledes bar hun
undertiden sit toiletsæt og naalehus.
Som hovedbeldædning brugtes et net eller en hue, som det ogsaa kendes
fra middelalderen, hvor fruerhuen var den gifte kvindes kendetegn. Ogsaa
til kvindens dragt hørte et skulderslag eller en halvlang kappe, som vi ken
der det fra yngre jernalders faa, men instruktive billedfremstillinger, der og
saa viser os, at kvindens kjole ofte var forsynet med brede borter.
I vikingetid gik den fornemme kvinde med slæbkjole med brede skulder
stropper, hertil hører en plisseret underklædning med broget bort og en lang
kappe, der i hver side ender i en spids flig. Ogsaa denne dragt kender vi fra
billedfremstillinger; navnlig een af disse er det værd at lægge mærke til:
(se ill. side 20) et svensk hængesmykke, dannet som en kvindefigur — her
kommer vikingebondens højbarmede hustru i al sin pragt ! I lang kjole og
kappe, fruerhue med borter, som vi har lov til at tro har været guldindvirkede ;
en vældig broschc holder kappen sammen i halsen (dens størrelse er kun lidt
overdrevet, vi kender broscher af denne slags, der er op til 30 cm lange), tre
rækker tunge perler dækker brystet, og kjole og underkjole er begge prydet
med brogede broderier eller borter. Man forstaar godt hendes brede smil —
hun ved, hvad hun er værd i kostbare smykker og fint tøj.
Af hendes slags var der mange. I vikingetid udfolder saavcl mænd som
kvinder en pyntesyge uden lige; silke og guldindvirkcde stoffer, fine brode
rier og pelsbræmmer har været næsten dagligdags foreteelser. I de lave,
mørke og snavsede huse straalede en diger klædespragt: husbond i kofte
og kappe med guld- og silkesyede borter og tunge sølv- eller guldringe om
hals og arm, hans kone med guldnaal i nakkeknuden, brogede perler om
halsen og dragtnaalc af ædelt metal paa kappe og kjole.
Fodtøjet bestod af lædersandaler syet af eet stykke skind samlet med en
søm bag paa hælen ; overlæderet er smukt udskaaret i strimler eller remme,
der bindes eller knappes over vristen. Til ridebrug brugte mændene særlige
sandaler, hvor sporen er fæstet til bagkappen med smaa søm. I vikingetid
brugte man ogsaa kortskaftede støvler, dem kender vi dels fra billedfrem
stillinger, dels fra den norske vikingeskibsgrav i Oseberg.
Haar- og skægmode ved vi en hel del om. Mændene har baaret haaret
kort og vi ved fra mosefundne menneskeofre, at mændene var glatragede —
ofte er ragekniven medgivet som gravgave. Fra yngre jernalder har vi en
del smaaskulpturer og billedfremstillinger af mænd med spidst hageskæg,
alle billeder af vikinger viser ogsaa uden undtagelse fuldskæg.
Kvindens haar var langt og sat op i en knude i nakken med en lang haar44
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Uldne mandsbroge fra ældre jernalder, fundet i Thors
bjerg mose. (fot. Gottorp Museum, Slesvig.)
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Langærmet ulden mandskofte ira ældre jernalder,
(fot. Gottorp Museum, Slesvig.)
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To kvindedragter fra ældre jernalder. Til venstre ternet
uldskørt og kappe af faareskind; til højre ulden kjole,
der har været holdt oppe af en naal paa hver skulder.

47

ELISABETH MUNKSGAARD

dusk hængende ned ad ryggen; den blev holdt paa plads af en lang naal af
ben eller bronze, men ogsaa ofte af guld eller sølv. Kammene er af ben,
enten skaaret ud af eet stykke eller tænderne er skaaret ud i smaa, firkantede
benstykker, der samles med to skinner og holdes sammen af smaa bronze
eller jemstifter. Kamme kender vi i mængde fra hele jernalderen, men fordi
alle og enhver ejede en kam er der ingen grund til at tro, at man var særlig
omhyggelig med frisurens udseende — kammens vigtigste opgave var nok
at holde lusene i ave.
Til mandens paaklædning hørte faktisk hans vaaben — saa vigtige var
de for ham; han elskede at slaas og har nødigt bevæget sig nogen steder
hen uden med sværd, spyd eller økse. Det var ikke fredelige tider, man
levede i, og at færdes ubevæbnet var utænkeligt. Endog særdeles private
ærinder blev foretaget med vaaben i hænde, hør blot en arabisk købmand
fortælle: „Ingen af dem (d. v. s. vikingerne) gaar ud for at forrette sin nød
tørft alene, kun i følge med tre af sine kammerater, som passer paa ham.
Hver af dem har sit sværd med sig, fordi der er saa lidt sikkerhed og saa
meget svig hos dem.“ Her mindes man historien om Palnatoke, der sendte en
pil i bagen paa Harald Blaatand, engang da denne var gaaet afsides i skoven.
Jemalderbonden har elsket sine vaaben, kælet for dem og ofret meget
paa, at de ikke blot var skarpe og brugelige, men ogsaa smukke; vaaben
var for ham, hvad smykker var for hans kvinder.

Fod af et moselig. Sandalen er syet af ugarvet ko- eller faarehud
og foret med lammeskind.
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Rundt træskjold fra ældre jernalder med kant, beslag og midterbule af bronze.

Ringbrynjer var i brug igennem hele jernalderen, en tætsluttende særk
samlet af tusinder bittesmaa jernringe, ligesom hjelme en kostbar anskaf
felse, som kun storfolk kunde tillade sig. Tacitus skriver da ogsaa, at kun
meget faa germanske krigere bærer brynje og hjelm. Hvor sjælden og for
nem hjelmen var, ses af, at den faktisk var begyndelsen til kongekronen.
Skjoldet var af træ, rundt, samlet af smalle, tynde brædder, styrket i
kanten af en metalskinne og med midterbule af jern eller bronze til beskyt
telse af haanden. Vi har grund til at tro, at skjoldene var malede i stærke
farver, paa Slusegaard-gravpladsen paa Bornholm fandtes i en rigt udstyret
4
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Stridsøkse fra vikingetid prydet med sølvindlægning, der forestiller et
bagudseende dyr omgivet af baandslyng. Fra Bjerringhøj
ved Mammen, Viborg amt.

grav et skjold med spor efter blaa farve; det bringer Tacitus? ord i erin
dring „dog maler de skjoldene omhyggeligt med de mest udsøgte faner“.
Bue og pil var ikke meget brugt i ældre jernalder, men faar en renæssance
i folkevandringstiden, hvor mongolske rytterfolk bringer denne bevæbning
med sig til Europa. Lange takstræsbuer kender vi fra folkevandringstidens
vaabenofre sammen med pile af jern eller ben, og pilekoggere af træ. Vikingekrigeren har ogsaa yndet at bruge bue og pil efter de pilebundter at
dømme, som han fik med sig i graven.
Spyddet var hvermands vaaben og der findes mange forskellige slags.
Fornemme folks spyd havde fine sølvindlægninger eller ætsede mønstre,
men mest er de temmelig dagligdags at se til. Anderledes med sværdet: det
var igennem hele jernalderen mandens fornemste og vigtigste vaaben, dog
i vikingetid haardt trængt af stridsøksen, den bredæggede skægøkse, der
spredte rædsel overalt i Europa, hvor vikinger hærgede. Sværdet blev pry
det med greb og hjalter af sølv eller forgyldt bronze; træskeden med fint
ornamenterede beslag som mundblik, rembøjle og dupsko. De fineste sværd
kom man i besiddelse af paa mystisk vis, i sagn og sagaer berettes om
dværge, der smeder i bjergenes dyb, og om konger og helte, der fik dværge
nes sværd og med dem udrettede store bedrifter. Ofte fik sværdet et navn,
det kender vi ogsaa fra heltesagn og sagaer, hvorfra vi ved om kong Ver
munds sværd Skræp, hvormed hans søn Uffe besejrede saxerne.
Jo, jernalderbonden var glad for sine vaaben, utrættet øvede han sig i
vaabenbrug og hans henrykkelse over at slaas og hans færdigheder i kamp
gik i arv til hans efterkommere — middelalderens adelsmænd, der under
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Sværd fra slutningen af ældre jernalder. Fæsterne er af
sølv, skedebeslagene af bronze. Paa sværdet i midten er
træskeden bevaret.
4*
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kong Valdemars og Absalons førerskab betragtede vendertogterne som sport
for storfolk.
Med smykkerne forholder det sig saaledes, at de for de flestes vedkom
mende var deciderede brugsgenstande med en bestemt funktion — nemlig
den at holde tøjet paa kroppen. Dog er der ikke derfor tale om triste sikkerhedsnaale, nej, brugsnaalcne var til enhver tid præget af den herskende
mode- og smagsretning, og den dikteredes, dengang som nu, af de førende
stormagter. I ældre jernalder først kelterne, siden romerne, hvis velorgani
serede handelsforbindelser bragte romersk kunsthaandværk vidt omkring;
siden fulgte de germanske stammer efter som Europas herskere, og i denne
tid, begyndelsen af yngre jernalder, udfoldes en straalendc opfindsomhed i
variation af brugssmykkemes udseende sammen med en lidt barbarisk for
kærlighed for voldsomme former og brug af ædle metaller.
Dragtnaalcne har det igennem saa at sige hele jernalderen været skik at
bruge parvis, en paa hver skulder; i ældre jernalder er de bøjleformede med
fjederkraft som en sikkerhedsnaal, og selv om det er rene brugsgenstande,
er de meget tit af sølv med fine ornamenter og forgyldninger. Ofte hører
der for kvindesmykkemes vedkommende en tredic naal med, der sikkert har
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To skaalformede og'et trefliget spænde af rigt ornamenteret, forgyldt bronze,
i vikingetid det faste sæt af brugssmykker til kvindens dragt.

tjent til at samle kappen foran, hvorfra der hang en perlekæde, eller per
lerne hang ophæftet mellem de to skuldemaale. Dette „trediespænde“s
form varieres i det uendelige, det kan være bøjleformet som skuldemaalene,
blot større og dekoreret med guldblikrosetter, det kan være fladt, skiveformet
i gennembrudt arbejde eller indlagt med ædelsten eller kulørt glas. Mulig
hederne var mange og stor opfindsomhed har udfoldet sig, naar det gjaldt
at lancere en ny mode.
I begyndelsen af yngre jernalder udfolder der sig paa de store sølv
brocher, der da var i brug som kappespænder, en rig, original kunst — fan
tastisk forvredne dyreskikkelser dækker alle flader, det er som nærer man
en sand skræk for at lade plads staa tom; denne dyrestil i forskellige varian
ter varer ved til oldtidens slutning.
Vikingetidens faste dragtsmykkesæt bestaar af to ens, skaalformede
bronzespænder, der ganske som ældre jernalders „sikkerhedsnaale“ holdt
kjolen sammen paa skuldrene; hertil hører næsten altid et tredie spænde af
form som et trekløverblad, det er egentlig et seletøjsbeslag, hjembragt fra
Frankerriget af vikingerne, men en opfindsom pige har fundet ud af, at der
kunde komme et smart smykke ud af det fint ornamenterede, forgyldte
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bronzcbcslag. At mode ofte skabes af luner og tilfældigheder er ingenlunde
cn ny historie.
Dog er det langt fra samtlige smykker, der har haft rent praktiske formaal. Hængcsmykker og hals-, arm- og fingerringe eksisterer jernalderen
igennem og brugtes baade af mænd og kvinder, ogsaa disse smykker af
spejler tidens skiftende mode- og smagsretninger. Navnlig i jernalderens be
gyndelse var bronzehalsringc yndede, som de var det i yngre bronzealder,
men nu præges moden af den keltiske kunst. Kelterne bar halsringe af
sluttet foran af to kugler og det samme gjorde man herhjemme, dette er
især cn sjællandsk mode, i Jylland foretrak man kraftige, takkede halsringe
omtrent af form som en aaben krone.
Senere i jernalderen er de „overflødige“ smykker, som man fristes til at
kalde hals- og armringene, paafaldcndc ofte af ædelt metal, først guld, siden
sølv, de har nok mest været for fornemme folk og de er næsten altid af høj
kunstnerisk karat. Guldhalsringe prydes med stemplede ornamenter eller fine
filigranmønstre, i vikingetid snoes ringene af mange sølvtraade og hængcsmykker af guld og sølv dekoreres med sirlige filigranornamenter. Igennem
hele yngre jernalder bar baade mænd og kvinder halsringe, ja, maaske var
de oftest mandssmykker, vi har flere statuetter fra begyndelsen af yngre
jernalder, der forestiller mænd med halsring.
Blandt hængesmykkeme havde mange en funktion ud over den blot at
være til pynt, de var amuletter. Det var ikke nogen ringe ting at være i be
siddelse af et smykke, der kunde bringe lykke og frugtbarhed eller be
skytte cn mod onde øjne og ildesindede vætters anslag. Amuletterne kunde
bestaa f. ex. af et forstenet søpindsvin baaret om halsen ophængt i cn solvcllcr bronzesnor, eller af en bjergkrystalkugle — indført langvejs fra — ind
graveret med en for den lykkelige ejer aldeles uforstaaelig græsk trylle
formular. I begyndelsen af yngre jernalder yndede man som amuletter efter
ligninger af romerske guldmcdailloncr prydet med menneskefigurer eller
dyreornamenter. At de har tjent til andet end blot at skulle pynte, ses af,
at de ofte er forsynet med magiske runeindskrifter, „lykke for Alvin“ lyder
en af dem og ikke saa faa lader os fornemme cn em af ramsaltet trolddom:
„Jeg kaldes Hariuha, den ulykkesvisc, jeg giver lykke“, den amulet har vel
været værd at eje.
Blandt amuletterne er ogsaa en mærkelig gruppe smaa guldblikstykker
fra yngre jernalder — guldgubber kaldes de — der forestiller mænd og kvin
der paaklædt efter tidens skik: mændene i bukser og kofte, kvinderne i lang
kjole og kappe. Ofte bærer mændene cn stav i haanden og kvinderne noget,
der nærmest ligner et bæger. En kvinde er paa en af guldgubberne frem
stillet i en mønstret kappe, der ser ud som var den lavet af fjer — er det mon
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kærlighedsgudinden Freja i sin fjederham? Givet er det, at amuletterne har
at gøre med frugtbarhed og kærlighed, ofte forestiller de nemlig mand og
kvinde i øm omfavnelse.
En del af guldgubberne er fundet for mange aar siden paa Sorte Muld
paa Bornholm, hvor landsbyen fra yngre jernalder siden er blevet udgravet
og mange svenske guldgubber er fundet i huse eller i forbindelse med bo
pladser. Dette tyder paa, at de paa en eller anden maade er knyttet til ønsket
om huslig lykke og frugtbarhed. Nogle af dem er forsynet med øsken, har
altsaa været til at bære om halsen; de andre, uden øsken, har maaske været
gemt et eller andet sted i huset, lagt bort under behørige ceremonier og be
sværgelser for at sikre huset og dets beboere frugtbarhedens gode gave.
I slutningen af vikingetid dukker nye amuletter op — kors og thorshamre
— der afspejler trosskiftet. Var man døbt, fik man et lille kors at bære om
halsen, men over for præsteskabets propaganda har nok mangen sejg hed
ning holdt stand. Naar korset beskyttede de kristne, maatte vel den stærke
Thors hammer beskytte dem, der holdt fast ved fædrenes tro. Der har været
afsætning for begge slags og det har været en god forretning at fremstille
dem. En nordjydsk smykkesmed havde kunder i begge lejre: han havde en
støbeform, hvori der baade kunde støbes kors og thorshamre — gad vide
hvilken tro, han selv har bekendt sig til? Men han har vel, som handclsmænd flest, sat Mammon højere end baade Thor og Vorherre.

*
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Bondens tilværelse var risikabel. Tørke eller regn kunde ødelægge afgrø
derne, sygdomme tage livet af hans dyrebare husdyr. Naturens stærke mag
ter maatte derfor formildes med offergaver eller bringes en tak for god høst
eller husdyrs trivsel — herom vidner mange mosefund fra ældre jernalder.
Vi maa ogsaa forestille os, at der til foraarspløjning og saaning har hørt
allchaande rituelle handlinger ligesom der hørte til høsten, vore dages høst
gilder afspejler i afblcget form utvivlsomt ældgamle kultiske fester.
Lerkar med indhold af mad og drikke blev nedsat i moser, ofte ledsaget
af dele af slagtede dyr, undertiden ogsaa af reb og tøjrepæle. Redskaber
som plove og tørvespader, ogsaa ofte vogne, blev ofret i hellige søer og
moser til de guddomme, der raadede for frugtbarhed og boskabs trivsel.
Ogsaa huset maatte beskyttes. For at formilde husvætterne — eller skal man
sige nisserne? — kunde man under husets opførelse begrave et dyr under
gulvet eller under dørtærsklen; da et af husene i Ginderup-Iandsbyen blev
bygget, nedlagdes ved væggen et offer bestaaende af de brændte knogler af
en hund. Ved amen satte man, nedgravet i gulvet, smaa lerkar, hvis ind
hold af mad og drikke var forbeholdt husets værnende aander.
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Et mesterstykke af guldsmedekunst, halsring fra begyndelsen af yngre jernalder
overdaadigt dekoreret med det fineste filigranarbejde. Fundet i
Hannenov Borremose paa Falster.

Offergaver som redskaber og husdyr var mændcnes domæne. Kvinderne
havde deres særlige gaver at bringe, velsagtens til de magter, der raadede
for kærlighed og frugtbarhed, de fik offergaver i form af halsringe og andre
smykker, der blev nedlagt i hellige søer og moser.
Maaske er det en saadan kvindernes guddom, der staar bag et af vores
mærkeligste offerfund fra ældre jernalder — vognene fra Dejbjerg præstegaardsmose. I mosen nedlagdes engang i i ’ aarh. f. v. t. to prægtigt udsty
rede, firhjulede vogne, hvoraf kun en er fuldstændig bevaret. Vognstang,
undervogn og vognkasse er rigt dekoreret med udskaarne bronzebeslag, der
tydeligt viser, at vognene er indført fra det keltiske rige i Frankrig. Sammen
ligner man den raffinerede forarbejdning, f. ex. de spinkle hjuls elegante og
teknisk fremragende udformning, med hjemligt arbejde, grove skivehjul fra
bondens vogn, ser man klart, at der her maa være tale om import fra en
teknisk mere fremskreden kulturkreds. Der var intet i fundet, der tydede i
retning af ofret krigsbytte, det indeholdt foruden vognene kun et par lerkar
og to saa udpræget feminine smaating som træbrikker til brikvævning.
Dejbjerg-vognen har paa sit forholdsvis store lad kun plads til een person,
der har tronet paa et taburetlignende, højt sæde — det leder tanken hen paa
en processionsvogn af en eller anden art.
Tacitus beretter om cn kvindelig guddom, der dyrkes af stammer i Nord56

BONDENS HVERDAG

tyskland, hun kaldes Nerthus eller Moder Jord og
kører rundt til sine troende
undersaatter paa en vogn
trukket af okser. I en hel
lig lund forvares vognen og
naar gudinden vender hjem
med sit køretøj, vaskes vog
nen i en hellig sø, hvoref
ter de ved denne ceremoni
tjenstgørende slaver druk
nes. Det er fristende her
at se Dcjbjerg-vognen som
gudindens køretøj, omend
man nok kunde ønske sig
en nærmere stedsangivelse
for den hellige lund end Ta
citus’
paa en ø i havet“.
Og er end Dejbjerg-fundet af fredeligere karakter
end mangt et mosefund, la
der Tacitus os dog ane, at
der meget vel kan have
staaet gru om ofringen.
Samtidig med Dejbjergfundet er en del andre fund
af sandsynlig religiøs karak
ter: Store kedler af sølv el
ler bronze er blevet skilt ad
eller slaaet i stumper og
stykker og henlagt i moser
eller søer. Fælles for disse
kedler er, at de er af fremSiddende mandsfigur af tree, fra
begyndelsen af yngre jernalder,
maaske et gudebillede. Han har
overskæg og spidst hageskæg og
bærer om halsen en treringet
halskrave med samme vulstornamenter som guldhalsringen fra
Hannenov.
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Processionsvognen fra Dejbjerg ved Ringkjobing rekonstrueret og opstillet i National
museet. Træværket dækkes næsten fuldstændigt af sirligt udskaarne bronzebeslag i
gennembrudt arbejde.

med arbejde, fra samme rige som Dejbjerg-vognene, de er det pragtclskende,
kunstglade keltiske folks haand værk.
Bronzekedlen fra Braa har haft den anselige størrelse af ca. 70 ems højde
og en god meters bredde med et rumfang paa ikke mindre end ca. 700
liter! De svære hanke flankeres af smukt formede oksehoveder, dette kendes
ogsaa fra andre kedler, men ellers er den udekoreret. Bronzekedlen fra
Rynkeby er prydet med menneskehoveder og dyrefigurer i udhamrede reli
effer. Prægtigst udstyret er sølvkedlen fra Gundestrup, dekoreret med ud
hamrede plader, hvis rige billedverden forestiller guder og gudinder, tyre
og tyrekampe, krigeroptog, processioner og offerscener, samt mere eller
mindre fantastiske dyr som griffe, løver og elefanter, hvor navnlig elefan
terne bærer præg af, at kunstneren aldrig personlig har mødt et saadant dyr.
Hvad disse store kedler blev brugt til i deres hjemland, ses med al ønskelig
tydelighed paa en af Gundestrup-kedlens inderplader: Et ulykkeligt offer
puttes med hovedet først ned i en dyb gryde. Maaske de har haft samme
dystre anvendelse herhjemme, vi ved det ikke.
Men vi ved med sikkerhed, at ogsaa mennesker blev brugt som offer
gaver. Rundt om i landets moser finder man dem ved tørvegravning,
uhyggeligt lemlæstede lig af mænd og kvinder, som mosens syre har bevaret
til vor tid. Hængte, med strikken om. halsen, med knust hoved eller over58
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skaaret hals, nøgne blev de kastet i mosens sorte vand som ofre til en grum
guddom. Ved menneskeofre, mente man, tilførtes guderne ny kraft til at
opretholde liv og frugtbarhed og ofringerne har fundet sted til bestemte
tider af aaret, foraar og høst, naturens undfangelse, fødsel og død.
En mærkelig offerskik møder vi i begyndelsen af yngre jernalder — heste
ofre —som vi kender fra et sjællandsk og et bornholmsk fund. Ved gaarden
paa Sorte Muld laa i en grube kraniet og fodknogleme af cn hest, og at det
ikke drejer sig om almindelige maaltidsrester ses af, at knoglerne er hele,
man har altsaa ikke knust dem for at spise marv og hjernemasse, der blev
anset for en stor delikatesse. Det er derfor nærliggende at tro, at vi her staar
over for et hesteoffer. Hestehuden, hvor kranium og fodknogler sad tilbage,

Den store solvkedel fra Gundestrup mose i Himmerland. Medaillonen i bunden forestiller
en tyrefægtning, paa den indvendige plade til venstre staar tre tyre for at skulle stikkes
ned med sværd, paa pladen til højre ses en menneskeofring og et optog af krigere.
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Amuletter af guld fra begyndelsen af yngre jernalder, kopieret efter romerske monter
eller kejsermedailloner. Amuletten til venstre bærer runeindskriften „Jeg kaldes Hariuha,
den ulykkesvise, jeg giver lykke“. Figurerne paa amuletten til højre er en barbariseret
gengivelse af et motiv fra romerske monters bagside: Sejrens gudinde, Victoria, kranser
en sejrherre. Hvilket idéindhold, man herhjemme har lagt i motivet, ved vi ikke.

blev anbragt paa cn stang og under behørige besværgelser og ceremonier
indviet som gave til en guddom.
Det andet hesteofferfund, fra Rislev paa Sjælland, omfattede 11 heste,
ogsaa her var kun kranium og fodknogler tilbage, desuden var der i samme
mose ofret mennesker og husdyr som okser, faar, hunde og svin. Folk i Øst
europa kendte ogsaa til denne offerskik, men de brugte den i forbindelse
med begravelser, de forestillede sig, at den dødes sjæl red til „paradis“ paa
offerhesten.
Vi skal helt til Mongoliet for at finde oprindelsen til denne offerskik. I
folkevandringstiden kan mongolske folkeslag, der hærgede i Europa, have
bragt skikken med sig og andre folkeslag kan have lært om den; de østeuro
pæiske fund viser skikkens vandring fra Asiens fjerne stepper til Norden, hvor
den har tiltalt folk, thi for nordboerne var hesten et helligt dyr, i aartusinder
intimt knyttet til baade kunst og kult.
Bag alle disse offerhandlinger maa have staaet et præsteskab eller anden
slags øvrighed, der bestemte tid og sted for ofringerne, thi det var visselig
ikke gjort med at gaa ud og lægge et lerkar og en slagtet ko i mosen. Til
offerhandlingerne maa vi forestille os, at der hørte allehaande ceremonielle
fester, ligesom vi maa forestille os troldkællinger, spaamænd og andre slige
personer, der kunde raade for lykke, frugtbarhed og krigsheld.
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En kvinde, der afgjort har haft en finger med i dette spil, blev i ældre
jernalder begravet i Blidegn paa Fyn. Med i graven fik hun alle sine højst
besynderlige ejendele, forvaret i et skrin af lindetræ. I en krans om skrinet
var lagt væmeamuletter i form af forstenede søpindsvin, ovale og runde
smaasten samt en hvæssesten. Skrinet indeholdt foruden normale feminine
fornødenheder saasom husgeraad og en ten, troldtøj i mængde: halvdelen
af en flintøkse og halvdelen af et flintspyd, brudstykker af en muslingeskal
og et forstenet søpindsvin, i et hylster af benvedbark laa en halv snes smaapinde af piletræ, hvoraf nogle var stukket ind i en tøjstump, endelig et
kogleskæl af pinje og tre frø af blærenød, nok særligt dyrebare, for de laa
for sig i en lille æske flettet af siv.
De smaa pinde blev brugt til at spaa med, pinjekogleskæl og blærenødfrø
er i folketroen knyttet til frugtbarhedsmagi og vi ved ogsaa, at forstenede
søpindsvin blev baaret som amuletter. Denne kvinde har spaaet og signet
amuletter, hun har ristet runer paa vaabnene, saa de fik magisk slagkraft,
hos hende kunde man hente raad om mangt og meget, hun har været
den ulykkesvise, der giver lykke.“
Om der bag folkets religiøse forestillinger stod guder i menneskeskikkelse,
ved vi intet sikkert om. Caesar skriver i en af sine bøger om gallerkrigene,

Støbeform til thorshammer og kors. Ved siden af støbeformen ses eksempler paa
vikingetidens yndede amulet, Thors hammer fint forarbejdet i sølv.

61

ELISABETH MUNKSGAARD

Ofjergave til de højere magter bestaaende af vogndele; i forgrunden ses et overbrudt
skivehjul, for oven til højre rester af et hjul med navet siddende paa plads.

at germanerne tilbad „sol, ild og maane“ — altsaa rene naturfænomener,
og Tacitus siger: „Hverken at spærre guder inde mellem vægge eller at gøre
guderne lig med mennesker i udseende anser de for foreneligt med himmel
ske tings storhed.“ Dette betyder dog snarest, at germanerne nok forestillede
sig guder i menneskeskikkelse, men ikke lavede statuer eller billeder af dem.
Enkelte fund fra jernalderen viser os dog, at paa et eller andet tidspunkt
maa guder i menneskeskikkelse have afløst naturguddommcnc. Utvivlsomt
knyttet til frugtbarhedskulten er en mandsfigur af træ med stærk understreg
ning af den mandlige potens, fundet i Broddenbjerg mose i Jylland. Selv
om vi ikke ved bestemt, hvor langt vikingetidens guder gaar tilbage i tiden,
saa er det rimeligt at tro, at vi her staar over for en Frøj-figur. Frøj var gud
for frugtbarhed og avlekraft og han var blevet optaget blandt aserne fra
vanernes æt sammen med sin søster Freja og sin fader Njord. Denne eddaberetning tyder paa, at asatroens frugtbarheds- og kærlighedsguder er af
ældre oprindelse end aserne selv. Vanerne kan da meget vel være identiske
med de frugtbarhedsguddomme, bronzealderfolket tilbad og ofrede til, og
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OØerhenlæggelse i den hellige mose: Dele af slagtede husdyr, et to jr og en tøjrepæl samt
et lerkar, der har indeholdt en madgave, (fot. Fyns Stiftsmuseum, Odense.)

som ogsaa spillede en stor rolle i ældre jernalder. Navnet Njord er det ogsaa
fristende at sætte i forbindelse med den Ncrthus, Tacitus skriver om, og hvis
navn vi har set maaske kan knyttes til processionsvognen fra Dejbjerg.
Hvornaar de to gudekredse er gledet sammen, ved vi ikke, men noget tyder
paa, at det maa være sket i løbet af ældre jernalder.
For vikingerne var Thor den betydeligste gud, han var gud for vejr og
afgrøder og kvægets trivsel. Han paakaldes paa runestenene med ordene
„Thor vie disse runer“ eller „Thor vie disse kumler“ og hans hammer blev
baaret som amulet; han var en drilsk spilopmager og hans vældige styrke
har tiltalt vikingerne. Om Thor fortaltes mange muntre historier; en illu
stration til en af dem dukkede op i 1954, under restaureringen af Hørdum
kirke i Thy opdagede man, at den nederste sten i taarntrappen bar en billed
fremstilling af Thors og jætten Hymers fisketur, hvor selve Midgaardsormen
bed paa krogen. Historien lyder saaledes: „Thor gik ud af Midgaard i skik
kelse af en ung dreng og kom en aften sent til en jætte som hed Hymer.
Der fik Thor herberg for natten. Ved daggry stod Hymer op, klædte sig paa
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Mosefundet menneskeoffer fra Tollund i Jylland. Manden havde paa hovedet en hue af
læder, men var ellers nogen; om halsen sidder endnu den flettede læderstrikke, med
hvilken han blev kvalt.

og beredte sig til at ro ud paa havet paa fiskefangst. Da sprang Thor ogsaa
op og gjorde sig hurtigt færdig, og han bad Hymer om lov til at ro med
ham paa søen ; men Hymer sagde, at han ikke vilde være til megen nytte,
saa lille og ung han var — „og du vil komme til at fryse, hvis jeg ligger saa
længe og saa langt ude, som jeg plejer.“ Men Thor svarede, at jætten gerne
kunde ro langt fra land, for det var ikke sikkert, at det blev Thor, der først
64

BONDENS HVERDAG

Ikke alle moseligene er saa velbevarede som Tollund-manden; dette hoved af en ca.
2o~aarig kvinde giver et godt indtryk af, hvorledes de oftest ser ud. Hovedet fandtes
i Roum mose i Himmerland, indsvøbt i en kappe af faareskind.

vilde bede om at ro hjem ! og han blev saa harmfuld paa jætten, at det var
nærved, han straks havde ladet hammeren knuse ham. Han lod det dog
være, for han agtede at prøve sine kræfter andetsteds.
Han spurgte nu Hymer, hvad de skulde have til madding, men Hymer
svarede, at det maatte han selv skaffe sig. Thor vendte sig da om og fik øje
paa en flok okser, som tilhørte Hymer; han tog den største, som hed
5
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Himmelbrøleren, rev hovedet af den og tog det med til søen. Her havde
Hymer allerede stødt baaden fra land. Thor gik ombord, satte sig i øserummet, tog et par aarer og gav sig til at ro — og Hymer fik at se, at dei
var fart i den roning. Hymer selv roede i forstavnen og det gik rask med
roningen. Saa sagde Hymer, at nu var de naaet til den fiskeplads, hvor han
var vant til at ligge og trække fladfisk; men Thor svarede, at han agtede
sig meget længere ud, og de roede da et stykke vej endnu. Da sagde Hymer,
at nu var de kommet saa vidt frem, at det var voveligt at lægge sig længere
ud for Midgaardsormen; men Thor svarede, at der skulde ros en stund
endnu, og det gjorde han, selv om Hymer var ilde tilmode derved.
Da nu Thor havde lagt aareme op, gjorde han en ordentlig fiskesnøre
istand; og ikke mindre gevaldig var fiskekrogen. Saa satte Thor oksehovedet
paa krogen og kastede det over bord, krogen for til bunds og det skal siges
med sandhed, at Thor nu ikke drillede Midgaardsormen mindre, end Udgaardsloke i sin tid havde holdt Thor for nar, dengang han løftede ormen
i stiv arm. Midgaardsormen gabede over oksehovedet og krogen huggede
sig fast i dens gane; da Midgaardsormen mærkede det, rykkede den saa
haardt til, at begge Thors næver dundrede mod rælingen. Da blev Thor
vred. Han tog sin asastyrke paa og han stemmede imod saa fast, at begge
hans fødder gik igennem baaden og stødte mod havbunden. Saa drog han
ormen op til rælingen og det maa siges, at ingen kan have set skrækkeligere
syn, end da Thor naglede sit blik fast paa ormen, som nedefra nidstirrede
ham og spyede edder.
Det fortælles, at jætten Hymer skiftede farve, blev bleg og skrækslagen,
da han øjnede ormen og saa, at søen strømmede ind i baaden. Og i samme
øjeblik som Thor greb hammeren og hævede den op, fik jætten fat i agn
kniven og overhuggede Thors snøre mod baadsiden, saa ormen sank i havet.
Men Thor kastede hammeren efter den og man siger, at han slog hovedet
af den nede i dybet. Men min mening er, at Midgaardsormen lever endnu
og ligger i verdenshavet. Saa langede Thor sin næve ud og ramte Hymer
paa øret, saa han styrtede over bord ; man kan se hans fodsaaler. Selv vadede
Thor i land.“
Billedstenen viser os historiens dramatiske klimaks, fastholdt og stivnet i
et øjebliksbillede: Thor i sin asastyrke stemmer benene igennem baadens
bund, den rædselsslagne Hymer hæver kniven til hug og det frygtelige hav
uhyre bugter sig i raseri og pine.
Saadan fortaltes om Thor.
Odin var mere dyster. Grum og enøjet rugede han over krigslykke, visdom
og spaadomskunst. Til ham ofredes heste, hunde, høge eller haner og
mennesker ved store fester, der fandt sted hvert niende aar i Lejre paa Sjæl66

BONDENS HVERDAG

Thor og Ymer paa fisketur. Billedsten fra vikingetid,
fundet i Hør dum kirke i Thy. Nu staar den i kirkens
vaabenhus. Da stenen blev hugget løs fra trappen, brød
et vældigt tordenvejr løs, der først stilnede af, da ste
nen laa velbevaret paa kirkegulvet. Man tør da næsten
ikke tænke paa, hvordan Thors vrede i sin tid ytrede
sig, da stenen blev hugget i stykker og degraderet til
trappesten.
3*
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land. Ens tanker gaar da til ældre jernalders makabre menneskeofre, noget
tyder paa, at det ogsaa var Odin, der modtog dem. Tacitus omtaler ger
manernes forskellige guder, hvis navne han oversætter til romerske gude
navne. Odin kaldes Merkur, og om ham hedder det: „De dyrker Merkur
som den største gud, til hvem de har den skik at ofre ogsaa menneskeofre
paa bestemte dage.“
Om vikingernes offerskikke ved vi lidt, bl. a. fra arabiske købmænd; en
af dem skriver, at præsterne har meget at skulle have sagt i vikingernes sam
fund, han beretter hvorledes en præst tager sig af offergaverne, der kan
være baade mennesker og dyr — „troldmanden tager saa mennesket og dyret
fra dem og slynger et reb rundt om halsen paa det og hænger det op
i en træpæl, til det udaander.“ Dette med offerpælen har vi ogsaa en
skildring af fra en anden araber, der engang besøgte Hedeby ved Slien,
„den som slagter et offerdyr, om det nu er en okse eller en vædder, en gede
buk eller et svin, rejser ved sin gaards port pæle og fæster offerdyret derpaa,
for at folk kan vide, at han ofrer det sin gud til ære.“
Vi ved fra historiske efterretninger, at et stort hedensk tempel fandtes i
Uppsala og vi ved ogsaa fra samme kilde om templet og de uhyggelige blot
i Lejre. Men vi ved ikke, hvilken funktion disse templer har haft, ejheller
ved vi ret meget om det præsteskab, der stod for gudsdyrkelsen. Fra rune
sten og sagaer kender vi ord som „gode“, „vi“ og „stavgaard“, hvor vi har
grund til at tro, at goden er en eller anden form for præst og vi og stav
gaard staar for helligdom. Men hvad et vi er og hvordan det har set ud,
ved vi intet om. Et vi kan have været hvad som helst, et indhegnet, helligt
omraade, en hellig lund — hvor som helst ofringer fandt sted. Der er mest
grund til at tro, at de templer, hvorom vi har vage efterretninger, har været
en slags „oplagsrum“ for gudebilleder, hvorfra de blev baaret i procession
til de hellige steder, hvor ofringer skulde finde sted. Baade i Uppsala og
Lejre var en hellig lund knyttet til templet og det var i lundene ofringer
fandt sted efter ældgammel skik. Først da kristendommen sejrede, flyttede
gudsdyrkelsen indendørs.

Detailbillede, der viser, hvorledes ringene i en brynjesærk er føjet
sammen. (Naturlig størrelse).
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Skeletterne af Ladby-hevdingens heste liggende i skibets forstavn.

Omsorgen for de døde
Gravskikken viser ved jernalderens begyndelse en jævn fortsættelse af
bronzealderens gravskik, dog med nogle væsentlige forskelle: Den ene er, at
gravene nu for første gang optræder samlet paa gravpladser, et vidnesbyrd
om en bofast befolkning, som ogsaa landsbyerne viser os, den anden, at
ligbrændingen først nu føres igennem i sin fulde konsekvens — ikke blot
den døde selv, men ogsaa gravgaverne kommer paa ligbaalet. Der er ogsaa
rigere variation i gravenes anlæg, der maaske kan tolkes som en deling af
landet i forskellige stammer, hver med sin gravskik; denne variation fra
landsdel til landsdel varer ved jernalderen igennem. Den betyder ogsaa, at
der ikke paa noget tidspunkt har bestaaet faste religiøse forordninger om
gravlæggelsens art, ensartethed kommer først med kristendommen. Vi ved
intet om, hvilke forestillinger man har haft om livet efter døden eller de
dødes færd til en anden verden, om graven var den dødes bolig eller blot
et midlertidigt opholdssted, førend vikingetidens fuldt udviklede asatro. Og
eddaeme fortæller nok om dødsrigerne Valhal og Hel, men giver ikke di
rektiver eller faste regler for selve begravelsen; det stemmer godt overens
hermed, at vikingetidens gravskik er saa varieret, at den næsten nærmer sig
det kaotiske.
De store, i landskabet dominerende gravhøjes tid er forbi, i jernalderen er
fladmarksbegravelser fremherskende. Højgrave findes dog, men højene er
smaa og beskedne sammenlignet med de store bronzealderhøje. Det mærke
lige ved fladmarksgravene er, at de — skønt de ikke idag med noget som
helst kendetegn røber sig over jorden — aldrig er anlagt, saa de skærer eller
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Tuegrave under udgravning. Tuerne, der ofte er udjævnet ved pløjning, er her bortgravet.
I forgrunden ses en ringgrøft, hvis fyldjord tydeligt adskiller sig fra det
omgivende undergrundssand.

ødelægger hinanden; dette gælder baade brandgrave og jordfæstegrave og
det kan kun betyde, at de dengang gravpladserne var i brug, paa en eller
anden maade har været markeret over jorden, velsagtens med et forgænge
ligt materiale som træ.
I den ældste jernalder brugte man udelukkende at brænde de døde, som
man ogsaa gjorde det i yngre bronzealder, men nu optræder brandgravene
i flere varianter. Paa Bornholm er brandpletten eneraadende, resterne fra
ligbaalet: de brændte ben og gravgaverne samles sammen og anbringes i en
flad grube i jorden og man gør sig ikke den ulejlighed at rense de brændte
ben først. Brandgravpladseme paa Bornholm er af anselig størrelse og har
været i brug igennem adskillige generationer.
I det øvrige land forekommer baade brandpletter og urnegrave med ren
sede, brændte ben, samt en mellemform, umebrandgruben, hvor urnen er
sat i cn brandplet og brændte ben, gravgods og trækul fra ligbaalet findes
baade i og uden for urnen. Disse forskellige gravformer findes ofte paa
samme gravplads, dog er umebrandgruben sjælden, tidens karakteristiske
gravformer er urnegraven og brandpletten.
I den ældste jernalder er gravgaverne meget nødtørftige — de indskræn70
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I tuegravene staar urnen midt i højen, gravet ned i et hul i jorden, fyldjorden i hullet er
her fjernet. Urnens kant er beskadiget af plovjernet. Øverst i urnen ligger to sten
fra højfylden.

ker sig til dragtens tilbehør — naale og bælteringe, nu og da en kniv, men
sjældent vaaben. Dette er fælles for hele landet, men gravenes udformning
varierer fra egn til egn. I Sydjylland dækkes gravumen af en lille, flad høj,
en tue, af jord eller sten. Paa tuegravpladsen ved Aarre i Ribe amt, der om
fatter ikke mindre end omkring tusind grave, stillede man umen i et hul
i jorden, dækkede den med en lav højning og gravede en smal grøft uden
om højen. Andre steder blev umen beskyttet med en stenpakning og tuen
opført helt af sten. Uden for tuegravenes omraade indsatte man urnerne i
allerede eksisterende gravhøje, en skik, der lever videre fra bronzealderen,
eller urnerne graves ned i jorden og dækkes af en flad brolægning eller ind
rammes med stenkredse.
Urnerne viser i den ældste jernalder tydeligt slægtskab med yngre bronze
alders. De lerkar, der bruges som urner, er almindelige husholdningskar,
der kendes fra samtidige husfund. Ofte er en af hankene slaaet af, en sym
bolsk handling der viede karret til den døde og gjorde det ubrugeligt for
de levende.
I slutningen af ældste jernalder, i aarhundredeme nærmest før vor tids
regnings begyndelse, gaar man gradvis over til at anvende et rigere grav-
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udstyr. Vi har fra denne tid adskillige rige brandgrave med flere lerkar,
der har indeholdt mad og drikke til den døde, vaaben og smykker. Enkelte
steder bruges i stedet for lerumer indførte bronzekar og i en grav i Langaa
paa Fyn fandtes rester af en vogn, der efter de bevarede dele at dømme har
haft stor lighed med Dejbjerg-vognene.
Denne tendens mod rigere gravudstyr fortsætter i aarhundredeme nær
mest efter vor tidsregnings begyndelse.
En grav fra denne ældste del af jernalderen, fra Mandhøj paa Bornholm,
viser os i detailler, hvorledes en ligbrænding foregik og den giver os ogsaa
et indtryk af, hvorledes man kunde opfatte tilværelsen efter døden.
Paa Mandhøj blev den døde lagt paa ligbaalet iført klæder og smykker
og da baalet var udbrændt, blev pladsen hegnet med en stenkreds og jord
lagt over baalresteme, saa resultatet blev en lav høj, afgrænset af en rand
stenskæde. Nu opførte man et hus inden for randstenene bestaaende af
svære tømmerstokke rejst kegleformet og tækker med halm eller siv — altsaa
et straatækt „telt**. Ogsaa dette „dødehus“ blev brændt og over de afsvedne
tømmerstokke byggedes højen større, men kun i højden, randstenene af
grænser ogsaa den færdige gravhøj. I sagn og folketro kan man finde be
retninger om, hvorledes den dødes sjæl i de første dage efter døden flakker
om, inden den finder blivende sted. Det har da sikkert været til sjælen, man
byggede dødehuset, og ved at afbrænde det, hjalp man sjælen til frigørelse
og ledte den til dens endelige bolig.
I i’ aarh. e. v. t. viser jordfæstelsen sig igen — for første gang siden ældre
bronzealder og igennem resten af jernalderen eksisterer de to gravskikke side
om side, indtil kristendommen indføres og ligbrænding forbydes af kirken.
I aarhundredeme nærmest efter vor tidsregnings begyndelse ser man
tydeligt stammedelingen i landets vekslende gravformer. I Nordjylland
jordfæstede man den døde i en stor stenkiste ledsaget af en rig opdækning
af mad og drikke i smukt formede lerkar. Stenkisten er gravet et stykke ned
i jorden og dækket af en lav høj, d. v. s. egentlige højgrave er der ikke tale
om, der er snarere tale om, at kisten ikke er gravet langt nok ned, saaledes
at højen fremkommer, naar den overligt liggende kiste dækkes af jord. Disse
stenkistegrave forekommer baade enkeltvis og samlet paa gravpladser.
I Østjylland anlægges gravene under flad mark paa store gravpladser.
Den døde jordfæstes ogsaa i disse egne med en større opdækning af mad og
drikke anrettet i og paa lerkar af forskellig form: Et rundt fad til maden,
krukker indeholdende den medgivne drik og forskellige kopper og bægre
eller drikkehorn. Det er de samme lerkarformer, der kendes fra husfundene,
man tog altsaa af det daglige service og fremstillede ikke husgeraad specielt
til gravbrug. Dette er helt i pagt med oldtidens tankegang, at graven er den
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Rekonstruktion af begravelsesceremonien paa Mandhøj paa Bornholm: 1—2 ligbrændin
gen, 3~4 den første høj opføres over det udbrændte ligbaal, 5—6 dødehuset opføres inden
for randstenene og afbrændes, 7—8 det nedbrændte dødehus dækkes af gravhøjen.
(Efter O. Klindt-Jensen: Denmark before the Vikings. Tegning af B. Brorson Christensen.)
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Nordjydsk stenkiste fra ældre jernalder. De store dæksten er tildels skjult under en svær
stenpakning. Til venstre i billedet ses skaar af offerkar.

dødes bolig eller midlertidige opholdssted paa vej til en anden verden, og
den skal da udstyres med de samme ting som de levende har brug for i deres
daglige tilværelse.
Brandgrave forekommer ogsaa i disse egne, i og omkring urnen anbringes
de medgivne lerkar, ofte ituslaaede for at kunne rummes i urnen, og hvad
der ikke var plads til, blev anbragt udenom.
Disse lerkargrave, som de kaldes, findes tillige i Syd- og Sønderjylland, og
saa her samlet paa gravpladser, der desuden rummer brandgrave, baade
urnegrave, brandpletter og umebrandgruber, dog er urnegraven mest al
mindelig. De sønderjydske jordfæstegrave adskiller sig fra de østjydske ved
at være længere og smallere, de er anlagt meget dybt, ofte gravet 3—4 m.
ned, i den lange kistes hoved- og fodende er gravmaaltidet anrettet.
Paa Fyn bruges ogsaa begge gravskikke og her forekommer som i Sønder
jylland alle tre brandgravformer, ofte paa samme gravplads. Paa Bornholm
dominerer brandpletten fremdeles og mange gravpladser fra de foregaaende
aarhundreder er stadig i brug.
Paa den sjællandske øgruppe kendes ogsaa baade jordfæste og ligbræn
ding. Som i Øst- og Nordjylland medgives ogsaa her en rig forsyning af
mad og drikke til rejsen til det ukendte.
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Nordjydsk stenkiste af samme type som den paa foregaaende side. Dækstenene er fjernet,
gravgaverne, fem lerkar, ses staaende paa række langs siden.

Mod slutningen af ældre jernalder, omkring 3’ aarh., gaar øernes befolk
ning mere og mere bort fra ligbrænding og jordfæster i stedet de døde i
grave anlagt under flad mark. Grus- og sandbanker var det foretrukne sted,
her anlagde man større og mindre gravpladser, hvor gravene blev lagt dybt
i jorden og dækket med store sten ofte i flere lag. Jo rigere graven er ud
styret, jo dybere er den og stendækket kan antage anselige dimensioner;
øjensynligt har de efterladte gjort sig denne ekstra ulejlighed for at for
hindre gravrøvere i at plyndre graven for det kostbare udstyr.
Det har været skik at holde offermaaltid med den døde ved eller paa
graven. Det kan forekomme os mærkeligt, at man har begravet sine kære
under ledsagelse af skrig og skraal, æden og drikken, men vi maa ikke
glemme, at vores følelser for døden, ærbødighed og tavshed, er kristen
dommens følelser; anderledes i oldtiden, oldkirkens præster i Romerriget
beklagede sig meget over de udskejelser, der fandt sted ved gravene — endog
inde i selve kirken — og det faldt dem vanskeligt at vænne deres menig
heder af med denne hedenske skik. Samme besvær har sikkert de første
kristne præster haft her i landet i vikingetidens slutning.
Ofrene til de døde finder vi i form af lerkar og dyreknogler, der er pla
ceret paa kanten af den tildækkede eller maaske kun delvis lukkede grav.

75

ELISABETH MUNKSGAARD

Østjydsk lerkargrav fra ældre jernalder. I forgrunden ses svage skeletspor, der viser, at
den døde har ligget paa siden med optrukne ben. Paa kanten ses i baggrunden til venstre
skaar af offerkar.

Hvad der cr tanken bag, kan vi ikke sige med sikkerhed — men der er sna
rest tale om en form for pacificering — man var bange for de døde, de
kunde gaa igen og hævne sig og forvolde talløse ulykker. Bedre derfor at
binde dem til graven med offergaver og besværgelser.
De døde blev jordfæstet eller brændt svøbt i deres soveskind og fuldt paa
klædt, hvad de mange fund af dragtnaale og i heldige tilfælde tøjrester viser.
Desuden fik manden ofte sine vaaben med i graven — sværd, spyd og skjold;
kvinden fik ofte med sig sine smaa personlige ejendele som kam, saks, ten,
synaale eller nøgler, undertiden rummes disse smaasager i et lille skrin af træ.
Mange rige folk fik i stedet for det hjemmelavede lertøj fornemmere be
holdere til mad og drikke: romerske bronzekar som kasserolle, øse og si,
en bronzespand og det fineste af alt — glas eller sølvbægre til at drikke af.
Saaledes høvdingen fra Hoby paa Lolland, der jordfæstedes med sine dyre
ste ejendele: to prægtige sølvbægre blev sat paa en rund bronzebakke, dertil
en stor spand, en kasserolle, et fladt fad og en kande, alt af bronze og af det
fineste romerske arbejde, der kunde præsteres paa kejser Augustus’ tid i
begyndelsen af i’ aarh. e. v. t. Det var høvdingens komplette drikkesæt til
gæstebud.
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De sønderjydske lerkargrave er længere og smallere end de østjydske; gravgodset er
placeret i kistens ene ende. De mørke pletter i bunden af graven er de svage spor af
den helt bortraadnede trækiste.

Et noget senere eksempel paa samme velhavende milieu har vi fra grav*
pladsen i Himlingøje i Vestsjælland. Her jordfæstedes i 3’ aarh. e. v. t. en rig
kvinde iført sine kostbare smykker, to svære armringe og to fingerringe af
guld, perlekæder af glas og rav, dragtnaale af sølv og et fornemt udstyr af
romerske bronze- og glaskar, der indeholdt mad og drikke til rejsen til
dødsriget.
Det var de velhavende storbønder, der kunde tillade sig den luksus at
komme deres dyrebareste ejendele i jorden med de døde. Levede man
standsmæssigt maatte man ogsaa begraves standsmæssigt, og ingen rigmand
med respekt for sig selv fandt sig i at faa andet end sine fornemste ting med
sig i graven. Reglen var at man skulde udstyres til døden som man havde
været udstyret i livet. Spaakvinden fra Blidegn fik alt sit troldtøj med i
graven, smeden sit værktøj, var man glad for spil, fik man terningerne med
sig sammen med spillebrædt og brikker — og havde man drukket af sølv
bægre og glas ved sit rige bord, skulde man drikke af dem ogsaa efter døden.
Mod slutningen af ældre jernalder mærkes en tendens mod en mere for
enklet gravskik, hvor symboler og erstatningsgaver vinder mere og mere
indpas. Saaledes symboliserer et lerkarskaar et helt kar og sten erstatter
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Sønderjydsk urnegrav fra ældre jernalder. Som laag over urnen er anvendt en skaal.
Urnen er sat i et hul i jorden uden stenpakning; den mørke jord uden om urnen er
overflademulden, hvormed man har fyldt det i undergrundens lyse sand gravede hul.

madofrene. Hvad der ligger bag denne forandring i gravskikken, der synes at
tage sin begyndelse i 3’ aarh., kan ikke siges med sikkerhed. Maaske ligger
ændrede religiøse forestillinger til grund, der resulterede i andre regler for
begravelsesritualeme. Dog kan ogsaa rent praktiske iagttagelser staa bag
crstatningsgaveme, folk kan vel efterhaanden have erfaret, at intet frygte
ligt overgik cn, at de dødes hævn udeblev, selv om de fik „stene for brød“.
Saaledes ændres gravskikken gradvis indtil kun det mest nødtørftige ud
styr er tilbage. Magerheden varer ved igennem ca. 400 aar, først ved vikinge
tidens begyndelse viser man atter omsorg for de dødes velfærd.
Fra første del af yngre jernalder, 5—8’ aarh., kendes derfor kun faa grave.
Gravpladser findes dog fremdeles, men de er kun af beskedent omfang, og
ingen af den foregaaende tids gravpladser er i brug mere.
I Nordjylland, hvor før de store stenkister var i brug, bruges nu kun lig
brænding. Urnen dækkes ofte af en lille, flad høj, som paa Donbæk-grav78
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Den rige kvindes grav fra Himlingøje paa Stevns.
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Rigt udstyret bornholmsk grav fra slutningen af ældre jernalder opbygget af svære sten.
Den dødes udstyr er samlet i gravens ene ende.

pladsen i Vendsyssel. Beboerne i Lindholm-landsbyen hegnede brandgra
vene med stensætninger af forskellig form, ovale, runde eller firkantede.
Paa øerne er jordfæste mest almindelig, men kun paa Bornholm findes
større gravpladser som f. ex. Lousgaard og Bækkcgaard i Østerlarsker sogn.
Gravgaverne er blot, hvad der har hørt til det personlige udstyr: Naale,
bæltespænder, kam, kun sjældent faar mændene deres vaaben med, og
udstyr i form af mad og drikke og dertil hørende opdækning af lerkar
bruges ikke.
To gravpladser paa Sjælland, Kyndby ved Isefjorden og Bilidt ved
Frederikssund, giver maaske forklaringen paa, hvorfor vi kender saa faa
grave fra denne del af jernalderen. I Kyndby fandtes i en lav strandvold
nogle faa jordfæstegrave, hvoraf kun to var rigt udstyret: en kvinde var
blevet begravet pyntet med mange smykker, bl. a. en halskæde af ametyst
perler og smukke dragtnaale, og en mand havde faaet sit skjold og sit meget
fornemme sværd med sig. De øvrige grave indeholdt intet — end ikke dragt
tilbehøret — men de kunde efter deres anlæg og placering dateres til samme
tid som de to rige grave.
I en køkkenmødding fra ældre stenalder, ved den nuværende Bilidt kro,
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Nærbillede fra graven paa foregaaende side. Til den dødes udstyr hørte flere lerkar,
hvoraf her ses to, to glasbægre samt en øse og si af bronze.

jordfæstedes samtidig med Kyndby-krigeren en mand, der fik sit sværd og
sine spillebrikker med sig. Flere andre grave i skaldyngen, anlagt aldeles
som krigergraven, indeholdt ingen gravgaver.
Har det i disse aarhundreder, paa faa undtagelser nær, været almindelig
skik og brug at begrave de døde i overligt liggende jordfæste- eller brand
grave, da staar vi idag med ringe muligheder: Grave uden gravgods kan
ikke dateres, og jorddyrkning sletter ethvert spor af en ubetydelig grav.
Men de faa og fattige grave betyder ikke, at landets befolkning var faatallig og forarmet. Vi ved fra andre fund om tidens store guldrigdom og om
de samme velhavende milieuer som før, men i denne tid kom rigdommen ikke
til udtryk hos de døde.
I vikingetid brugte man, som i de foregaaende aarhundreder, saavel at
jordfæste som at brænde de døde. Brandgrave er mest almindelige i Nord
jylland, hvor de findes samlet paa store gravpladser som f. ex. Ris Fattiggaard og Lindholm, hvor by og gravplads stadig findes side om side.
Brandgravene — enten brandpletter eller sjældnere urnegrave — er gennemgaaende fattigt udstyret. Den døde blev lagt paa ligbaalet iført klæder
og smykker, mændene fik foruden ofte deres kære vaaben — sværd eller
6

81

ELISABETH MUNKSGAARD

Lille nordjydsk gravhøj fra begyndelsen af yngre jernalder. Højfoden
er bortgrauet, saa randstenene ses.

økse — med sig paa færden til det hinsidige; hvad var vel en viking uden
vaaben, naar han skulde stedes for Odin i Valhal?
I slutningen af vikingetid bliver brandgravene færre og jordfæsteskikken
vinder tilsvarende terræn. Maaske er dette en paavirkning fra den stadigt
fremtrængende kristendom, der fordømte ligbrænding; men kristendommen
formaar dog ikke at paavirke gravskikken i retning af den kristne enkelthed,
tværtimod, den døde blev meget ofte særdeles rigt forsynet med jordisk gods.
Jordfæstegravene er ogsaa ofte samlet paa større eller mindre gravpladser,
som Trelleborg, Stengade paa Langeland og Forlev paa Sjælland. Grav
høje bruges stadig, men mest anvender man ældre høje; af i vikingetid nyrejste høje kendes kun Bjerringhøj ved Mammen og Jelling-højene, begra
velser for henholdsvis en stormand og en konge — højgraven var ikke for
smaafolk !
Den døde jordfæstes ofte i kiste, eller gravrummet udbygges med træ
som et underjordisk kammer. Man klarede sig dog nu og da med, „hvad
huset formaaede“, saaledes blev paa Forlev-gravpladsen en mand jordfæstet
i en klædeskiste med hanke og beslag af jern og paa Fyrkat-gravpladsen ei
der eksempler paa, at en vognfading fandt anvendelse som kiste.
Vikingetidens stormænd blev jordfæstet med pomp og pragt og grav-
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Ovale, stenhegnede grave fra begyndelsen af yngre jernalder og skibssætninger
fra vikingetid paa Lindholm-gr av pladsen.

rummet maatte indrettes paa mange rige og store gravgaver; saaledes blev
cn høvding gravlagt i Søllested paa Fyn i en io m. lang, 3 m. bred og 2,5 m.
høj trækiste, der rummede to køreheste — maaske ogsaa en vogn — og et
rigt vaabenudstyr. En anden stormand blev jordfæstet i Bjerringhøj hvi
lende paa dunpuder og iklædt en fornem dragt med broderier af silke
og guld.
En ny skik, der ikke før har været kendt her i landet, er at lade den
døde høvding begrave i sit skib, eller hvis man ikke ville ofre en baad til
begravelsen, da i en skibsformet stensætning.
Paa Lindholm er saaledes flere af brandgravene skibs- eller baadgravc,
hvor kun klinknagleme har undgaaet at blive fortæret af flammerne. Høv
dingen i Ladby blev jordfæstet i sin smukke, store baad, et slankt klinkbygget fartøj, der vel ikke var saa søgaaende og stærkt som det bredbugede
norske Gokstad-skib, men som dog er godt nok til at vise os vikingernes
ypperlige skibsbygningsteknik.
I højen blev hans skib anbragt stævnende mod syd, mod solen og Valhal.
Midtskibs blev gravkammeret bygget og her lagdes den døde med alle sine
vaaben og klædt i en kostbar, guldindvirket dragt, som det sømmer sig en
høvding. Hans heste blev slaaet for panden og lagt i forskibet sammen med
6»
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hans jagthunde. Men hans ridehest, som var ham særlig dyrebar, blev op
sadlet lagt et stykke fra de andre. Med vaaben og rideudstyr, heste og jagt
hunde har han kunnet se frem til en munter evighed i Valhal.
Engang, vi ved ikke hvornaar, blev graven plyndret, som det skete med
saa mange rige grave, maaske medens mindet endnu levede om det rige
udstyr. Hans vaaben og andre kostbare gaver blev fjernet, og i skyndingen
tabte gravrøveme et bundt pilespidser uden for skibets ræling. Men de
levnede dog stumper af storheden, lige nok til at vi idag kan forestille os,
hvordan graven engang har set ud.
Høvdingens bysbørn fra landsbyen ved noret maatte nøjes med mere be
skedne forhold. De blev jordfæstet paa en lille gravplads i nærheden af
skibshøjen, i enkle grave anlagt under flad mark.
Ogsaa i vikingetid brugte man at feste ved graven med den døde. Paa
mange gravpladser er der ildsteder mellem gravene, her har man spist og
drukket og kun de magreste stykker blev levnet og medgivet den døde som
rejsekost, af faar og hest blev kun ben og hoveder tilbage til den døde. Lige
som man tiltroede den døde saa stor kraft, at han kunde forvandle et sten
skib til et rigtigt fartøj, saaledes mente man ham ogsaa i besiddelse af evner
til at forvandle en erstatningsgave til et fuldvægtigt maaltid.
Det prægtigste gravanlæg fra vikingetid er Jelling-højene. Efter gammel
tradition, der gaar tilbage til Saxos og Svend Aggesøns krøniker, kaldes
I

Til sin store græmmelse fandt Frederik den Syvende ikke Gorm den Gamles jordiske
levninger under sin udgravning af sydhojen i Jelling, vikingekongen trodsede den konge
lige udgravningskommissions fortvivlede anstrengelser. Tegneren J. Kornerup kastede
skylden paa nisserne, „som om natten gravede smuthuller for kong Gorm“.
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Plan og snit af en jordfæstegrav fra vikingetid. Den punkterede linje angiver den del af
graven, der blev ødelagt ved mergelgravning og hvorved sværd og økse fandtes. I nord
enden af graven ligger den døde med sine vaaben, i østenden ses hesteskelettet, i sydvest
hjørnet gravgaverne: Seletøj og sporer samt en træspand med bronzebeslag.

nordhøjen Tyres høj, sydhøjen Gorms høj — en nærliggende tanke, naar
der var tale om to personer og to høje. Dog forholder det sig ikke saaledes,
at kong Gorm er begravet i den ene høj og dronning Tyre i den anden.
Nordhøjen har rummet et stenompakket gravkammer af træ, der viste
sig plyndret, da højen blev „udgravet“ i 1820’eme. Af det fordums sikkert
rige gravgods var kun levnet et sølvbæger af irsk arbejde, nogle udskaamc
og malede træstykker og forskellige smaating af bronze, deriblandt et lille
kors. Desuden fandtes nogle tøjrester, der viser, at gravkammeret har været
klædt med vævet stof. I dette kammer er sikkert baade Gorm og Tyre
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Luftfotografi af gravhøjene og kirken i Jelling, set fra vest. (Efter Lis Jacobsen
og Erik Moltke: Danmarks Runeindskrifter, Atlas.)

blevet jordfæstet; gulvet i gravkammeret var ligesom delt i to halvdele, idet
en af gulvplankeme var stillet paa kant.
Den lille runesten i Jelling fortæller, at „Gorm konge gjorde disse kumier
efter Tyre sin kone Danmarks bod“. „Disse kumier“ betyder runestenen,
gravhøjen og maaskc ogsaa den dertil hørende vældige trekantede stensæt
ning, der udgaar fra nordhøjen; den kan have omsluttet et helligt omraade,
eller det kan være resten af en kæmpemæssig skibssætning. Fordi Tyre døde
først, kan begge ægtefæller meget vel være begravet sammen i nordhøjen.
Tyre kan have faaet en midlertidig jordfæstelse, for saa efter kongens død
at blive begravet sammen med ham.
Sydhøjen, der ligger delvis hen over den store stensætning, rummer ingen
grav. Frederik den VII fandt til sin græmmelse ikke kong Gorms jordiske
levninger under sin stort anlagte udgravning i begyndelsen af 186o’eme, og
en ny udgravning i 1940’eme bekræftede, at sydhøjen er tom. Den inde
holdt en mærkelig, interimistisk og spinkel træbygning, hvis formaal vi intet
ved om, et gravkammer er det i hvert fald ikke.
Maaske har kong Harald opført sydhøjen til sig selv, men efter hans
omvendelse til kristendommen og rigets officielle kristning skulde hans
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præster nok sørge for. han kom i indviet jord, hvilket som bekendt skete i
Roskilde.
Paa Haralds runesten staar indskriften: „Harald konge bød gøre disse
kumier efter Gorm sin fader og efter Tyre sin moder, den Harald, som
vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde daneme kristne/4 Kumier be
tyder her sikkert runestenen, sydhøjen og den første kirke, stavkirken, der
blev lagt inden for stenindhegningen og paa hvis grund den romanske sten
kirke senere blev opført.
Fra svenske vikingers kolonier i Rusland har vi et par beskrivelser af høvdingebcgravclscr, der stammer fra arabiske købmænd, der handlede med
vikingerne. En af dem, Ibn Rustah, giver en skildring, der er som en levende
illustration til de rige stormandsgrave i Bjerringhøj, Jelling, Ladby eller
Søllested: „Naar en høvding dør, graver de en grav til ham som et rumme
ligt hus og lægger ham deri. Hos ham lægger de hans klæder, gyldne armbaand, en stor mængde føde, kar med drikke, prægede mønter. Med ham
lægger de i graven den kvinde, han elskede, og dette medens hun endnu
lever. Gravdøren lukkes og hun dør der.44

Corms og Haralds runesten paa Jelling kirkegaard.
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Det sidst nævnte træk, med den begravede hustru eller elskerinde, smager
unægteligt mest af orientalsk despoti — der er intet i nordiske fund, der
bekræfter denne bemærkning. Vi har kun eet gravfund fra vikingetid, hvor
en slave eller træl er medgivet som gravgave: En af gravene i Lejre rum
mede to døde, hvoraf den ene laa halshugget og med samlede hænder, som
var han kastet bundet i graven.
Ibn Fadlan var købmand og paa en rejse ad Volga faar han at vide, at
cn høvding er død og snart skal begraves, og af nysgerrighed begiver han
sig af sted til ceremonien. Med pudsige kommentarer begynder han sin
skildring, saaledes siger han om vikingerne „de er som dadelpalmer og
blonde og rødmossede“. Da han kom til floden, hvor den dødes skib laa,
var det allerede trukket paa land og forberedelserne til begravelsen begyndt.
Liget blev klædt i smukke klæder med to par bukser, støvler, kjortel og
kappe med guldknapper og zobelbræmmet silkehue. Siden placeredes liget
paa bolstre og puder i et telt paa skibet. En drik, frugter og blomster lagdes
ned til den døde sammen med brød, kød og løg. Saa tog man cn hund, som
parteredes, hvorefter den blev lagt ned i skibet, og alle hans vaaben stilledes
ved hans side. To heste dreves i løb til sveden randt af dem, bagefter sønderhuggedes de med sværd og kødet blev lagt ned i skibet. Endvidere tog
man to køer, en hane og en høne — ogsaa de blev parteret og kastet i skibet.
Om selve begravelsesritualet beretter han følgende: En trælkvinde som
ønskede at følge sin herre i døden, gennemgik forskellige mærkelige cere
monier, hvorefter hun hengav sig til seks af høvdingens mænd i teltet
hos den døde. Til sidst dræber en ældre kvinde, cn dødsengel kaldes hun,
trælkvinden med en dolk, samtidig med at to mænd kvæler hende med
ct reb.
Saa tændte den nærmeste slægtning til den døde baalet og paa mindre
end en time var skib og herre og trælkvinde blevet til aske. Paa stedet
kastedes cn høj, heri rejstes en birkepæl med navnet paa den døde og
vikingernes konge.
Vi nævnede høj plyndringer i forbindelse med Jelling- og Ladby-gravenc.
Det kan have været rovgravninger, men ogsaa noget ganske andet med
en nok saa dyster baggrund. Adskillige gravplyndringer har været saa
komplicerede og har krævet saa lang tid, at de umuligt kunde gennemføres
uden de omboendes vidende. Dette tyder paa, at indbruddet i højen fandt
sted med bygdens samtykke — men hvorfor? Da først kristendommen havde
faaet tag i folk, blev de gravlagte hedninge anset for trolde, højboer, der
gik igen og nedkaldte ulykker over slægt og gaard. De maatte da tilintctgøres, hvorfor man brød graven op og fjernede liget; i sagaerne, der blev
nedskrevet i 1200-aarene, er der mange sagnagtige beretninger om stærke.
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Bautasten fra vikingetid, kaldet „Hellig Haagen“, i Bodilsker plantage, Bornholm.
I gamle dage gik ingen vejfarende forbi denne bautasten uden at hilse paa den.

modige mænd, der kæmper med dødninge i gravkamres mørke, fortættede
uhygge. Disse beretninger, afbleget til sagn og eventyr, gaar dog tilbage paa
en barsk virkelighed, dengang da hele bygdens velfærd afhang af, om man
kunne faa fred for genfærds troldske hærgen.
Blandt vikingetidens gravminder er ogsaa runesten og bautasten. De
rejstes til minde om folk, der maaske aldrig vendte hjem fra togter i det
fremmede, eller over folk, der særligt fortjente udmærkelse. Paa runestenene
«9
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Den store skibssætning ved Glavendrup paa Fyn. I baggrunden ses runestenen,
der staar som ,.skibet“s stævn. (Fot. Fyns Stiftsmuseum.)

hyldes mænd for mod og tapperhed, ofte tilføjes forbandelser over den, der
ødelægger mindesmærket, eller indskriften fortæller blot, at stenen er sat til
minde om en mand eller hustru, eller børn har sat den over deres forældre.
Bautastenene er indskriftsløse. De staar enten enkeltvis eller samlet i
større grupper, som det navnlig kendes fra Bornholm. Ogsaa de er rejst som
mindesten, cenotafer, der erstatter en grav.
Paa den runesten, der engang fandtes i Aarhus domkirkes fundament,
mindes en ven med ordene: „Toste og Hove rejste sammen med Frebjøm
denne sten efter Asser Saxe deres fælle, en meget velbyrdig dreng. Han
døde som den største unidding blandt mænd. Han ejede skib sammen med
Arne.“ Helnæs-stenen fra Fyn og den jydske Mejlby-sten mindes begge
mænd, der ikke vendte hjem: „Roulv, næsboernes gode, satte stenen efter
sin brodersøn Gudmund .. . druknede . . . Aaver malede (runerne)“, „Aane
rejste denne sten efter Eskild, som fandt døden sammen med Thore i Øre
sund“ (eller: paa Thores togt i Øresund).
Rørende er indskriften paa Aalum-stenen : „Tyre, Vigots kone, lod denne
sten rejse efter Thorbjørn, Sibbes søn, hendes „søstling“, som hun holdt
mere af end (om det havde været hendes) egen søn“ (eller end en kær
søn) — egentlig den eneste runeindskrift, der udtrykker blidere følelser.
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Runestenen fra Tirsted paa Lolland fandtes i 16'27 /
Tirsted kirkegaardsmur og staar nu paa Nationalmu
seet. Indskriften, der kun delvis er tolket, lyder: „Asraad og Hildvig (?) rejste denne sten efter Frede, de
res frænde (?) ; men han var da (?)... og han fandt
døden i Svithjod (d.v.s. Sverige) og var . . . alle vi
kinger (ne)". Runemesteren har anvendt en heiligsten
fra bronzealderen med skaalformede fordybninger. (Ef
ter Lis Jacobsen og Erik Moltke: Danmarks Runeind
skrifter, Atlas).
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Roulv, der rejste sten over sin brodersøn, fik ogsaa selv sin runesten:
„Efter Roulv, som var næsboemes gode, staar denne sten, sønnerne satte
(den) efter (d. v. s. til minde). Aaver malede (runerne).“
Nogle runesten er direkte knyttet til grave ligesom Jelling-stcncnc. To
runesten, Glavendrup-stenen paa Fyn og Bække-stenen i Sydjylland, har
begge staaet som stævnsten i en skibssætning; Glavendrup-stenen bærer den
dramatiske indskrift: „Ragnhild satte denne sten efter Alle den blege (?),
viernes gode, hirdens højværdige thegn (d. v. s. høvding). Alles sønner
gjorde disse kumier efter deres fader og hans kone efter sin mand, men
Sote ristede disse runer efter sin herre. Thor vie disse runer. Til en rætc
(nidding) vorde den som .. . denne sten eller slæber den bort (til minde)
over en anden.“ Desværre blev den grumme hævn ikke fuldbyrdet over
dem, der engang flyttede stenen fra sin oprindelige plads.
Ogsaa den sjællandske Tryggevælde-sten har maaske engang staaet i cn
skibssætning, dens indskrift lyder: „Ragnhild, Ulvs søster, satte denne sten
og gjorde denne høj efter — og denne skibssætning — sin mand Gunulv.
en „glammende“ mand, søn af Nærve. Faa bliver nu født bedre end han. —
Han skal vorde en ræte som . .. denne sten eller slæber den herfra.“
Skikken at rejse runesten fortsætter et stykke ind i den kristne tid, det
havde man lov til, blot er det ikke Thor, der vier runerne, men Kristus eller
Sankt Michael, der skal hjælpe den dødes sjæl. Men med de bastante gravlæggelser er det forbi med kristendommens fremtrængen. Præsterne har
utvivlsomt haft svært ved at udrydde indgroede forestillinger om, hvordan
begravelser skulde foregaa, selv om de næppe gik saa vidt som i Franker
riget, hvor kejseren efter at have overvundet saxerne og tvunget dem til at
antage kristendommen, maatte udstede følgende dekret: „Hvis nogen lader
en afdøds legeme fortære af flammerne efter hedensk skik og lader hans ben
blive til aske, straffes han med halshugning. Vi befaler, at de kristne saxeres
lig bringes til kirkegaardene og ikke til hedningenes høje.“
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Rullesten fra stranden brugt som slyngesten, fundet paa tilflugtsborgen Gamleborg
i Paradisbakkerne paa Bornholm.

Krige og plyndringer
Jemalderbondens tilværelse var alt andet end fredelig, herom vidner
mangt et fund af ofret krigsbytte og mangen i ufredstider nedgravet skat.
Naar overfald truede landsbyen, var det godt at have et vel beskyttet
tilflugtssted, hvor man kunde bringe kvinder og børn og husdyr i sikkerhed,
Saadanne tilflugtsborge kendes fra ældre jernalder i Jylland — Borremose i
Himmerland — og fra yngre jernalder paa Bornholm — Gamleborg i Paradisbakkeme og Gamleborg i Almindingen.
Tilflugtsborgen i Borremose er anlagt paa en lille holm, ca. 150 x ioo m.
stor, i en mose, der i sig selv har ydet god beskyttelse, men dog ikke nok:
Samtidig med at man begyndte paa borganlæggets opførelse, afgravede man
en mængde tørv i mosen nærmest holmen for yderligere at gøre den util
gængelig. Gennem vandfyldte tørvegrave maatte da fjendens vej gaa før
holmen naaedes.
Selve holmen er befæstet med to volde med en grav imellem, men kun
den indre vold er bevaret til vor tid. Da tilflugtsborgen var færdig, var
graven 2 m. dyb og 6 m. bred og den indre vold ca. 2 m. høj, en anselig
befæstning, der var vanskelig at forcere og som yderligere var forstærket
med palisader og nedrammede pæle i graven.
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Adgangen til den befæstede holm var et stenlagt vadested, der stod under
vand — skjult for fjenders øjne. Paa holmen gravede man et stort gadekær,
saa der altid var vand til mennesker og kvæg. Kvæget har været mere eller
mindre permanent udstationeret paa holmen, det var bondens dyreste eje
og den mand var i sandhed ilde faren, der efter et overfald paa landsbyen
saa sig berøvet sine husdyr. Paa holmen kunde kvæget græsse frit og i
sikkerhed.
I en for egnen aabenbart mere fredelig tid opgives tilflugtsborgen, og
hvor kvæget græssede og mennesker søgte tilflugt, bredte ukrudt og nælder
sig frodigt og de aabne tørvegrave groede til. Ret længe fik holmen dog
ikke lov til at henligge saaledes i forfald, man udnyttede den nu til landsby
bebyggelse. Oven paa vadestedet anlægges en stenlagt vej, nu ikke længere
skjult under mosevandet, og paa holmen bygges huse, der vender gavlen
ud mod landsbygaden.
De bornholmske tilflugtsborge udnytter som Borrem ose-fæstningen ter
rænet i forsvarsøjemed, de anlægges paa utilgængelige, højtliggende
klippepartier. Gamleborg i Paradisbakkeme er anlagt paa en 20 m. høj
klippeknude, omgivet af sumpede engdrag og flade klippepartier; udsigten
herfra er ypperlig, det har ikke været vanskeligt at udspejde fjendens be
vægelser fra udkigsposter paa plateauet. Klippen er gjort yderligere util
gængelig med en svær stenvold, der paa et stykke er dobbelt. Ved porten
i vest ligger voldenes afslutning forskudt for hinanden, hvad der i høj grad
har besværliggjort fjendens stormløb.
Volden er ikke ret høj, omkring 1 m., og den har ikke haft palisader,
den har altsaa ikke kunnet dække forsvarerne tilstrækkeligt, men man kan
forestille sig den bevokset f. ex. med tjørnekrat, der kan have tjent som
brystværn. Oppe paa borgplateauct findes en lille sø, hvori der altid har
staaet tilstrækkeligt vand til menneskers og dyrs behov. Ildsteder har man
haft heroppe, hvor maaltider kunde tilberedes medens man laa i dækning,
huse fandtes derimod ikke.
Adskillige steder bag volden laa depoter af rullesten, hentet fra stranden.
Om deres anvendelse kan ikke herske tvivl, de blev brugt som slyngesten og
har sammen med spyd og pile været ypperlige vaaben mod de fjender, der
møjsommeligt maatte arbejde sig op ad den stejle klippeside.
Gamleborg har været tilflugtsborg for de omliggende landsbyer, hvoraf
vi idag kender to, Sorte Muld og Dalshøj. Her har beboerne søgt tilflugt, da
fjender hærgede og ildskæret fra de brændende gaarde kunde ses viden om.
Hvem fjenden var, ved vi ikke, vi ved blot, at Østersøen var et uro
centrum i 5’ og 6’ aarh. Ølands og Gotlands landsbyer delte skæbne med
Bornholms, ogsaa de er blevet brændt og forladt af deres beboere og mange
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Tilflugtsborgen i Borremose, Himmerland, luftfotografi efter endt udgravning og restau
rering. I baggrunden ses vejen, der inde paa holmen fortsætter i den bugtede landsbygade.
Hustomternes omrids er markeret med lave græstørvsvolde.

skjulte skatte og tilflugtsborge vidner som paa Bornholm om krige og
urolige aar.
Bedre var det ikke i vikingetid, hvor rige handelsflaader paa vej over
Østersøen indbød til sørøveri, og strandhugst paa kysterne var en let vej
til proviantering. Paa Gamleborg i Almindingen har bønderne søgt tilflugt,
naar skibe nærmede sig kysten. Højt, paa en isoleret klippe med stejle sider
og en svær vold, med to porte, langs plateauets rand, laa borgen næsten
uindtagelig. Den var et ypperligt tilflugtssted og var da ogsaa i brug i flere
aarhundreder; i middelalderen søgte man tilflugt her, naar vendiske sø
røvere hærgede.
Mod fjender kunde man ogsaa beskytte sig paa anden vis, ved at an
lægge forsvarsvolde paa saarbare steder i terrænet. Saadanne volde har
eksisteret mange steder i landet, i Sønderjylland kender vi to, Ollemersdiget
ved Tinglev og Trældiget ved Anst i Ribe amt. Ollemersdiget ligger ved den
nu udtørrede Tinglev Sø, en længere strækning syd for søen, en mindre nord
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for; sikkert har søen eller sumpen været tilstrækkelig som spærring og volden
er da blevet opført som yderligere beskyttelse af veje og landsbyer.
Andre volde er Rammediget ved Lemvig, Dandiget ved Asfærg i Randers
amt, Trældiget ved Ikast og Margretediget ved hærvejen syd for ØsterNykirke,
sidstnævnte anlagt som beskyttelse for hovedfærdselsaaren gennem Jyland.
Vi ved ikke med sikkerhed, naar disse volde er anlagt, men det er fri
stende at sætte dem i forbindelse med de krige, der blev udkæmpet paa
Fyn og i Jylland i 3—6’ aarh. og hvorom der senere skal berettes.
Vi ved til gengæld god besked med landets største forsvarsvold, Danevirke. Vikingetidens krige var aarsag til, at landets sydgrænse blev befæstet.
Danevirke blev til i begyndelsen af 9’ aarh. paa kong Godfreds bud ; han
havde overfaldet og plyndret den saxiske by Reric, der maaske er identisk
med Lübeck eller Wismar, og flyttet beboerne til Hedeby. Efter denne
krigsbedrift aner Godfred, at det vil være klogt at befæste rigets sydgrænse
og det sker med opførelsen af den 14 km. lange vold, Danevirkes hoved
vold, der strækker sig fra Hedeby i øst til Hollingsted enge i vest. Volden
naar ikke helt ud til havet, den ender som Ollemersdiget i sump og engdrag,
der har været til lige saa god beskyttelse som volden selv. Yderligere blev
der anlagt en spærring langs Svansens rod sydøst for Danevirke, Østervold
kaldes dette voldstykke.
Med grav og palisader og stejle jordvolde har Danevirke været vanskelig
at forcere, men den har ogsaa været vanskelig at bemande tilstrækkeligt og
den faldt da ogsaa i fjendehaand mere end een gang. Runesten og spredte
historiske efterretninger fra Frankerriget og Tyskland beretter om kampe
og vekslende herredømme igennem 9’ og 10’ aarh., hvor Danevirke og
Hedeby skiftevis var i dansk, svensk og tysk eje. Omraadet var et efter
tragtet bytte, for i besiddelse af vold og by kunde man beherske den vigtige
handelsvej fra Vesterhavet til Østersøen.
Midt i 9’ aarh. erobres Hedeby af vikingehøvdingen Rurik, der herskede
over den frisiske handelsby Dorcstad. Hvor længe Rurik sad som herre ved
sydgrænsen, ved vi ikke med sikkerhed, men det er maaske fra ham, den
svenske høvding eller konge, Gnupa, erobrer Hedeby i slutningen af 9’ aarh.
Hans slægt beholdt omraadet et halvt hundrede aar, hans hustru Asfrid
satte to runesten til minde om Sigtry g, der ogsaa kaldes konge, hendes og
Gnupas søn. Maaske er det Gnupa, der beskyttede Hedeby med den svære
halvkredsvold, der sammen med en forbindelsesvold mellem by og hoved
vold indgaar i Danevirkes voldsystem.
I første del af 10’ aarh. blander den tyske kejser, Henrik den I, sig i
stridighederne, med det resultat, at han vinder herredømme over Dane
virke og tvinger Gnupa til at lade sig døbe. Dog lod kejseren de svenske
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Den bornholmske tilflugtsborg Gamleborg i udkanten af Paradisbakkerne
laa godt isoleret paa den stejle klippe.

herskere blive og saa vidt vi kan skønne, er det Gorm den Gamle, der ende
ligt besejrer dem.
Senere i io’ aarh. er tyske kejsere atter paa krigsstien, deres hære trænger
dybt ind i Jylland og byer som Ribe, Aarhus og Hedeby nævnes som lig
gende i et tysk afhængigt omraade. Men befolkningen sætter sig til mod
værge og kejser Otto den II drager i leding for at kue oprøret; for at be
fæste sin stilling ved grænsen opfører han et kastel ved Danevirke, der
nogle aar senere erobres af danskerne, muligvis er dette kong Haraids be
drift. I disse urolige aar er det, at et stykke af Danevirke yderligere befæstes
med en svær kampestensmur.
Krigene rasede endnu nogle aartier, omraadet kommer atter i den tyske
kejsers besiddelse, indtil Sven Tveskæg definitivt tilbageerobrer det for Dan
mark. Om kong Svens kampe ved grænsen vidner to runesten, den ene,
Hedeby-stenen, bærer denne indskrift: „Thorulv, hirdmand hos Sven, rejste
denne sten efter sin fælle Erik, som fandt døden, da drenge sad om (d. v. s.
belejrede) Hedeby, og han var styresmand, en meget velbyrdig dreng.“
Paa Danevirke-stenen staar: „Kong Sven satte stenen efter sin hirdmand
Skarde, som var draget vesterpaa, men nu fandt døden ved Hedeby.“
Kong Svens barnebarn, Sven Estridssøn, havde ogsaa hænderne fulde
7
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Dannevirkes hovedvold, strækningen syd for Ellingsted. (Fot. Gottorp Museum, Slesvig.)

ved sydgrænsen; hans dødsfjende, Norges konge Harald Haardcraade, be
nytter lejligheden da Sven er udenlands til at plyndre og brænde Hedeby.
Det skete 1050 og det blev gjort saa grundigt, at byen aldrig rejste sig af
asken. Men kong Haralds henrykkelse varede ikke længe; rasende jager
kong Sven efter ham og i Kattegat, under Læsø, indhenter han den norske
flaade, tungt lastet med plyndringsgods. For at slippe væk blev det nødven
digt at kaste den dyre last over bord. Paa havets bund endte Hedebys
herligheder.
I den afsvedne by jamrer biskoppen over den grumme skæbne, graadkvalt skriver han et brev til kirkemødet i Gandersheim: „Byen er plyndret
med barbarisk grusomhed . . . jeg har intet bispesæde.“
Hedeby sank i grus og aske, men Danevirke bestod og var igennem hele
middelalderen og i nyere tid en vigtig faktor i landets forsvar. Først i 1864
faldt Danevirke definitivt i hænderne paa det samme folk, imod hvem
kong Godfred 1000 aar før havde fundet det nødvendigt at beskytte lan
dets sydgrænse.

Mange fund fra jernalderen vidner dramatisk om kamp og krig. I ældre
jernalder var det skik at ofre den besejrede fjendes erobrede vaaben i hellige
søer og moser.
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Den vestjydske forsvarsvold Rammediget ved Lemvig.

Det ældste af disse krigsbytteofre er den mærkelige, kanoagtige baad fra
Hjortspring mose paa Als. Efter kampen er baad og vaaben blevet ofret
i søen, baaden paa den maadc, at den blev fyldt med sten saa den gik
til bunds.
Det mærkeligste ved dette, det ældst bevarede fartøj i Norden er, at det
er bygget uden hjælp af metal; bordplankemc er syet sammen og fæstet til
et kompliceret system af ribbestativer, hvis øverste del udgør tofterne. Baa
den har ikke køl eller mast, den har været til at padle frem. Der er ikke
egentlig forskel paa for- og agterstavn — begge stævne ender i to snabelagtige forlængelser, der giver baaden stor lighed med de skibe, vi kender
fra bronzealderens helleristninger.
Vaabnene er korte sværd eller hugknive, spyd og pile af jern eller ben.
Af dækvaaben fandtes ringbrynjer af jern og skjolde, de sidstnævnte er helt
af træ uden metalforstærkning om kanten, ja, selv midterbulen og haandtaget er af træ. Desuden rummede fundet forskellige brugsgenstande som
trækar, en blæsebælg, et lerkar og en enkelt dragtnaal.
Mellem Hjortspring-fundet og de øvrige vaabenofferfund er en periode
af 3—400 aar. Man kan vel næppe tænke sig, at dette tidsrum har været
fredeligere end andre, men af en eller anden os ukendt grund har det i
denne tid ikke været skik at nedlægge vaabenofre. Tacitus, der var saare
7*
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velbevandret i de germanske folks skikke, skriver detailleret om krigsførelse,
strategi og slagorden, men intet om krigsbytteofre; skikken er sikkert først
kommet i brug senere, de ældste sager fra vores vaabenofre er da ogsaa fra
2’ aarh. e. v. t.
De „store mosefund“, som de almindeligt kaldes, har en spændvidde paa
flere hundrede aar. Man maa derfor forestille sig hellige søer og moser, hvor
offerhandlinger med mellemrum fandt sted — hver gang stammen havde
besejret cn fjende. De største vaabenofre er fundene fra Thorsbjerg i Angel,
Nydam og Ejsbøl i Sønderjylland, Illerup i Midtjylland, samt Vimose og
Kragehul, begge paa Fyn. Hertil kommer talrige mindre fund fra hele lan
det, der sikkert er nedlæggelser efter et enkelt slag udkæmpet i nærheden af
offermosen. Alle disse vaabenofre har mange træk fælles, men dog viser for
skellene, at ritualerne har vekslet fra egn til egn.
Fælles for de ofrede sager er, at de næsten altid er voldsomt ødelagt —
langt værre tilredt end de kunde blive selv i den heftigste nærkamp. Svær
dene er bøjet og eggene hugget saxlakkede, spydspidserne er bøjet, træ
skjolde flækket og skjoldbuleme hamret flade, ringbrynjer blev flænget og
heste slaaet for panden inden søens vand lukkede sig over dem. Paa offer
pladserne i Illerup og Ejsbøl har baalene flammet, herpaa kastedes de
erobrede vaaben, inden de endte i søen. Scener af utøjlet raseri har udfoldet
sig paa offerpladserne, det gjaldt om at ødelægge tingene grundigt, ingen
levende skulde kunne forgribe sig paa det, der var indviet til guderne.
Fangerne og de faldne — om deres skæbne kan kun gisnes. Maaske de
tilfangetagne kunde købe sig fri mod løsepenge, som det var ridderskik i
middelalderens fejder, eller de gik en krank skæbne i møde som slaver hos
sejrherren. Det ser ikke ud til, at de faldne blev ofret i de hellige søer. Man
maa tro, de blev efterladt paa valpladsen, nøgne, lemlæstede, som bytte for
ravne og krager.
Ikke blot vaaben rummer krigsbytteofrene — vi ser her alt, hvad der hører
til en hærs udrustning: kogekar, leer, segle og træriver, brædtspil og ter
ninger til ledige stunders tidsfordriv og smedeværktøj til udbedring af øde
lagte vaaben. Og ikke blot de besejredes vaaben blev ofret, ogsaa deres
klæder: Bukser, kofter og bælter, sværdremme, ildsten og amuletter, alt op
slugtes af det sorte mosevand.
Et af de store mosefund, Nydam, rummer som Hjortspring-fundet cn
baad, eller rettere hele tre, hvoraf dog kun en er bevaret. Baaden er af ege
træ, indrettet til 15 par aarer, klinkbygget som vikingeskibene, men i mod
sætning til disse uden mast og uden egentlig køl.
I løbet af 4’ aarh. begynder vaabenofrene at skifte karakter og i 5—6'
aarh. er kun rudimenter tilbage af tidligere tiders overdaadighed. Der
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Hjortspring-baadens stævn liggende i mosen, fotograferet under udgravningen.

var gaaet symbolik i nedlæggelserne; dette sker gradvis og omtrent sam
tidig med at erstatningsgaverne vinder overhaand ved begravelserne. Maa
ske er der her en sammenhæng, som ved begravelsesskikkene betinget enten
af os ukendte ændringer i religiøs forestillinger eller blot af den rent prak
tiske observation, at simpelthen intet grusomt overgik en, fordi man snød
og bedrog med de rige gaver, der var sejrens pris. Verden gik ikke under,
fordi man spiste guderne af med smaating.
De yngste vaabenofre, dele af Kragehul-fundet, det andet Nvdam-fund
fra samme mose som det ældre, store fund, og Porskær-fundet indeholder
IOI
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Vaabenofferfundet i Ejsbøl mose ved Haderslev under udgravning. Man ser her sammen
krøllede skjoldbuler og spydspidser liggende mellem sten og træstykker paa den nu
afgravede moseflade, der engang var søens bund.

kun smaasager fra vaabenudstyret som sværdfæsteknapper og dupsko og
kantskinner til sværdskeder. Med denne afblegede fase uddør vaabenofferskikken og fra yngre jernalder er det andre fund, der fortæller om hærtogter
og plyndringer.
Uvilkaarligt melder spørgsmaalet sig, hvem kæmpede saa heftigt her i
den urolige folkevandringstid? I disse aarhundreder var den romerske stor
magt i defensiven og provins efter provins faldt i germanernes hænder.
Disse krige kender vi fra den romerske historie, men ingen af de skriftlige
efterretninger kaster lys over begivenhederne i Norden.
Der er i fundene sager, der stammer fra de romerske provinser, som korte,
tveeggede sværd og forskellige beslag, men hovedparten af sagerne er ger
manske, som korte, eneggede og lange, tveeggede sværd og de er af et saa
fællesgermansk præg, at intet med sikkerhed kan siges om krigernes hjem
sted. De kan være fra Nordtyskland, Norge eller Sverige, eller det kan være
danske stammer, der indbyrdes har fejdet. Man kan ogsaa tænke sig om
strejfende marodørbander, der drev rundt i det hærgede Europa, omtrent
som trediveaarskrigens lejetropper, der strejfede rundt paa tilfældigt rov;
hvorsomhelst der var bytte at hente, slog de ned som gribbe og Danmark
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Fra vaabenoflerfundet i Vimose paa Fyn: Øverst et remspænde og et pyntebeslag til
sværdgehænget, bidsel og tøjle af bronze, sporer og en rembøjle til en sværdskede ; til
venstre en næseskærm til beskyttelse af hestens mule.

gik heller ikke ram forbi. Dette kan maaske forklare nogle af vaabenofrene
men næppe dem alle. Danemes erobring af landet og begyndende rigsdan
nelse kan ogsaa afspejle sig i krigsbytteofrene. Rimeligvis er der tale om et
sammenspil af mange faktorer, stammekrige, omstrejfende „lejetropper“,
fremmedinvasion og rigsdannelse kan vel tilsammen tilnærmelsesvis for
klare krigsbytteofrene.

Det er engang blevet sagt, at selv om ingen efterretninger var overleveret
om 1600’aarenes svenskekrige, kunde vi dog følge fjendens rute gennem
landet ved at kortlægge alle de skatte, der blev gravet ned langs hærenes
vej og som senere tilfældigheder bragte for dagen, og derved ræsonnere os
til, at krig var i landet. Saaledes kan man ogsaa sige om yngre jernalder,
at krige og plyndringer saa at sige hørte til dagens orden, for skattefund fra
disse aarhundreder er talrige.
Yngre jernalders begyndelse, 5—6’ aarh., er Nordens „guldalder“ ; romersk
guld, udbytte fra folkevandringstidens plyndringer, fandt ogsaa vej til de
germanske stammer i nord. Vi ved fra romersk historie, hvorledes en næsten
konstant strøm af guldmønt flød fra Rom til germanerne, f. ex. betalte
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Hest med knust pandeskal, spyd og en benkam, et lille udvalg af det rige vaabenoffer
i Illerup aadal. (Fot. Forhistorisk Museum, Aarhus.)

Rom i 410 svimlende summer til vestgoterkongen Alarik for at slippe for
plyndring. Samme form for pengeafpresning benyttede senere vikingerne
sig af.
Guldskattene fra den tidligere yngre jernalder er mange og rige. De bestaar dels af ituhuggede smykker, det saakaldte „brudguld“, guldbarrer og
betalingsringe, dels af hele sager, først og fremmest hals- og armringe,
hængesmykker og dragtspænder — alt solidt og gedigent og af meget rent
guld. Det er næsten utroligt at tænke sig, at disse rige folk var de samme
som gav deres døde saa beskedne begravelser, her er sandelig intet at spore
af de levendes velstand.
Det kan ofte være vanskeligt for de hele smykkers vedkommende at skelne
mellem offergaver og skjulte skatte; der er næppe tvivl om, at den prægtige
guldhalsring fra Hannenov paa Falster, der fandtes i et engdrag, er ned
lagt som offergave, og der er heller ikke tvivl om, at vort største guldfund,
fra Broholm paa Fyn, er en bortgemt skat, det bestod af brudguld, barrer,
halsringe og hængesmykker — men mellem disse to karakteristiske yder
punkter er der mange tvivlstilfælde.
Guldet var tidens værdimetal og betalingsmiddel, udhugget efter vægt
har det gjort det ud for mønt, hvad mange itubrudtc halsringe og mange
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To jernbidsler med tøjlekæder af bronze liggende i mosen. Fra vaabenofferfundet
i Ejsbøl ved Haderslev.

spiralopviklede guldstænger vidner om. Guldet var ens formue, som man
gjorde bedst i at forvare i jorden, naar krigen truede. Maaske er mange af
de fynske skatte kommet i jorden, da de krige rasede, som vaabenofrene
i Kragehul mose vidner om; og familien paa Dalshøj-gaarden gravede deres
formue, romerske guldmønter og konens prægtige forgyldte kappespænde,
ned uden for gaarden, inden de i største hast forlod huset for at søge tilflugt
paa Gamleborg engang da fjender hærgede deres ø.
Det største af alle „guldalderen“s skattefund er de berømmelige guld
horn, der fik saa krank en skæbne, da dc i 1802 blev stjaalet og omsmeltet.
Fra gamle beskrivelser og tegninger kan man rekonstruere deres udseende:
et indre, glat horn, hvorpaa der har været fæstet løse ringe samlet af op
højede partier. Hornenes rige billedverden har igennem aarhundreder for
tryllet forskningen og talløse teorier er fremsat om deres betydning. Figu
rerne var dels indgraveret, dels loddet paa og motiverne adskiller sig ikke
meget fra, hvad vi kender fra anden, samtidig kunst: mere eller mindre
naturtro dyre- og menneskefigurer, saa det er vel et spørgsmaal, om der
skal lægges et særligt, fortællende indhold i billederne. Saaledes er de blevet
fortolket som illustrationer til gudemytcmes kreds, men vi ved sandt at sige
ikke, om den ældre Eddas gudemvter gaar saa langt tilbage som 5’ aarh. og
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Forskellige guldskatte fra begyndelsen af yngre jernalder
Arm- og halsring, flettet kæde med glasindlagt kapsel,
beslag til en sværdskede, hængesmykker og betalings
guld oprullet i ringe.
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Skattefund fra begyndelsen af yngre jernalder fra gaarden Dalshoj paa Bornholm, bestaaende af et dragt
spænde af forgyldt sølv, senromerske guldmønter og be
talingsguld oprullet i ringe.
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runeindskriften paa det korte hom „jeg Lægæst, hyltingen, gjorde hornet“
hjælper ikke til at komme nærmere en løsning.
Lad os være forsigtige og nøjes med at antyde, at hornene udgør et par
ligesom almindelige drikkehorn, de løse ringe forekommer ogsaa paa rigtige
drikkehorn — alt dette tyder paa profan brug af guldhornene. Men deres
størrelse, der kan kopiere drikkehorn af uroksehom, og kostbare materiale
viser dog, at de i høj grad er noget for sig. Kan de have gjort tjeneste som
drikkehorn ved religiøse ceremonier, eller har de blot tilhørt en rig, pragt
glad stormand, der gemte dem i jorden, engang da fjender truede egnen?
Vikingernes værdimetal var sølvet og fra vikingetid er sølvskatte lige saa
talrige som guldskatte er det fra de foregaaende aarhundreder.
Sølvskattene rummer mønter, smykker, brudsølv og sølvskaale og sam
tidig med, at de afspejler uro og krige i hjemlandet, afspejler de ogsaa de
vidtberejste vikingers togter og handelsveje; der er armringe fra Østeuropa
og Rusland, smykker fra Frankerriget, sølvskaale fra England og mønter
fra Arabien, Frankrig, England og Tyskland.
Det mærkelige er, at skattenes indhold af dagligdags ting som smykker af
forskellig art: hals- og armringe, hængesmykker eller ørenringe aldrig er til
stede i gravene. Det har aabenbart været skik, trods det ofte rige grav
udstyr, kun at medgive den døde de smykker, der direkte hørte med til
dragten. Mange af skattefundenes smykker er hugget itu til betalingssølv —
ikke blot mønter var gangbare som betalingsmiddel. Men ikke alle skatte
bestaar af brudsølv, en af de største, fra Terslev paa Sjælland — indeholder
saaledes mønter, halsringe, hængesmykker og sølvskaale — tydeligt en rig
families opsparede formue.
Skattenes indhold af mønter er meget stort. Dc arabiske sølvmønter er
talrige igennem hele vikingetid og først omkring slutningen af io’ aarh.
kommer de engelske i overtal; netop paa denne tid begynder vikingerne
deres danegældsudskrivning i England og den fortsatte et halvt aarhundrede frem i tiden. Den engelske statsmagt var ikke stærk nok til at hamle
op med vikingeinvasionen og greb da til den udvej at betale vikingerne
for at holde sig borte, hvad de naturligvis ikke gjorde. De vendte tvært
imod ivrigere tilbage og alene Sven Tveskægs hærtogter kostede England
drøje summer.
Alle disse kostbarheder, gravet ned naar krigen truede, eller inden man
drog ud paa farefulde togter, faldt aldrig i ejernes hænder igen. De blev
dræbt af plyndrende fjender eller druknede paa havet. Men hvad gjorde
det? Havde ikke Odin selv lovet dem det igen med de ord, Snorres Edda
har bevaret til vor tid: „Og det skal han nyde i Valhal, som han har gravet
ned i jorden.“ Saaledes lyder Odins lov, en trøst for den der drog ud, men
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Kopier af guldhornene fra Gallehus fremstillet paa grundlag af gamle tegninger af de
. originale horn, der blev stjaalet og omsmeltet i 1802.

aldrig vendte tilbage og hvis sidste tanker maaske gik til den formue, der
laa sikkert forvaret i jorden derhjemme.

*

*

*

Vikingerne var ikke blot rovgriske eventyrere, der drog paa langfart over
havene for blodtørstigt at plyndre fremmede lande; de var tillige stramt
organiserede krigere, der under streng hærtugt og disciplin foretog stort
anlagte erobringer og kolonisationer.
Intetsteds afspejler denne kendsgerning sig klarere end i vikingetidens
store militærlejre, Aggersborg i Thy, Fyrkat ved Hobro og Trelleborg ved
Slagelse. En fjerde lejr har eksisteret paa Fyn, den laa paa Nonnebakken
i Odense, men ethvert spor af den er nu forsvundet, dens ringvold kendes
kun fra gamle kort over byen.
Militærlejrene er alle ens konstrueret. De bestaar af en ringvold, fuld
stændig cirkulær, med en grav udenom og fire porte lagt „solret“ i nord,
syd, øst og vest. Alene Trelleborg er yderligere befæstet, paa det smalle næs
mellem Vaarbyaa og Tudeaa, hvor borgen er bygget, spærrer en forvold
fuldstændigt adgangen til næsset. En del af forvolden har form som et
cirkelslag, men viger saa fra den krumme linje for i en ret vinkel at bøje
uden om lejrens gravplads.
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Dele af sølvskatten fra vikingetid fra Terslev paa Sjælland. Arm- og halsring,
to smaa sølvskaale og en flettet kæde, hvori der hænger et toiletsæt.

Ringvoldene har været forstærket med palisader; paa Trelleborg er vol
dens inderside styrket med lodret stillede, kløvede stammer og ydersiden har
haft plankeklædning støttet af skraastivere. Paa alle tre borge har portene
haft bjælkevægge og -lofter, paa Aggersborg har de yderligere haft taamlignende overbygninger.
Inden for ringvolden ligger husene, de fra yngre jernalders landsbyer vel
kendte ovalhuse med lige afskaame gavlender; husene er lagt i fire karréer
hver bestaaende af fire huse, dog er Aggersborg større, her ligger ikke min
dre end 48 huse i 12 karréer. Mellem karréerne gaar to gader vinkelret paa
hinanden, paa Trelleborg er de trælagte, bygget af tværgaaende planker.
Husene i de tre lejre er ens konstrueret; ovalhuset har et stort midterrum
med stenlagt ildsted og i hver gavlende et mindre rum uden ildsted. Der er
en dør i hver gavl samt to i midterrummet, hvoraf en fører ud til gaardspladsen og en til gaden, i Fyrkat-lejren er disse to døre forsynet med et
vindfang, der rager uden for husmuren. Trelleborg-husene var bygget af
jordgravede egeplanker i stavkonstruktion, d. v. s. lodrette planker sat kant
mod kant; Aggersborg- og Fyrkat-husene var af lerklinet fletværk med
gavle af bulværk, d. v. s. vandret liggende planker.
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Smykker hugget itu til betalingssølv, en halsring, armringe og en perle; til venstre
et lille hængesmykke formet som et ildstaal, samt en thorshammer.

En forbløffende matematisk præcision præger militærlejrene. Maalecnheden er den romerske fod paa 29,5 cm. og husene paa Trelleborg
maaler 100 romerfod, altsaa 29,5 m., husene paa Fyrkat maaler 96 romer
fod lig 28,5 m., størst er Aggersborg-husene med deres 110 romerfod altsaa
godt 32 m. Trelleborgs ringvold er 8 m. tyk og borgpladsens indvendige
diameter er 136 m., altsaa 17 gange voldtykkelsen; som yderligere eksempel
paa præcisionen kan vi nævne, at lejrens korsgader skærer hinanden i ret
vinkel, nøjagtigt i det cirkelformede anlægs centrum. — Forvolden paa Trelle
borg har samme centrum som ringvolden, her inden for ligger 13 huse, lidt
mindre end ringborgens, de maaler 90 romerfod, 26,5 m., samt lidt herfra
yderligere to huse, et paa hver side af vejen til østporten. De 13 huse er opført
saaledes, at deres midtaksers forlængelse mødes i ringvoldens centrum.
Militærlejrene tilhører tiden omkring 1000 og har næppe eksisteret ret
længe; Fyrkat-borgen naaede end ikke at blive helt færdig — voldgraven
blev aldrig fuldført, Trelleborg har næppe eksisteret mere end et halvt
hundrede aar, hvilket ses dels af fundene, dels af at husene aldrig er blevet
ombygget — og jordgravede træstolper holder ikke længe. Trelleborg blev
forladt og forfaldt, hvorimod Fyrkat-lejren er brændt.
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Modelrekonstruktion af Trelleborg-lejren paa næsset mellem de to aaer. Adgangen til
lejren var ad plankevejen mellem de to huse i forborgen, til højre herfor ses knækket i
forvolden, hvor den viger udenom lejrens gravplads.

Tiden omkring 1000 er netop de store vikingehærtogters tid anført af
kongerne Sven Tveskæg og senere Knud den Store, hvor England og Norge
erobres. Det er da nærliggende at betragte disse lejre som kaserner, hvor
hær og skibsmandskab samledes eller laa i vinterkvarter. Samtidig har de
saa ogsaa kunnet tjene som forsvarsborge for landsdelene. Ihvertfald paa
Trelleborg maa der have været en mer eller mindre fast garnison, idet lejren
har sin egen gravplads inden for voldene.
Det er meget sandsynligt, at Aggersborg er identisk med den borg, hvor
Knud den Hellige samlede hær og flaade for at tilbageerobre England.
Borgen blev stormet af oprørske vendelboere og kongen jaget paa flugt —
den flugt, der endte med kongens drab foran alteret i Set. Albans kirke
i Odense.
Hvor vikingerne lærte denne mærkelige borgtype at kende, ved vi ikke.
Den matematiske præcision tyder paa*, at fremmede, militære bygmestre har
staaet for opførelsen, men byggematerialerne er hjemlige — sten, jord og
træ var man fuldt fortrolig med, husene er bygget som de samtidige lands
byers og voldene er som Danevirke med forstærkninger af sten og træ, og
vikingerne var dygtige tømrere, der byggede lige saa gode huse som skibe.
I 12
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Maaskc vikingerne har set lignende anlæg i det fremmede og da snarest
i det østromerske rige, hvor vikinger færdedes og kejseren i Bysanz havde
nordboer som livvagt. En byzantinsk forfatter, der levede i io’ aarh., skriver
saaledes om de svenske vikinger i Kief, at de laa i vinterkvarter i „smaa
byer, der kaldes rundkredse“.
Lige saa brat og uden forudsætninger i hjemlig tradition disse militær
lejre dukker op, lige saa brat forsvinder de igen. Da de store vikingekrige og
erobringstogter ebber ud i løbet af 11’ aarh., var der simpelthen ikke brug

Luftfotografi af Fyrkat-lejren ved Hobro. Hustomternes stolpehuller er ligesom paa Trelle
borg markeret med cement, saa besøgende kan danne sig et indtryk af husenes størrelse
og grundplan.
8
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for dem mere. Knud den Helliges forsøg paa at tilbageerobre England,
mislykkedes endnu inden det begyndte — den sidste store vikingekonge gik
i graven med Knud den Store. Gemt og glemt blev de store kaserner, saa
grundigt, at ingen af de forfattere, der skriver om Danmark i n’ aarh.,
mæler et ord om dem.

Aggersborg-lejren vises her i opmaaling, da den ikke som de andre lejre, Trelleborg og
Fyrkat, er restaureret efter udgravningen. Omraadet dyrkes, og kun svage spor af volden
anes i terrænet. (Efter Johs. Brøndsted: Danmarks Oldtid III )

II4

Fabrikantstempel paa skaftet af en romersk bronzekasserolle. Stemplet fortæller, at
kasserollen er fremstillet paa Ansius Epaphroditus’ værksted, der laa i Capua.

Handel, veje og samfærdsel, byer
Bondesamfundet har stort set været selvforsynende, man fremstillede selv
det husgeraad, man havde brug for, som træ- og lerkar og forarbejdede tøj
af faarenes uld, ogsaa levnedsmidler har man selv sørget for. Og dog har
der været en vis deling i erhverv, vi kender baade fiskerlejer og landsbyer
og vi ved, at smedene lavede redskaber, vaaben og smykker, som igen blev
distribueret ved handel. Men handelen har ikke blot foregaaet indenlands
og omfattet hjemlige produkter, igennem hele jernalderen kom en strøm af
varer langvejs fra, først og fremmest metaller som bronze, sølv og guld og
maaske ogsaa jern. Rigtigt opsving i udenrigshandelen kommer der dog
først, da romerne sad som herrer i det meste af Europa.
Det romerske riges handelsveje var først og fremmest flodvejene; ad
Elben og Rhinen sejledes varer til Vesteuropa og Norden og ad Oder og
Weichsel kom varer til Østersøkysten, Østskandinavien og øerne i Øster
søen. Begge ruter har nok været lige meget i brug, men blev en handelsvej
blokeret af krige eller andre urolige forhold, maatte man opgive den og
sende varerne en anden vej. Saaledes som handelsvejene var i brug, af
spejler de de politiske forhold i Europa. Først var Elben og Oder hoved
ruter, et knudepunkt her var det germanske folk, markomannemcs rige i
Böhmen, romernes forbundsfæller. Senere, under romernes krige med markomanneme, tages Weichsel-ruten i brug og ogsaa ruten ad Rhinen.
s*

115

ELISABETH MUNKSGAARD

Danmark fik varer ad begge handelens hovedruter og fra det romerske
rige og dets provinser indførtes i ældre jernalder mængder af forskellige
varer: husgeraad som spande, kasseroller, øser og sier af bronze, desuden
glas og glasperler, og i mindre grad smykker og vaaben. Saa rigeligt er disse
fremmede sager til stede i fundene, at der næppe har været en landsby, hvor
omrejsende købmænd ikke har afsat deres varer til købelystne og købekraftige kunder. Det importerede gods er udprægede luksusvarer, som man kan
leve foruden, om det skal være; det maa da have været et forholdsvis velstaaende samfund, der erhvervede disse ting og som kunde producere andre
varer til at give i bytte, hvad det var, kan vi kun gætte os til, og vi gætter
paa rav, pelsværk og slaver, maaske ogsaa kom og kvæg.
Dog var det ikke alle romerske produkter, der kom hertil som handels
varer. Det fornemste af alt, drikkebægre af sølv, som vi kender fra flere
danske fund, blev givet som gaver fra højtstaaende romerske embedsmænd
til høvdinge i nabolandene.
Høvdingen fra Hoby, der fik sit stilfulde bordudstyr med sig i graven,
har sikkert modtaget det samlede sæt som gave. I bunden af sølvbægrene
staar indridset med latinske bogstaver navnet Silius. I aarene 14—21 c. v. t.
levede i Mainz en romersk embedsmand, der herfra styrede de omliggende
provinser — hans navn var Cajus Silius. Det smukke bordservice — af saa
enestaaende kvalitet, at det var selve kejseren værdigt — var sikkert en
venskabsgave fra ham til den lollandske stormand; paa ham passer Tacitus’
ord, „man kan hos dem (germanerne) se sølvkar givet som gaver til deres
udsendinge og fyrster“.
Efterhaanden som romerne udbyggede deres imperium, flyttede indu
strien ud i provinserne. De ældste romerske handelsvarer, der kommer her
til landet, blev fremstillet i Italien og bærer altid et stempel, der fortæller,
hvis værksted varen er udgaaet fra. Denne skik flytter med til provinserne,
men opgives efterhaanden, fordi varerne for størstedelens vedkommende
var bestemt til eksport og et fabrikantstempel var ikke til megen nytte, naar
modtageren ikke kunde læse, og havde han kunnet læse, havde navnet dog
ikke sagt ham noget som helst. Samtidig med at dette sker, er der en mærk
bar gradvis nedgang at spore i bronzesagemes kvalitet, hvad der begyndte
som solidt og gedigent haandværk, ender som tynde bliktingester masse
produceret paa provinsernes fabrikker.
Man gjorde sig fra romersk side store anstrengelser for at imødekomme
kundernes smag. Fra værksteder i Rhinegnene omkring Köln udgik bro
gede, malede glas med dramatiske scener fra de romerske cirkusforestil
linger og glas med paalagte traade i muntre farver. Man gik endog saa
vidt, at man fremstillede drikkehorn af glas — hvad der ret beset er en
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Husgeraad af hjemlig tilvirkning var næppe genstand for handel i større stil. De fleste
lerkar er nok blevet fremstillet, brugt og slaaet i stykker i een og samme husholdning.

fuldkommen absurditet, men saaledes ønskede vel kunderne det i det frie
Germanien.
Egentlig pengehandel med møntomsætning har næppe fundet sted og
dog har vi mange fund af romerske sølvmønter, denarer, der viser, at
penge ikke har været et ukendt begreb her i landet. Folk har haft god for
stand i hvert fald paa mønternes mctalværdi, for man foretrak de ældre
denarer fra republikkens tid, fordi de var lødigere; Neros devaluerede de
narer fra begyndelsen af i’ aarh. med mindre sølvindhold var man ikke
begejstrede for, og værre endnu blev det, da denaren yderligere devalueredes
ca. 150 aar senere helt ned til 50 % sølvindhold, de usselige mønter vilde
folk simpelthen hverken eje eller have.
Mange senromerske guldmønter fandt vej til Norden, de har næppe heller
været i omløb som mønt herhjemme, mange af dem blev gennemboret eller
forsynet med øsken og baaret som hængesmykker. Nok var guldet værdi
metallet, men det blev brugt efter vægt og saa var det lige meget om be
talingen faldt i form af en kvart halsring eller i klingende mønt. Derfor var
vægt og lodder ogsaa købmandens vigtigste ejendele; smaa balancevægte
og blylodder kender vi fra flere fund.
117

ELISABETH MUNKSGAARD

H oby-høv dingens fornemme service: Fad og vinkande af bronze samt to drikkebægre
af sølv. Romersk kunsthaandværk fra tiden omkring vor tidsregnings begyndelse.

Og dog var det den romerske mønt, der dannede grundlaget for senere
tiders møntenheder og -vægt, omend i noget devalueret form. Den byzan
tinske guldmønt, solidus, blev til skilling og denaren endte som den engelske
penny, der den dag idag forkortes d. — hvilket staar for denarius. Ogsaa
det romerske vægtsystem satte sine spor. De svære guldhalsringe fra begyn
delsen af yngre jernalder ligger i vægt meget nær det romerske pund paa
327 gram, og barrer og betalingsringe har ofte en vægt, der er et multi-
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Malede glas indfort fra de romerske provinser. Emnerne for dekorationen er hentet
fra de yndede dyrekampe i de romerske cirkus.

plum af 27 gram, svarende til en romersk unze, hvoraf der gik 12 paa
et pund; unzen kom i Norden til at hedde øre, af latinsk aureus, der be
tyder af guld.
Folkevandringstiden bragte forstyrrelse i de regelmæssige handelsforbin
delser med det romerske rige, det var under flere generationers mere eller
mindre permanente krigstilstand og samfundsoplosning umuligt at holde
produktionen i gang og handelsruterne aabne. I de hærgede provinser laa
IT9
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Romerske sølvmønter, denarer, fundet i Danmark. I midten en guldmønt, aureus, med
Neros portræt og omskriften Ner o Caesar Augustus.

fabrikker, glashytter og værksteder øde hen, men kun for en tid — der
skulde komme liv til dem igen.
Da de germanske rigsdannelser faldt til ro i de tidligere romerske pro
vinser — frankerne i Gallien, alemannerne i Vesttyskland og angelsaxeme
i Britannien — overtager germanerne den romerske industri og handler liv
ligt med de omboende folk. Fine glas udgik fra frankiske værksteder i
Rhinlandet sammen med perler, bronzekar og vaaben, der i stor stil blev
eksporteret til stammefrænder i Norden. Rhinvejen til Nordsøen var den
vigtigste handelsvej, herfra gik skibe til Jylland og Norge; i begyndelsen af
yngre jernalder ser det ud til at ogsaa Limfjords-ruten faar betydning, Lim
fjorden var dengang aaben i vest, hvor nu Aggertangen ligger, herfra gik
ruten videre til øerne og Vestsverige.
Nok gik det romerske rige til grunde, men dets handelsvejc overlevede,
sammen med meget andet, der har tilknytning til handelen. Mange ord i
vort sprog er latinske laaneord som f. ex. mønt (moneta), marked (mercatus) og købe, der kommer af caupo, høker; disse og mange andre ord
viser, hvor stor betydning den romerske handel havde for landet.
Vikingernes handel og handelsvejc var lige saa fast udbygget som romer
nes var det i ældre jernalder. Vaaben indførtes fra Frankerriget, hvor de
fineste sværdklinger blev fremstillet, herhjemme blive klingerne saa forsynet
med greb og hjalter; en af de dygtigste vaabensmede var Ulfberth, hans
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De ældste danske monter fra vikingetid. Øverst til venstre en efterligning af
Karl den Stores Dorestad-mont med indskriften (Dor) STAT.

klinger, med hans navn paastemplet, fandt i stor stil vej til Norden. Denne
vaabenhandel var dog frankerne en tom i øjet, forstaaeligt nok, for de blev
slaaet ihjel med deres egne sværd, naar vikinger hærgede. Gang paa gang
udstedes der i Frankerriget forbud mod vaabenhandel med vikingerne og
gang paa gang blev forbudet overtraadt.
Jem og klebersten, den bløde stenart, der brugtes til f. ex. støbeforme og
store gryder, blev indført fra Norge, fint uldent klæde kom fra Frisland,
kvæmsten og vin fra Rhinegnene og guldindvirkede tøjer og silke fra
Orienten.
Nyt i vikingetidens handel er, at landets befolkning nu selv søger ud og
etablerer vidtstrakte handelsruter. I ældre jernalder var det Romerriget og
dets kolonier, der fandt et købedygtigt marked hos germanerne, hvor de
kunde afsætte deres produktion. Anderledes i vikingetid, nu var landets
egen befolkning selv blevet vidtberejste købmænd, der solgte pelsværk,
skibstove, rav og slaver og meget andet til et stort europæisk og orien
talsk marked.
Gamle handelsveje, velkendte fra romernes storhedstid, var fremdeles i
brug, saaledes flodvejenc til Nordsøen, nyt er det, at en gren af denne rute
i vikingetid lægges ind over Jyllands rod til Hedeby og derfra videre til
Østersøen.
En helt ny handelsrute, vældig i omfang, aabnes af svenskerne ved viI2I
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Ringetidens begyndelse. Det er vejen ad de russiske floder, fra Rigabugten.
gennem Rusland ad Dnjepr til Kief og videre til Sortehavet til det øst
romerske riges vældige hovedstad Byzanz. Volga-ruten førte til det kaspiske
hav, hvorfra atter andre handclsveje udgik til Persien og Arabien. I Rus
land etableredes i vikingetid med udgangspunkt i handclsvejene svenske
kolonier som Novgorod og Kief. Det var paa en af disse ruter købmanden
Ibn Fadlan overværede den svenske høvdings baalfærd.
Den østlige handelsvej fik især betydning for samhandelen med araberne,
der var Sydens og Middelhavets uindskrænkede herskere og dygtigste han
delsfolk. Fra Arabien kom størstedelen af den vældige sølvmængde, der i
vikingetid strømmer til Norden, og herfra kom ogsaa eksotiske varer som
silke, brokade og krydderier.
Lad os give ordet til den norske købmand Ottar, der til den engelske
kong Alfred beretter om sine handelstogter i Norden, saaledes som det blev
prentet i „Kong Alfreds verdenshistorie“: „Ottar fortalte sin herre, kong
Alfred, at han af alle normanner boede nordligst. Han havde engang villet
udforske, hvor langt landet strakte sig mod nord, eller om der boede nogen
i ødemarken. Da sejlede han langs land mod nord, han havde under hele
rejsen kun det øde land til styrbord og havet til bagbord, i tre dage. Da var
han saa langt mod nord som hvaljægerne nogensinde kommer. Da sejlede
han videre mod nord, saa langt som han kunde sejle i de næste tre dage.
Der bøjede landet mod øst, eller havet ind i landet, han vidste ikke hvad:
men han vidste, at han der ventede paa vestenvind og en smule nordvesten
vind og derfra sejlede han under land mod øst saa langt han kunde komme,
paa fire dage. Saa maatte han vente paa direkte nordenvind, thi landet
bøjede her mod syd, eller havet ind i landet, han vidste ikke hvad. Derfra
sejlede han saa mod syd under land saa langt, han kunde komme paa fem
dage. Saa førte en stor flod ind i landet. Han havde ikke mødt beboet land
siden han forlod sit eget hjem, men altid kun øde land til styrbord, bortset
fra fiskere, fuglefængere og jægere og de var alle finner (d. v. s. lapper), og
til bagbord havde han altid aaben sø. Bjarmerne fortalte ham meget om
deres eget land og om de lande, der laa omkring dem, men han vidste ikke,
hvad der svarede til sandheden, da han ikke selv havde set. Finnerne, fore
kom det ham, og bjarmerne talte næsten samme sprog. Hovedsagelig rejste
han herop da han engang vilde udforske landet, men ogsaa paa grund af
hvalrosserne, thi de havde meget kostbart elfenben i tænderne. Af dem
bragte han nogle med til kongen, og deres hud er ogsaa meget god til skibs
tove. Han sagde, at han havde nedlagt 66 dyr paa syv dage.“
Ottar beretter videre om, hvorledes han opkræver skat hos lapperne til
den norske konge: ..Enhver betaler efter sin stand. Den fornemste maa be-
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tale 15 maarskind, 5 renskind, 1 bjørneskind, 10 bøtter fjer, 1 kaabc af
bjørne- eller maarskind, 2 skibstove hver 60 alen lange, og det ene skal
være af hval, det andet af sælhud.“
Ottar rejser videre fra Nordnorge til den store sydnorske handelsby Ski
ringssal: „Den rejse kunde han ikke gøre paa mindre end en maaned, naar
han laa stille om natten og hver dag havde gunstig vind. Hele tiden sejlede
han langs kysten, til styrbord havde han først Island og oerne mellem Island
og Britannien, derefter dette selv og hele tiden Norge til bagbord."
Ottars rejse er altsaa gaaet nord om Nordkap og rundt om Kolahalvøen
til floden Dvinas munding. Han har været baade opdagelsesrejsende, pels
jæger. købmand og kongeligt sendebud med myndighed til at opkræve skat
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hos lapperne. Her faar vi ogsaa oplysning om, hvad det var for varer, vi
kingerne handlede med: pelsværk, skibstove og hvalros-elfenben.
Vel ankommet til Skiringssal kan vi drage videre med en anden norsk
købmand, Wulfstan; ogsaa han berettede for kong Alfred om sin rejse, der
gik over Hedeby til Truso ved Weichsels munding: „Og fra Skiringssal
sagde han, at han sejlede paa fem dage til den havn som kaldes Hedeby,
den ligger mellem venderne og saxerne og anglerne og tilhører daneme.
Da han sejlede dertil fra Skiringssal, havde han til bagbord Danmark og til
styrbord aaben t hav i tre dage, og saa, to dage før han kom til Hedeby ,
havde han Gotland, Siilende og mange øer til styrbord. I disse lande boede
anglerne før de kom til dette land (altsaa England). Wulfstan sagde, at
han forlod Hedeby og naaede til Truso paa syv dage og nætter i hvilke
skibet konstant havde været under sejl. Vendland laa til styrbord og til bag
bord Langeland, Lolland og Falster og Skaane og disse lande hører alle til
Danmark. Derefter Bornholm, der har sin egen konge, derefter Bleking og
Møre, Øland og Gotland, der hører til svenskerne.“
Wulfstan har sejlet langs Hallands kyst og nordkysten af de danske øer
og gennem Lillebælt til Hedeby. Gotland er en mærkelig misforstaaelse for
Jylland; senere paa rejsen er Wulfstan godt nok klar over, hvor det rigtige
Gotland skal placeres.
Vikingekøbmanden kom i sandhed vidt omkring. Maaske erhvervede han
ikke altid sine varer lige net; hvis han for udrejse mødte fuldt lastede skibe
for hjemgaaende, kunde godset skifte ejer efter en rask kamp og en lang
rejse spares. Og mange af de fremmede sager, der findes her i landet i
vikingetid, er næppe alle kommet hertil paa fredelig vis, der er godt med
plyndringsgods imellem: irske helgenskrin, bogbindsbeslag, der laves om til
smykker, kostelige guldarbejder og fint forarbejdede sølvbægre taler deres
tydelige sprog om rigt bytte fra strandhugster i Vesteuropa.
I vikingetidens handel spillede møntomløbet en stor rolle. Ganske vist var
det lige som før i tiden vægten, der var det vigtigste, naar betaling skulde
falde, ituhuggede sølvsmykker er saa almindelige i vikingetid, at de maa
have udgjort en væsentlig del af betalingsmidlerne. Men møntomløb kom
til at spille en større og større rolle og til sidst begyndte danskerne selv at
slaa mønt. De første danske mønter efterligner de frankiske, som Karl den
Store lod slaa i den frisiske handelsby Dorestad; og ude i vikingekolonieme
i Nordfrankrig og England slog danske konger mønt allerede i 9’ aarh. De
ældste danske mønter fra hjemlandet bærer Sven Tveskægs navn, han ind
kaldte engelske møntmestre til at lære danskerne den vanskelige kunst, og
fra denne tid er dansk mønt en realitet. Allerede i 1 r aarh. er kongernes
møntprægning lagt i saa faste rammer, at bestemte byer bliver fast præge 124
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Den stenlagte vej gennem Tibirke Ellemose i Nordsjæl
land. Til venstre for vejen ses i baggrunden stien af
flade trædesten.
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Maskestenen fra vikingetidsvejen ved Sjellebro paa Djursland. Stenen laa igennem mange
aar væltet i engen paa det sted, hvor vejen senere fandtes. (Efter tidsskriftet Skalk 1957
nr. 4. Tegning af Hans Berg.)

sted: Viborg, Slagelse, Roskilde og Lund. Marken, d. v. s. det mærkede
værdimetal i modsætning til det umærkede, brudsølvet, fik en vægt af 218
gram, der svarer til 2/3 af det romerske pund, altsaa 8 ører. Mark anvendes
kun om sølv, der nu er det gængse værdimetal; saaledes kunde man nemt
omregne værdien fra guld til sølv, naar 8 ører guld svarede til 1 mark sølv.

For at lette samfærdselen maatte man anlægge veje, hvor det var nød
vendigt. Et egentligt vejnet har naturligvis ikke eksisteret, man fulgte de
linjer i terrænet, hvor det var lettest at komme frem. Hærvejen gennem Jyl
land er et godt eksempel herpaa, den følger Jyllands højderyg og undgaar
at krydse alle større vandløb ved at følge vandskellet. Hærvejen er den ene
ste vej, der gaar igennem Danevirke, den var saa befærdet og saa betydelig,
at man maatte tage hensyn til den ved voldens opførelse. Maatte man nød
vendigvis over sumpede strækninger anlagde man her en rigtig vej bygget
af sten eller træ. Saadanne veje kendes fra ældre jernalder i Krogsbølle paa
Nordfyn, i Tibirke i Nordsjælland og i Broskov i Sydsjælland. Stenvejenc
bestaar af tæt pakkede, haandstore eller større sten lagt imellem to rækker
svære kampesten. Tibirke-vejen har foruden selve vejbanen, der er omkring
3 m. bred, en parallelt løbende „gangsti“ af en enkelt række flade sten.
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Skematisk tegning af vejanlæggene ved Sjellebro. Nederst de to stenlagte veje fra ældre
jernalder, over dem de to træbrolagte veje, den overste er fra vikingetid.
(Efter tidsskriftet Skalk 1957 nr. 4, Tegning af Hans Berg.)

Krogsbølle-vcjen er omkring 5 m. bred og ligesom Tibirke- og Broskov
vejene anlagt over cn sumpet strækning. Ved Broskov-vejen kan man endnu
i den nærliggende skov se hele vifter af hulveje, der stiler mod den stcnlagte
vej over sumpen.
Fra vikingetid er tømmervejen ved Sjellebro paa Djursland; den viser
tillige, hvorledes cn vej har været brugt i aarhundreder, thi under tømmer
konstruktionerne, hvoraf der er to, laa to ældre, stenbyggede veje. Tømmer
vejene bestaar af nedrammede pæle, hvorpaa der hviler svære tømmer
stokke i vejens længderetning, her ovenpaa er lagt planker paa tværs, der
igen samles i to langsgaaende planker, en i hver side af vejen.
Ved Sjellebro-vejen staar en sten rejst i vikingetid, den bærer ingen rune
indskrift, derimod et skrækindjagende mandsansigt med flettet skæg, en
barsk viking, der værnede vejen og de vejfarende.
Broer kunde det ogsaa være nødvendigt at opføre og det regnedes for cn
saa samfundsgavnlig gerning, at en mand ofte nævnes paa runestenene som
brobygger jævnsides med hans andre fortjenester. Ved Fjenneslev kirke
i Sorø amt staar en runesten med indskriften „Sasser rejste stenen og gjorde
broen“. Sasscrbro staar endnu, over Tuel aa syd for Slaglille.
Vogne kender vi nok fra hele jernalderen, men hvordan de i detailler har
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set ud, ved vi sandt at sige ikke ret meget om. Fra ældre jernalders offer
henlæggelser kender vi skivehjul med svære nav, vognstænger og undervogn,
eller langvogn, som den ogsaa kaldes, hvorpaa hjulaksleme har været fæstet
— alt forarbejdet af træ. Dejbjerg-vognene kan næppe tages som norm for
jemaldervognenes udseende, fremmede som de er, sammenlignet med de
hjemlige køretøjer er de som svaner i andegaarden. Tacitus tillagde ikke
germanerne mange egenskaber som ryttere og kuske, han skriver, at de er
villige og raske fodgængere i modsætning til sarmateme — et østeuropæisk
folk — der lever paa vogn og hest.
Vogne maa dog have spillet en stor rolle, man maa have anvendt dem
i landbruget og paa handelsruterne, naar varer skulde omlades fra skibene;
i en frankisk beskrivelse af Dancvirke staar udtrykkeligt, at den eneste port
blev gjort saa bred, at vogne og ryttere kunde passere.
Fra vikingetid kender vi vogne fra billedvævene i den rige norske skibs
grav fra Oseberg. Det er dels tohjulede kærrer, dels firhjulede vogne, der er
helt overdækket som de amerikanske nybyggeres prærievogne.
Arbejdsvognene blev naturligvis trukket af okser, hertil var hesten for
fornem, hestetrukne vogne var luksus for stormænd — det afspejler sig tyde
ligt i vikingetidens rigt udstyrede grave — vi kan se det af det sirligt pyntede
seletøj, statelige har kørehestene set ud med blanke bronzebeslag paa sele
tøjet og mankestolen, der laa over hestens nakke og hvor igennem tømmen
gik, pyntet med fint ornamenterede bronzekamme og slutstvkker udformet
som grumme dyrehoveder.
Men vigtigst for samfærdselen var dog skibene. I glimt ser vi udviklingen
fra Hjortspring-baaden over Nydam-baaden til vikingeskibene, de uover
vindelige, der aabnede verden for nordboerne.
Hjortspring-baaden kan man nærmest kalde for cn forvokset kano, den
er 13 m. lang og kun 2 m. bred over midten, bygget af 1 bundplanke, 2 side
planker og 2 rælingsplanker. Det mærkelige er, at selv om baaden er syet
sammen, er bordplankeme dog lagt et stykke over hinanden som paa en
klinkbygget baad. Ribbestativeme, der gør det ud for spanter, har øverst
en smal planke, toften, der dog ikke har været beregnet til at sidde paa ; at
mandskabet maa have staaet op og padlet med de smalle aarer med et knæ
hvilende paa toften ses af, at baaden ikke har aaretolle. En styreaare i hver
stævn viser tillige, at den har kunnet padles i begge retninger. Hjortspringbaaden har ikke kunnet bære en mast, dertil er den alt for spinkel og ma
stens vigtigste forudsætning, kølen, mangler ogsaa. Dog kan man ikke sige,
at vi her staar over for et primitivt fartøj, baaden kan være resultatet af en
lang udvikling, som vi ikke kan følge i detailler, men den kan ogsaa have
været en sjældenhed, et eksperiment uden forgængere eller efterfølgere.
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Mankestole af træ fra vikingetid med rigt ornamenterede bronzebeslag.

Nydam-baaden giver os det næste glimt af den nordiske skibstypes udvik
ling, og her er væsentlige forbedringer at spore fra Hjortspring-stadiet.
Baaden er 21 m. lang, godt 3 m. bred og 1 m. dyb og klinkbygget som
vikingeskibene. En afgjort forbedring er det, at kølen føres opad i en bue
og sidcplankernes ender fæstes direkte til stævnene. Baaden har kun een
styreaarc, der sidder udvendigt paa højre side i bagstavnen, heraf navnet
styrbord for et skibs højre side, det gaar tilbage paa baade af denne type.
Nydam-baaden har 15 par aaregafler og har været roet med 3—3,5 m.
lange, smalle aarer. En svaghed er det, at skrogets afstivning ligger i ræ
lingsplanken og at bundplanken ikke kan taale større belastning end side
plankerne, derfor er siderne gjort stejle, saa try kket fordeles jævnt paa alle
planker; dette har ogsaa gjort baaden ret ustabil, den mindste bevægelse
vil faa den til at vippe faretruende, med 30 mands besætning og udrustning
har den krævet mindst 1000 kg. ballast for at stikke saa dybt i søen, at den
overhovedet har kunnet ros.
Nydam-baaden minder om de skibe, Tacitus skriver bruges af svioneme,
et folk, „der har deres styrke i flaadcr: skibenes form afviger derved,
9
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Model af krigskanoen fra Hjortspring.

at de fører en altid landingsparat front. De manøvrerer ikke med sejl
og de fæster aareme i række til skibssiden.“ Vi maa ogsaa forestille os,
at det plyndringstogt til Frislands kyst, som daneme begav sig ud paa
i 6’ aarh., og som Gregor af Tours fortæller om, blev foretaget med skibe
af Nydam-typen.
Mærkeligt er det, at sejlføring endnu er ganske ukendt i Norden, det
viser Nydam-baaden, hvis bund ikke er stærk nok til at bære en mast. I
Middelhavslandene kendte man til sejlføring allerede i 3’ aartusind f. v. t.,
og man skulde tro, at de nordiske farvande frembød alle muligheder for at
udvikle ogsaa sejlskibe, eller at nordboerne i deres handelssamkvem med
romerne nok saa ofte havde set skibe under sejl. Men de romerske skibes
konstruktion var af en ganske anden art end de nordiske og deres sejlføring
lod sig ikke uden videre overføre paa baade af vore hjemlige typer. Des
uden foregik handelen mellem keltere, romere og Nordens folk mest ad
floderne og flodfartøjer behøver ikke sejl. Men der er ikke tvivl om, at
behovet for sejlføring bliver stadig stærkere og at det først og fremmest er
det, der betinger skibsudviklingen fra folkevandringstidens baade af Nydam
type til vikingeskibene, men om udviklingen er foregaaet udelukkende paa
hjemlig grund, eller med væsentlige impulser udefra, det ved vi ikke.
De vigtigste forbedringer i den videre udvikling er, at skibene i vikingetid
har en rigtig køl, der afstiver skroget og giver bunden tilstrækkelig styrke til
at modstaa et stort tryk nedefra, samt at skrogets afstivning flyttes fra ræ
lingen til vandlinjen, her placeres en særlig svær sideplanke, livholtet kaldes
den, og indvendig lægges tværbjælker fra top til top af hver spant. Dæks
plankerne hviler paa de tværstivere, der er anbragt mellem toppen af span
terne. Styrcaaren sidder stadig udvendig paa højre side, men aarehulleme
sidder nu i rælingsplanken, eller hvis skibet er højbordet i en af sideplan
kerne, det sidste er naturligvis det bedste, da mandskabet saa er bedre be
skyttet i kamp. Masten er fæstet i skibets bund i det saakaldte kølsvin, paa
dækket i en svær træklods, der efter sin form kaldes mastefisken; sejlet er et
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stort raasejl, der forneden ender i løkker, som mandskabet holder fast i,
naar det skal dirigeres.
Paa indersiden af rælingen sidder skjoldrimen, den gennembrudte liste,
hvor skjoldene hang til pynt. Intet er vist saa populært som at forestille sig
vikingeskibene brusende over havene med skjolde paa rælingen — og intet
er mere forkert ! Naar skibet sejlede eller blev roet, kunde de overhovedet
ikke hænge der. Skjoldene hang kun paa skjoldrimen til pynt for at mar
kere skibets rang og værdighed, naar det laa i havn. Fra sagaerne ved vi,
at det ikke var god tone at sejle ind med udhængte skjolde, det var i saa
høj grad en paafaldende opførsel, at det godt kunde skaffe sin mand
et øgenavn.
Vikingeskibene var fremragende sejlere. Den kopi af det norske Gokstadskib, der blev sejlet til Amerika i 1893, tilbagelagde rejsen med en gennem
snitsfart af 10—il knob (ca. 20 km. i timen), det er kun lidt under den
hastighed mange lastdampere sejler idag.
Et vikingeskibs størrelse angives i rum eller sesser, som svarer til antallet
af aarepar; et rum er mellemrummet tværs over skibet mellem to spanter,
som regel maaler dette omkring 1 m. Krigsskibene havde sjældent mindre
end 20 rum, men ofte mere. „Ormen lange“, Olav Tryggvesøns langskib,
der blev bygget i 999, havde 34 rum og Knud den Stores langskib var paa
60 rum. Dette viser os tillige, at de skibe, vi har bevaret fra vikingetid,
Ladby-skibet og de norske skibe fra Osebcrg og Gokstad, ikke var langskibe,
altsaa krigsskibe, men af den mindre skibstype, der kaldtes en karve. Karven
maaltes ikke i rum eller sesser, for den havde ikke faste sæder, den blev
roet af 5—16 mand paa hver side, alt efter baadens størrelse.
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Model af den klinkbyggede baad fra Nydam.
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Vort eget Ladby-skib har været en karve, bedst egnet til roning i stil
færdige farvande. Skibet er nok langt, 21 m., men kun knap 3 m. bredt,
og dertil meget lavbordet — kun 70 cm. dybt — det er bygget med køl og
kun 7 planker i hver side (mod Gokstad-skibets 16) og det har 17 spanter,
altsaa 16 rum. Hverken kølsvin eller mastefisk er bevaret, men at skibet har
haft mast ses af de fire vantringe i rælingen, hvortil mastens støttetove har
været fæstet; men sejlet har nok mest været til pynt — et saa langt og smalt
skib har ikke været sødygtigt under sejl for andet end den blideste brise.
Foruden langskibe og karver har mindre baade været anvendt til sejlads
paa aacr og søer og de tjente ogsaa som skibsbaade paa langskibene; mange
af de baade, Lindholm-byens indbyggere blev begravet i, har været af denne
type; de var bygget som langskibene og har kun i størrelse adskilt sig
fra disse.
Endnu en skibstype, som vi kun kender fra sagaerne, var knoren eller
havskibet, som den ogsaa kaldtes. Havskibene, ved vi fra sagaerne, sejlede
paa Island, Grønland og Orkneyøeme, der nævnes aldrig langskibe paa
disse ruter. Havskibene var bredere end langskibene, de havde større fri
bord og stak dybere i søen, de har derfor været bedre egnet til sejlads end
til roning og har været stabilere end de rappe langskibe; knoren var ogsaa
mere handelsskib end krigsskib, bredbuget, med højt fribord og indrettet
mest til sejlads, kunde dens lasteevne fuldt ud udnyttes. Men det er vist først
i slutningen af vikingetid og i middelalderens første del, man skelner skarpt
mellem handels- og krigsskibe. I største delen af vikingetid har, saa vidt vi
kan skonne, een og samme skibstype tjent baade som handels- og krigsskib.
Med vikingetidens sejlskibstyper havde man naaet det fuldendte, der var
ingen videre udvikling mulig. I begyndelsen af middelalderen dukker andre
skibe op, forst og fremmest de frisiske og tyske købmænds kogger, der havde
højt opbygget for- og agterskib, mere kompliceret sejlføring og som var
uden indretning for roning. De var adskilligt langsommere end de nordiske
skibe, men de lastede langt bedre og det var derfor dem, der i det lange løb
stod sig i søhandelens konkurrence. Nordboerne holdt stædigt ved deres
gammelkendte skibstyper — naar man har naaet det fuldendte, bliver man
let vrangvilligt indstillet over for fornyelser og forbedringer, derfor blev de
nordiske købmænd i ordets bogstaveligste forstand sejlet agterud af Hansestædernes handclsflaadcr.
*

Egentlige byer har ikke eksisteret for i vikingetid. Forudsætningen for
bydannclsc er et specialiseret samfund med bønder, handelsfolk og haandværkere, samt en overskudsproduktion som byboerne kan leve af og en
vidtstrakt handel med byerne som oplags- og transitpladscr. Disse forudsæt132
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Ladby-skibet fotograferet under udgravningen. Selve ski
bet er ikke bevaret, men rækkerne af klinknagler mar
kerer skibets størrelse og antallet af bordplanker. I for
stavnen ses ankeret og ankerkæden. der begge er af jern.
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ninger faar vi først i vikingetid, hvorfra vi har to byer, Lindholm og
Hedeby, men flere af vore stadigt eksisterende byer vides fra tyske og franske
samtidige efterretninger at have eksisteret i io’aarh. som f. ex. Ribe og
Aarhus.
Lindholms eksistens som handelsby betingedes af dens gunstige beliggen
hed ; Limfjorden var som tidligere nævnt et sund, aabent ved Aggertangen
og byen har været et vigtigt handelsknudcpunkt i yngre jernalder og middel
alderens begyndelse indtil den blev opgivet og begravet under det fygende
sand. Lindholm-byen er maaske identisk med den by, der nævnes i sagaer
og historiske dokumenter fra 11 ’ aarh., og som kaldes Wendel eller Vendila,
jævnfør landsdelens navn Vendsyssel. Byen Vendila var i den ældste mid
delalder bispesæde ligesom Ribe, Aarhus og Aalborg.
Ogsaa Hedebys beliggenhed var ideel, beskyttet af en svær vold laa den
ved Haddeby Nor paa Sliens sydside, landets vigtigste transitplads for om
ladning af varer, der kom fra Vesteuropa og skulde videre til Østersø
landene. Haddeby Nor danner en naturlig havn med god læ, den blev be
skyttet med palisader og kunde let i krigstilfælde spærres med nedrammede
pæle eller sænkede skibe. Om Hedebys bevægede historie er andetsteds for
talt, lad os da her se paa, hvorledes landets største by saa ud. To porte i
halvkredsvolden, en i nord og en i syd, er forbundet med en plankevej;
igennem byen løber fra vest til øst en lille bæk, der har sørget for byens
vandforsyning. De smaa huse, der ligger med gavlen ud til gaden, er opført
af træ enten i stavkonstruktion eller bindingsværk med lerklinet risfletning
mellem rammerne; i byens vestlige del ligger en gruppe „kælderhuse“, halvt
nedgravet i jorden og opført af lerklinet fletværk og med ildstedet liggende
i et hjørne — i alle de andre huse er arnen placeret midt paa gulvet. Næsten
hvert hus har haft en brønd bestaaende af et nedgravet trærør, ligesom der
til næsten alle huse hører bagbygninger, der har tjent som stalde, oplags
rum eller kornmagasin. Det er langt fra alle huse, der har tjent til beboelse,
naar ildstedet mangler i et hus, kan vi være sikre paa at staa over for vare
eller magasinbygninger.
I Hedeby var der, ligesom i Lindholm, et regulært haandværkerkvarter,
hvor der boede kammagere, væversker, smykkesmede, pottemagere og
smede ; de har haft rig afsætning ikke blot til byens faste beboere, men og
saa til alle de fremmede handelsfolk, der flokkedes her til markederne. Paa
aabne pladser mellem de smaa, lave huse har mange varer været falbudt, og
mange tungemaal lød. Helt fra Arabien kom der købmænd til Jylland, en
af dem, At-Tartuschi hed han, har givet en malende skildring af alt det
mærkelige han saa i Hedeby. Levende er hans gysen over de primitive for
hold og hans undren over kvindens frie stilling, hos hende alene var retten
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Luftfotografi af Lindholm, by og gravplads fra yngre jernalder og ældre middelalder.
Til venstre i forgrunden tomten af et langhus med buede vægge, tomter af lignende huse
ses i baggrunden til højre. Af gravene er de ovale stenkredse ældst, de spidsovale, skibs
sætningerne, er alle fra vikingetid.

til at kræve skilsmisse — utænkeligt for en orientaler! Manden fra Arabiens
solsvedne ørkener omtaler ogsaa byens mange brønde og dens righoldige
forsyning med ferskvand. Med afsky klager han over, hvad hans ører maa
holde til, hør blot:
Aldrig hørte jeg noget hæsligere end slesvigernes
sang, den lyder som hundes hylen, blot endnu mere dyrisk.“
Hvorfor kaldte araberen byen for Slesvig, naar det dog er en kendsger
ning, at den hed Hedeby? Sagen er, at byen faktisk bar begge navne, de
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Luftfotografi af Hedeby, nordost er opad. En markvej forbinder nu halvkredsvoldens nord- og sydport. Den bugtede linje vest for vejen viser, hvor byens
ba:k engang lob. (Fot. Gottorp Museum. Slesvig.)

fremmede kaldte den Slesvig, i gammelt sprog Sliaswic eller Slicsthorp,
cl. v. s. byen ved Slien, danskerne kaldte den Hedeby, der betyder byen
ved hederne. Saadannc dobbeltnavnc kendes ogsaa fra senere tid, i middel
alderen kaldte de tyske købmænd Malmo for Ellenbogen.
Som Lindholm-byen har haft sin gravplads i byens umiddelbare nærhed.
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har ogsaa Hedebys borgere haft deres gravpladser, to ligger inde i byen, en
ligger uden for volden ved sydporten; den sidstnævnte er den ældste og
rummer kun brandgrave. De to gravpladser inde i byen har kun jordfæste
grave og de er paa de to gravpladser vidt forskellige. Paa den ene blev folk,
som det var ordentlig skik i vikingetid, jordfæstet med et rigt udstyr af
vaaben, smykker og andre gravgaver. Paa den anden gravplads er der kun
fattigt udstyrede grave, der alle er lagt i øst-vest, dette maa have været de
kristnes kirkegaard. Blandt At-Tartuschis mange iagttagelser fra Hedeby er
ogsaa den, at byen har en lille kristen menighed.
Ogsaa paa et andet punkt end det rent handelsmæssige spillede byerne
cn vigtig rolle, det var som centrer for kirkens missionsforsøg. I handels
byerne, Hedeby og Lindholm i Danmark, Birka i Sverige og Skiringssal
i Norge mødtes folk fra nær og fjern, her var altid mange mennesker at
faa i tale. Ethvert barn i dette land kender historien om Ansgar, der som
den første prædikede det kristne evangelium for danskerne — det skete
netop i Hedeby og kongen, der hed Haarik, gav ham lov til at bygge cn
kirke i byen, dette fandt sted omkring 850. Dog har Ansgar næppe hvervet
mange proselytter for kirkens sag, naar vi betænker at kejser Henrik næsten
100 aar senere, nok paa en mere brutal maade, kristnede kongen og vel
med ham mange af hans undersaatter.
Da Harald Haardcraade havde afbrændt Hedeby ned til den bare jord,
opstod senere, som afløser af den brændte by, Slesvig paa Sliens nordside,
ingen fund fra denne by gaar længere tilbage end 11’ aarh.
Af vikingetidens vel organiserede storhandel spirer bykulturen frem, vi
ser dens første udvikling i jernalderens slutning. Men byernes og bykulturens
historie tilhører middelalderen, paa dens tærskel befinder vi os. da Hedeby
gik til grunde.

Kong Haralds runesten i Jelling er rammende blevet kaldt Danmarks
daabsattest. I Jelling kan man sige, at oldtid og middelalder rækker hin
anden haanden. Mellem de hedenske høje byggede kong Harald, omvendt
til kristendommen, sin kirke, hans runesten bærer vort ældste kristusbillcde
og er vort første historiske dokument. En ny tid var indvarslet, og kirker
rejstes overalt i landet, allerede ca. 100 aar efter kong Haralds daab var
flere hundrede kirker bygget og landet forlængst inddelt i bispedømmer.
Men folket selv? — Det gik ikke hurtigt at omstille sig til cn ny tro og
livsanskuelse, der paa væsentlige punkter vendte aldeles op og ned paa folks
tankegang. Mange af de gamle guders egenskaber blev overført paa den ny
tros helgener, kong Olav den Hellige af Norge, Nordens største helgen, blev
iS?
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Harald lilaatands daab, som den i slutningen a/ iiooaarene blev fremstillet paa alter)orstykket fra Tamdrup
kirke. Kongen modtager, siddende nøgen i den tondeformede døbefont, biskoppens velsignelse.

HANDEL, VEJE OG SAMFÆRDSEL, BYER

saaledes Thors direkte arvtager. Mange ældgamle forestillinger holdt haardnakket stand, trods kirkens forsøg paa at inkorporere folkeskikke i den kristne
tro. Det er sandelig ikke for Johannes Døberens skyld, vi brænder baal
Set. Hans aften, ejheller for at fejre fastetiden, at vi slaar katten af tønden
til fastelavn. Og de sagn, vore folkemindeforskere indsamlede i forrige aarhundrede, om nisser og trolde, mosekonebryg, helheste og lygtemænd og
om dværge, der smeder i gravhøjes dyb, afspejler en tro, der engang var
dødsens alvor, og som stak saa dybt i folks sind, at ikke 1000 aars kristen
dom formanede at udrydde den.

Stærkt forstørret gengivelse af to amuletter, guldgubber, fra begyndelsen af yngre jernalder.
Begge forestiller en kvinde med langt haar, mønstret kappe og kjole, der forneden er
pyntet med en bred bort.
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Runeindskriften paa det korte guldhorn.

EPILOG
Af Johannes Brøndsted

For vor hjemlige arkæologi cr hovedopgaven at tilvejebringe saa indgaaende og fyldig kundskab som muligt om tilstande og levevilkaar i Dan
mark gennem de udstrakte tider, før literaturen sætter ind og forvandler
forhistorien til historie. Ikke alene menneskelivets vilkaar bør her belyses,
ogsaa dyre- og planteverdenen maa med i billedet, ogsaa klimaets vexlen,
ogsaa landets og havets bevægelser. Arkæologien skal se sig godt omkring,
ud imod nabovidenskabeme klimatologi geologi botanik zoologi etc, ud
imod alt der betød noget for oldtidsmennesket. Dette har danske arkæologer
længe vidst. Slaa blot op i det store værk fra halvfemserne om Danmarks
køkkenmøddinger; her er de tilgrænsende forskningsgrene i vidt omfang til
godeset og taget med paa raad.
Fra omkring 1920 fik arkæologien en betydningsfuld gave fra botaniken,
et mærkeligt stykke værktøj, skabt af de svenske, forbedret af de danske,
nemlig pollenanalysen, en metode ved hvis hjælp man naaedc til ganske
anderledes indtrængende viden om skovens og de urteagtige planters ud
viklingshistorie i Norden. Og ikke nok hermed. Ogsaa saadanne ændringer
i skovens tilstand der ikke skyldes naturen men derimod menneskets ind
griben i denne, har pollenanalysen været i stand til at vise os: et lille stykke
af kulturens fremgang overfor naturmagterne.
Men nu oldsagerne selv. Fra to synspunkter betragtet fængsler de os.
Først det æstetiske, formsproget, det vidnesbyrd de aflægger om oldtidshaandværkerens fortrolighed med og kærlighed til stofferne, til flint og sten,
til 1er, til metallerne; nutidens kunsthaandværk har baggrund i oldtidens.
Dernæst hvad man kunde kalde det grammatiske, oldsagernes inddeling
saaledes som den af forskerne med møje og aarhundredlangt sammenlig
nende studium er skabt og lagt, med rammer og med orden, dannende en
slags oldtidsforskningens sag-grammatik; det gælder at vide besked med,
forst hvad tingene er, saa hvor de tidsmæssigt hører hjemme.
Tidsmæssigt. Ja dateringen, hvor vigtig er dog den ! Ingen slutninger af
rækkevidde kan drages, ingen ordentlig sikker viden kan hentes, saalængc
man ikke kender, noje eller med rimelig omtrentlighed. tingenes alder. To
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slags dateringer kominer da paa tale. Forst den forholdsmæssige, den rela
tive, den der siger: dette er ældre eller yngre end dette; staar man exempel
vis overfor to oldtidsgrave liggende over og under hinanden, vil jo, hvor
ikke særlige omstændigheder spiller ind, den nedre være den ældre. Dernæst
den datering vi alle helst vil have, den absolute, den der udtrykker sig i
aarstal. Og hvordan faas den? Paa to maader. Dels den gamle velkendte og
besværlige, den der følger oldsagstyperne fra nord mod syd — gennem
mellemled hvor fundene ligesom rækker hinanden haanden — ned gennem
Øst- Mellem- og Vesteuropa til Middelhavslandene, hvorfra ikke alene de
gamle forasiatiske kulturer naas men først og fremmest Ægypten, hvis old
tidskalendere ved astronomiske beregninger har muliggjort aarstalsdateringer. Dels den nye maade, kun 15 aar gammel, den af amerikanske forskere
opfundne Kulstof 14-metode, ved hvis maalinger af cn given genstands
radioaktive indhold dennes absolute alder lader sig tilnærmelsesvis be
stemme. Fremtidens arkæologiske forskning vil saaledes faa til opgave at
sammenligne og afveje mod hinanden resultaterne af disse to metoder, den
ældre og den nye.
Arkæologi lever og blomstrer i alle lande med moderne civilisation, saavel
i den gamle som i den ny verden. Den samarbejder ikke alene med de
nævnte naturvidenskabelige forskningsgrene men ogsaa med videnskaber
som etnografi etnologi og folklore. Den griber i hvert enkelt land langt ud
over de nationale grænser. Enorme muligheder er indenfor rækkevidde i
tid og rum. Ustandseligt stiger fundene frem, snart sagt over den hele klode,
med vide perspektiver i følge, men ogsaa med problemer hvis løsninger
endnu kun lader sig skimte.
Arkæologiens stof er de stumme ting. Til en vis grad er det muligt at faa
disse til at tale, forsaavidt som nemlig deres brug, deres betydning, deres
baggrund og sammenhænge lader sig belyse. Men én begrænsning har al
forhistorisk arkæologi, en der ligger i dens natur og derfor ikke lader sig
overskride eller fjerne: denne videnskab kan kun indirekte og gennem for
modninger trænge ind til selve menneskesjælen. Saalænge i hvert givet fald
direkte udtryk for menneskets aand og tanke savnes, saalænge indskrifter
haandskrifter og derpaa bygget literatur mangler, saalænge staar vi paa for
historiens grund og under dens lov. Svundne tiders aandelige personlig
heder lader sig kun erkende gennem historikerens værktøj.
Vil da engang verdensarkæologien have sagt sit sidste ord? saaledes at
forstaa at en fjern fremtids stadig væk opdukkende fund cn skønne dag ikke
vil kunne fortælle sin mættede samtid noget nyt? Dette spørgsmaal kan nok
sætte graa haar i hovedet. Det er vist ikke værdt at indlade sig paa nogen
besvarelse !
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første spor af mennesker: marvspaltede daadyrknogler fra Holler up.
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