
 Førkristne kultpladser
  - et forskningsprojekt omkring jernalderens 
      og vikingetidens hedenske religion



Projektets logo, et sølvhængesmykke fra en vikingetids 
storgård ved Tissø, viser sandsynligvis gudinden Freja i 
færd med at vride sine fletninger. Den romerske gud-
inde Venus findes afbildet på tilsvarende vis, hvor hun 
vrider sit våde hår efter fødslen fra havet. Dele af den 
nordiske førkristne gudeverden har sin oprindelse i 
Middelhavslandenes klassiske gudeverdener. Projektlo-
goet symboliserer forbindelsen mellem de to verdener. 
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Storgården ved Tissø under udgravning i 

1997. Tissø betyder oprindeligt ”Tyrs sø”, 

hvor Tyr var en af vikingernes krigsguder. 

I kanten af det bevoksede område ved 

søbredden er der fundet flere ofrede våben 

fra vikingetiden. Nye magnetometerun-

dersøgelser i 2010 har vist, at der med al 

sandsynlighed findes flere våben langs 

søbredden.

Tissø er i dag det bedst belyste storgårds-

kompleks i Nordeuropa, og det er helt 

centralt for udarbejdelse af tolkningsmodel-

lerne for centrets delprojekter 

Målsætning

Projektet skal bringe os fra er-
kendelsen af sporene efter den 
førkristne kult til en forståelse 
af dens organisation, ritualer og 
væsen. 

Projektpræsentation

Den nordiske mytologis fascinerende univers var 
indtil for få årtier siden stort set kun kendt fra 
den tidlige middelalders skriftlige kilder, hvorimod 
dens faktiske samspil med datidens befolkning var 
ukendt. Nye arkæologiske udgravninger og tolk-
ninger betyder imidlertid, at vi i dag kan erkende 
levn fra menneskenes førkristne ritualer og dermed 
begynde at forstå, hvorledes den førkristne kult var 
organiseret i det 1. årtusinde e.Kr. Arkæologiske spor 
på flere stormandsgårde rummer vidnesbyrd om den 
sene førkristne religion i en periode, hvor den nor-
diske mytologis gudeverden tager form, og der sker 
ændringer i religionsudøvelsen. Kultbygninger, of-
feranlæg og spor efter rituelle handlinger begynder 

vi nu at kunne identificere arkæologisk. 
Der er imidlertid langt fra erkendelse til forstå-

else, og det er dette skridt, som projektet skal være 
med til at tage. Målsætningen er over en 5-årig 
periode, at udforske og beskrive udviklingen af den 
førkristne religion i det 1. årtusinde e.Kr. i et inter-
nationalt, tværvidenskabeligt samarbejde omfat-
tende både humanistiske og naturvidenskabelige 
discipliner. På baggrund af analyser af eksisterende 
udgravningsdata i kombination med målrettede 
udgravninger på en række af vore vigtigste stor-
gårdskomplekser fra jernalder og vikingetid, skal der 
opnås en bedre forståelse af den førkristne kult i det 
1. årtusinde e.Kr.
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Arkæologien og kultpladser

I 1935-1942 udgravede Poul Nørlund vikingeborgen 
Trelleborg på Sjælland. Selve borgen, der blev op-
ført år 980/81, er velkendt. Der fandtes imidlertid 
en række ældre brønde og anlæg fra det 9.-10. årh., 
som kun sjældent ses nævnt i moderne forskning. 
Nørlund anså disse for tilhørende ”en hellig offer-
plads” på grund af deres specielle indhold. I brønde-
ne fandtes skeletter af fire børn på mellem 4 og 7 år, 
kraniet fra en voksen mand, adskillige dyreskeletter, 
samt smykker, våben og andre genstande fra vikin-
getid. Både børn og flere af dyrene var nedkastet i 
hel tilstand. 

Da Poul Nørlund fremlagde sin tolkning af anlæg-
gene på Trelleborg, arbejdede også andre skandina-
viske forskere på at påvise førkristne kultsteder fra 
den sene jernalder og vikingetid. Udgangspunktet 
var de islandske sagaer, eddadigtene og en række hi-
storiske kilder fra den tidlige middelalder, som rum-
mer en broget, men ofte upålidelig bestand af op-
lysninger om førkristne offersteder og offerskikke. 
Arkæologien havde imidlertid svært ved at fremlæg-
ge overbevisende dokumentation i form af kultbyg-
ninger og anlæg, som kunne supplere og korrigere 
oplysningerne i de tidlige skriftlige kilder. I en nyska-
bende afhandling fra 1966, ”Hørg, Hov og Kirke”, 
tog Olaf Olsen det brogede kompleks op til revurde-
ring. De skriftlige kilders udsagn blev systematiseret 
og sammenholdt med de eksisterende arkæologiske 
fund. Konklusionen var, at med få undtagelser som 

bl.a. anlæggene på Trelleborg, så kunne der ikke på-
vises bygninger eller anlæg, som kunne identificeres 
med de skriftlige kilders oplysninger. Arkæologien 
var endnu ikke klar til at fremlægge vidnesbyrd om 
denne type anlæg. Olsen forudsagde imidlertid, at 
skulle kildernes udsagn af- eller bekræftes, så var det 
via fund fra arkæologiske udgravninger, at ny viden 
skulle hentes. 

Olsens postulat fra 1966 er i dag tæt på realitet. 
Det arkæologiske kildemateriale er nu så omfatten-
de, at det efter al sandsynlighed rummer et større 
potentiale til belysning af den førkristne kult end de 
historiske kilder. Dette kan betyde, at den førkristne 
religion i det 1. årtusinde e.Kr. endelig kan tage form 
og få indhold. 

Nedenfor redegøres der kort for de nye arkæo-
logiske fund og tolkninger, og holder blot dele af 
disse, så viser de, at variationen inden for den før-
kristne kult var uhyre stor. De formodede kultpladser 
var meget forskellige, og de centrale bebyggelser 
havde ikke kun tilknyttet én kult- eller offerplads, 
men måske flere i form af bygninger på gårdene og 
åbne kultpladser i det omgivende landskab.  

Storgårde og kult

Projektet vil tage udgangspunkt i en række af de 
storgårde og bebyggelsescentre fra det 1. årt. e.Kr., 
som kan formodes at have fungeret som regionale 
centre for den førkristne kult. De omfatter storgår-
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Tv: Foto fra udgravningen i 1937 af en af 

de formodede offerbrønde på Trelleborg. I 

bunden ses en kværnsten og kranietskallen 

af en voksen mand. 

Th: Plan af den nordøstlige huskvadrant på  

Trelleborg med de ældre kultanlæg i form af 

tre brønde og cirkulære indhegninger. 

Ny arkæologisk forskning har ta-
get de første skridt til at afdække 
den førkristne kults mulige fysiske 
udtryk. Indicier fra nye udgravnin-
ger suppleret med nytolkninger 
af anlægsfunktioner betyder, at 
arkæologien er tæt på at kunne 
identificere de førkristne kultbyg-
ninger og -anlæg.

dene ved Tissø og Toftegård på Sjælland, den formo-
dede storgård ved Hoby på Lolland, samt det store 
bebyggelsescenter ved Gudme på Fyn. Nye tolknin-
ger af disse pladser indikerer, at de rummer centrale 
brikker til belysning af dels de religiøse ritualers form 
og indhold, dels kontrollen med kultstederne tilknyt-
tet elitens residenser i det 1. årtusinde e.Kr. 

Arkæologiske fund på sydskandinaviske storgårde 
synes at underbygge formodningen om, at stormæn-
dene havde en fremtrædende rolle i forbindelse med 
de religiøse ritualer. Udgravninger har således påvist 
et mønster for gårdenes repræsentative centralom-
råde omfattende en hovedbygning (hallen) og en 
mindre, formodet kultbygning (hørgen). På flere går-
de kan den mindre bygning ligge i en særlig indheg-
ning. Disse mulige kultbygninger er konstateret på 

storgårde ved Tissø på Sjælland, Toftegård på Sjæl-
land, Lisbjerg i Jylland, Erritsø i Jylland og Järrestad 
i Skåne. På bopladsen Sorte Muld på Bornholm er 
ligeledes konstateret spor efter en mulig indhegnet 
kultbygning. Hertil kommer en række bebyggelser, 
hvor mindre huse er opført i tæt kontakt med den 
repræsentative hal, men hvor indhegningen mang-
ler eller måske blot er bortpløjet i nyere tid. Dette 
ses i Lejre på Sjælland, Gudme på Fyn og Uppåkra i 
Sydsverige.

Ud over de to centrale bygninger, hallen og det 
mulige kulthus, er der imidlertid flere andre anlæg, 
som kan afspejle førkristne kultaktiviteter. I et sær-
ligt indhegnet grubehus på Tissø-storgården og to 
andre nærliggende grubehuse er fundet smykker, 
våben og værktøj, som normalt ikke findes i gru-
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behuse. De omtalte barneskeletter i brøndene på 
Trelleborg bringer endvidere menneskeofringer ind i 
diskussionen omkring vikingernes offerritualer.   

På storgårdene ved Tissø, Gudme og Lejre er der 
tæt ved halområdet endvidere konstateret kulturlag 
indeholdende talrige dyreknogler og ildskørnede 
sten, som hidtil er blevet opfattet som ordinære af-
faldslag. I disse aflejringer findes imidlertid specielle 
metalgenstande og brudstykker af guld, sølv, bronze 
og glas, hvilket absolut ikke forekommer i alminde-
lige affaldsaflejringer. Det kunne tyde på, at disse 
kulturlag ikke rummer almindeligt husholdningsaf-
fald, men at de måske afspejler andre aktiviteter. En 
forklaring kunne være, at de består af deponeret 
materiale og genstande fra rituelle fester og offer-
ritualer. Til disse fundrige kulturlag kan også føjes 
en række store stendynger på storgårdene ved Tissø, 
Lejre og Järrestad i Skåne. De største dynger rummer 
omkring 50 m3 sten, som viser spor efter at have væ-
ret opvarmede. Stendyngerne er fundtomme, og på 
nuværende tidspunkt er det bedste bud, at stenene 
blev anvendt ved madtilberedning eller ølbrygning.  

I landskabet omkring bebyggelserne er der påvist 
flere potentielle kultpladser, som var i funktion sam-
tidig med bebyggelsen. Tissø-komplekset giver det 
bedste billede af dette mulige ”rituelle landskab”, 
hvor der hidtil er påvist fem forskellige pladser, som 
kan have fungeret som kultpladser i vikingetiden. 
På bunden af Tissø, ud for storgården, er der fundet 
ofrede våben, smykker og redskaber fra perioden 
600-1100 e.Kr. Der er også enkelte genstande fra 

tiden omkring Kr.f. Nye magnetometerundersøgel-
ser foretaget fra isen på Tissø i 2010 har afsløret et 
bælte af jernsignaler langs kysten, hvoraf flere kan 
stamme fra yderligere våben på søbunden. I Hal-
leby å er der ofringer i form af en kiste med smede-
værktøj og våben fundet ved siden af vikingetidens 
bro. På toppen af bakken ca. 300 m fra storgården 
er desuden konstateret sænkninger med kulturlag 
indeholdende sølvbarrer, brudsølv, mønter, smykker, 
værktøj og store mængder dyreknogler. Disse aflej-
ringer kan som tidligere nævnt også repræsentere 
en offerplads og ikke blot almindeligt affald. I det 
nærliggende moseområde Maderne er endelig fun-
det knogler fra hesteofringer.
   De mulige rituelle pladser tyder således på, at stor-
gården ved Tissø varetog flere kultfunktioner. Det 
velbelyste bebyggelseskompleks kan her tjene til op-
stilling af en model for de førkristne kultelementer, 
som var tilknyttet en bebyggelse på dette niveau. 
Ser vi på Tissøstorgården i det 8.-10. årh., så kan der 
opstilles følgende mulige kultelementer: 

Indhegnet kultbygning ved stormandshallen.•	
Offerområde ved storgårdens smedje.•	
Stendynge fra madtilberedning/ølbrygning i  •	

 forbindelse med rituelle fester. 
Kultplads på bakketoppen med spor efter  •	

 måltider og ofringer.
Ofringer af våben og redskaber i Tissø.•	
Ofringer af våben og værktøj i Halleby Å.•	
Ofringer af heste i moseområdet Maderne.•	
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Tv: Området omkring storgården fra det 

6.-11. årh. ved vestbredden af Tissø. Mar-

keret er de mulige rituelle pladser. Flere af 

disse skal underkastes nærmere undersøgel-

ser af forskningsprojektet. 

Th: Udgravningsplan med Tissøstorgården 

omkring år 800. Fremhævet er bygninger, 

hegn og andre anlæg fra denne periode. 

Bemærk manglen på økonomibygninger, 

som kendes på almindelige gårde. Der ses 

kun den store hovedbygning, samt den 

mulige kultbygning og en række anlæg, hvis 

funktioner måske også falder inden for det 

religiøse. 

Det vil bl.a. her være projektets opgave, at verificere 
disse tolkninger af Tissøkomplekset, samt at afprøve 
modellen på andre bebyggelser. Genfindes lignende 
elementer flere steder, så kan det indikere, at før-
kristne ritualer var velintegreret i befolkningens, 
eller i det mindste elitens, religiøse begrebsverden 
med tanke på kultpladsernes lange kontinuitet.

Denne religiøse bevidsthed kan have betydet, at 
det i forbindelse med introduktionen af Kristendom-
men var vigtigt, at de religiøse ledere kunne demon-
strere kultkontinuitet på centrale pladser for at sikre 
befolkningens accept. I Gl. Uppsala i Sverige, Lisbjerg 
og Jelling i Danmark, samt Mære i Norge kan der i 
dag med sandsynlighed påvises kontinuitet fra før-
kristen til kristen tid. Et forhold der måske også gør 
sig gældende ved Tissø. Flere af de tidligere ”he-

denske” centre kan derfor have fortsat som kristne 
kultpladser/kirker. Denne kultkontinuitet var måske 
nødvendig for at underbygge den hidtidige elites 
fortsatte magtposition. Samtidig medvirkede konti-
nuiteten til at legitimere den nye religion. 

Der kan imidlertid tænkes flere scenarier omkring 
både persongalleriet bag trosskiftet, og hvordan det 
forløb i det 10.-11. årh.? Var der tale om en over-
gang, hvor de siddende stormænd blot udskiftede 
den nordiske gudeverden med Kristendommen? Eller 
var det et brud, hvor en udviklet og institutionel Kri-
stendom introduceredes og gradvist vandt fodfæste 
i takt med den fremadskridende pastoralisering? De 
strukturelle ændringer i udviklingen fra den heden-
ske kultplads til den kristne kirke vil være et centralt 
forskningstema. 
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Forskningsprogram

Siden midten af 1990’erne har skandinaviske forskere 
i stigende omfang taget fat på den sene oldtids reli-
gion efterhånden som arkæologiske udgravninger er 
begyndt at levere fund med potentiale til belysning 
af den førkristne religion. Det voksende materiale 
gav i første omgang udslag i forskning, hvor man 
søgte at kombinere en nyvurdering af de skriftlige 
kilders udsagn om den norrøne religion med arkæo-
logien. Det bedste eksempel er det svenske forsk-
ningsprojekt Roads to Midgard – Old Norse religion 
in long term perspectives, som løb i 2000-2007. Det 
skabte forskningsmæssige nybrud inden for væsent-
lige områder, og belyste primært det førkristne miljø 
ud fra en kombination af relativt få arkæologiske 
fund med de meget heterogene informationer i de 
tidlige skriftlige kilder.

På grund af de nye arkæologiske udgravningsre-
sultater er den sene oldtids førkristne religion i dag 
moden til et bredt forskningsområde. De hidtidige 
arkæologiske religionsstudier har ofte taget ud-
gangspunkt i genstandsgrupper og deres ikonografi. 
Disse mere specialiserede studier kan nu udvides 
med en vifte af nye aspekter i form af de ritualer og 
aktiviteter, der fandt sted i bebyggelsernes kultbyg-
ninger og rituelle pladser i de omgivende landska-
ber. 

På baggrund af de nye arkæologiske undersøgel-
ser kan der opstilles en tolkningsmodel for organi-
sationen af kulten og dens fysiske udtryk i form af 

bygninger, anlæg og aktivitetsspor. Udgangspunktet 
er de stormandsgårde og bebyggelseskomplekser, 
som efter al sandsynlighed tilhørte personer fra den 
absolutte elite. 

Vigtige handlinger i den førkristne kult blev   
organiseret af stormændene, som varetog   
afholdelsen ved deres residenser.

Ritualerne var ikke begrænset til én    
”institutionaliseret” bygning eller sted, men   
foregik flere steder alt efter deres karakter.

Modellen skal ikke ses som udtryk for den opfattel-
se, at den førkristne kult var begrænset til eliten, og 
at den ikke fandtes blandt den øvrige befolkning. De 
arkæologiske fund viser imidlertid, at det på nuvæ-
rende tidspunkt primært er elitens bebyggelseskom-
plekser, som rummer mulige kultindikatorer i form af 
bygninger, offeranlæg og rituelle genstande. De al-
mindelige landbebyggelser indeholder tilsyneladen-
de ikke tilsvarende fund, hvilket måske kan skyldes, 
at ritualerne havde en anden karakter. Måske havde 
den førkristne kult havde en mere privat karakter på 
de mange jævne gårde, og den har derfor ikke har 
efterladt markante arkæologiske spor. Storgårdene 
fungerede derimod som regionale eller overregio-
nale kultcentre, og omfanget af handlingerne havde 
en tilstrækkelig volumen og karakter, som efterlod 
identificerbare arkæologiske spor.  

Denne arbejdshypotese skal testes og udvikles 
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Tv: Udgravningsplan med hovedbygningen, 

hallen, og det indhegnede område med den 

formodede kultbygning på storgården ved 

Tissø i det tidlige 8. årh. e.Kr.

Th: Nordisk guldarmring fra Råbylille på 

Møn. Dekorationen viser et Golgata-motiv 

med Kristussymbolet ”livets træ” på toppen 

af bakken og to kors symboliserende de 

korsfæstede røvere. Ringen er sandsynligvis 

fra det 9. årh. og viser, at dele af befolknin-

gen på dette tidspunkt var strærkt påvirket 

af Kristendommen. Denne overgangspro-

blematik vil også blive behandlet i projektet.

Forskningsmål

Identifikation og funktionsbeskri-
velse af førkristne kultpladser og 
kultanlæg i det 1. årtusinde e.Kr.

Beskrivelse af den førkristne reli-
gions organisation og udvikling i 
det 1. årt. e.Kr. 

med henblik på en afdækning og beskrivelse af den 
førkristne kult i det 1. årtusinde e.Kr. Det skal i høj 
grad ske gennem retrospektive analyser af udgrav-
ninger med henblik på afklaring af en række spe-
cifikke problemstillinger, samt ved anvendelse af 
tværvidenskabelige analyser af arkæologisk data.  

Projektet vil fokusere på fire bebyggelser, som alle 
har et stort potentiale til belysning af den førkristne 
kult i det første årtusinde e.Kr. De rummer alle en 
stormandsresidens, og tre af dem har efter al sand-
synlighed fungeret som førkristne kultcentre med 
tilknyttede rituelle bygninger og kultpladser. 

1. Stormandsgården ved Hoby på Lolland 
    (1. årh. f.Kr. – 2. årh. e.Kr.).
2. Bebyggelsescentret ved Gudme på Fyn

    (2. - 11. årh. e.Kr.).
3. Stormandsgården ved Tissø på Sjælland 
    (6.-11 årh. e. Kr.).
4. Stomandsgården ved Toftegård på Sjælland
    (7.-10.årh. e. Kr.).

De fire bebyggelser dækker tilsammen det 1. årtu-
sinde e.Kr., og de muliggør en sammenhængende 
beskrivelse af forløbet op til Kristendommen. De vil 
kunne levere et vigtigt billede af de tidsmæssige og 
strukturelle ændringer i organisationen og karakte-
ren af den førkristne kult gennem 1000 år.

En af forskningsprogrammets primære målsætnin-
ger er, at beskrive de formationsprocesser og rituelle 
handlinger, der ligger bag de formodede kultbyg-
ninger, -anlæg og -aflejringer. Denne beskrivelse af 
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de førkristne kultaktiviteter skal gennemføres i et 
tværvidenskabeligt samarbejde mellem arkæologi, 
historie, antropologi og naturvidenskabelige discipli-
ner som zoologi, makro-fossilanalyse, pollenanalyse, 
jordbundmorfologi, isotop- og DNA-analyser. Dette 
vil kunne åbne op for en nuanceret beskrivelse af 
de komplicerede processer, som ligger bag de hidtil 
vanskeligt tolkelige anlæg. 

Projektet skal behandle følgende temaer:

Kultanlæg og offerpladser i forbindelse med  •	
 storgårde og bebyggelsescentre fra det 1. årt. 
  e.Kr.  

Udviklingen i kult- og ritualpraksis i det 1. årt.  •	
 e.Kr. og elitens rolle i organisationen af den  
 førkristne religion.

Baggrunden for de skandinaviske kulthuse.  •	
 En lokal udvikling eller med klassiske rødder?

Førkristen symbolik på genstande. Oprindel- •	
 se, udvikling, motivverden og betydning. 

Kultkontinuitet fra førkristen til kristen tid.•	

Temaerne rummer flere delprojekter. For eksempel vil 
projektet omkring kult og ritualpraksis også omfatte 
dna- og isotopanalyser af mulige menneskeofre fra 
Trelleborg og Hundstrup Mose på Sjælland med henblik 
på at fastslå, om personerne var lokale eller fremmede. 
Projekternes overordnede målsætning er at kunne 
tegne et billede af karakteren og udviklingen af det 
førkristne, religiøse miljø i det 1. årtusinde e.Kr. op til 
Kristendommens introduktion i Skandinavien.

Formidling

Projektets forskning skal formidles i en række inter-
nationale publikationer indeholdende fremlæggelse 
af de vigtige bebyggelsesundersøgelser. Desuden vil 
der blive udarbejdet en sammenfattende syntese for 
udviklingen i det 1. årtusinde. Hertil kommer artikler 
omkring delemner i internationale og danske viden-
skabelige tidsskrifter. I perioden vil projektets forsk-
ning omkring førkristne religion og relevante temaer 
blive præsenteret og diskuteret dels på et seminar 
i 2012, dels ved et stort internationalt symposium i 
København i 2014. 

Fastlagte monografier:

1. Toftegård - udgravning, fund og tolkning. 
2. Hoby - udgravning, fund og tolkning.
3. Tissø - udgravning, fund og tolkning.
4. Syntese omkring skandinaviske storgårde og
    organiseringen af førkristne kulthandlinger.
5. Førkristen ikonografi: motivverden, udvikling og   
    betydning.
6. International symposieberetning.

Forskningsaktiviteterne følges endvidere af en popu-
lærvidenskabelig formidling på bl.a. projektets egen 
website. Her vil man løbende kunne følge de arkæo-
logiske undersøgelser og forskningsaktiviteterne. I 
denne forbindelse skal også etableres samarbejde 
med især TV, hvor udgravningerne og analyseproces-
serne vil være oplagte i en formidling.
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Tv: Et billedtæppe fra den norske Oseberg-

skibsgrav (ca. 826) viser muligvis menneske-

ofre i form af hængte mennesker i et træ. 

Træet tolkes almindeligvis som verdenstræet 

Yggdrasil fra den nordiske mytologi. Bil-

ledvævningens ikonografi er en af de helt 

centrale og mest omdiskuterede i nordisk 

arkæologi og religionsvidenskab.  

Th: Et udvalg af smykker med dyremotiver 

fra det 6.-8. årh. De mange heste, fugle og 

slanger viser den nordiske mytologis påvirk-

ning af datidens kunst. 

Projektets nøglepladser

Tissø, Sjælland

Ved udgravninger i 1995-2003 blev undersøgt ca. 
85.000 m² af bebyggelsesområdet på i alt 500.000 
m². Undersøgelserne påviste to stormandsresidenser 
med tilhørende markeds- og håndværksområder. 
Den ældste af residenserne er opført i midten af 
500-tallet og omfatter et indhegnet areal på 10.000 
m². Hovedbygningen er 40 meter lang og usædvan-
lig kraftigt bygget. Gården omfatter flere andre 
bygninger omkring en mindre indhegning. De store 
huse viser tydelige spor efter en brand i sidste del af 
det 7. årh. 

Efter nedbrændingen opførtes en ny residens ca. 
600 meter sydligere. Den nedlægges først i det 11. 
årh., og gårdens udvikling med hensyn til størrelse, 
struktur og bygninger kan følges gennem fire faser. 
De to første faser, som dækker det 8.-9. årh., viser 
et anlæg som gradvist vokser i omfang, både med 
hensyn til areal og antallet af bygninger. En mo-
numental hal på ca. 350 m² er centrum i anlægget. 
En karakteristisk fundfordeling viser, at gæstebud 
og repræsentative funktioner fandt sted i den øst-
lige del, mens den vestlige del sandsynligvis var et 
mere privat område. I tilknytning til hallen findes en 
mindre indhegning indeholdende en enkelt bygning 
(se sd. 11). Denne kombination af hal og indhegnet 
bygning fortsætter ind i det 10. årh. 

Projektets undersøgelser 
ved Tissø: 

Kulturlag ved smedje
Mulig offerplads på bakken.
Offerområde langs søbredden.  
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I tilknytning til halområdet findes der en række 
anlæg, der muligvis skal ses i forbindelse med rituelle 
funktioner tilknyttet hal og særindhegningen. Umid-
delbart nordvest for hallen lå en stor stendynge med 
adskillige kubikmeter sten (jf. sd. 9). Der var ingen 
fund eller spor af trækul eller sod, men stenene viste 
dog spor efter opvarmning. Tilsvarende stendynger 
er også konstateret på storgårdene ved Lejre og Jär-
restad i Sydsverige. 

Endnu et interessant område fandtes i gårdens 
nordligste del, hvor der ved siden af smedjen fandtes 
tykke kulturlag indeholdende dyreknogler, trækul 
og genstande i form af bl.a. nyproducerede ildstål, 
segl og andet værktøj. Der er ikke tale om almin-
deligt kulturaffald, og aflejringerne synes være et 
resultat af en bevidst deponering. 

Vurderes billedet af storgården i fase 2, så er det 
slående, at gårdens areal optages af bygninger og 
anlæg, der var relateret til førkristne kultritualer (se 
sd. 9). Selv tre grubehuse fungerede muligvis som ri-
tuelle anlæg vurderet på baggrund af deres specielle 
fundinventar. 

Data:

Bopladsareal: ca. 500.000 m².

Udgravet område: ca. 85.000 m². 

Antal hustomter: ca. 50 huse og 80 grubehuse. Heraf en 

stor hal på 12 x 48 m og to ældre haller på 8-10 x 36-40 m.

Fund: Ca. 12.000, mange forgyldte sølv- og bronzegen-

stande, våben, mønter, vægtlodder, brudsølv.

Faunamateriale: Over 200 kg knogler.

Toftegård, Sjælland

Storgården ved Toftegård blev delvist undersøgt 
1995-2000. Den er anlagt i begyndelsen af det 7. 
årh. og blev nedlagt i det 10. årh. Storgården omfat-
ter ca. 10.000 m², hvor der er afdækket fem store 
halbygninger (ca. 10 x 37-40 m). Direkte tilknyttet 
hallerne findes et lille, indhegnet særområde inde-
holdende en sekvens med tre mindre huse. Det ind-
hegnede særområde minder meget om billedet fra 
Tissøstorgården. Uden for halområdet er fundet en 
mere og ordinær gårdsbebyggelse omfattende to til 
tre samtidige gårde med mindre hovedhuse, udhuse 
og grubehuse. 

Fundfordelingen på Toftegård viser et karakteris-
tisk billede, idet alle højstatusgenstande er fundet 
i halområdet. Det gælder en række guldblikfigurer, 
skår af frankiske drikkeglas, våben og rideudstyr, 
samt beslag fra irske skrin. 

Storgården er ikke fuldt udgravet, og væsentlige 
dele af specielt det centrale halområde er kun delvist 
udgravet. 

Data: 

Bopladsareal: ca. 225.000 m².

Udgravet område: ca. 30.000 m². 

Antal hustomter: Ca. 90, heraf fem haller på 10 x 37-40 m.

Fund: Ca. 3000, heraf mønter, vægtlodder, barrer af sølv 

og bronze, støbeforme, rideudstyr, våbendele, importe-

rede smykker, beslag og glas.

Faunamateriale: Over 100 kg knogler.
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To romerske sølvbægre fra Hobygraven 

på Lolland, 1. årh. e.Kr. Bægernes moti-

ver er fra Homers Iliaden. En tidligere ejer 

indridsede sit navn, Silius, på bægerne. 

Den tilhørende stormandsresidens er netop 

lokaliseret og vil blive udgravet i samarbejde 

med Museum Lolland-Falster. 

Projektets undersøgelser 
ved Toftegård:

Udgravning af resterende dele af 
storgårdens centralområde. 

Projektets undersøgelser 
ved Hoby:

Udgravning af storgården med 
henblik på påvisning af evt. kult-
område og -aktiviteter.

Hoby, Lolland

Hoby på Lolland er en af de klassiske arkæologiske 
lokaliteter i Danmark, og den er kendt for Nordeuro-
pas rigeste grav fra det 1. årh. e.Kr. Graven inde-
holdt bl.a. to af verdens fineste romerske sølvbægre 
med scener fra Homers Iliaden. For få år siden blev 
med stor sandsynlighed lokaliseret den tilhørende 
stormandsresidens. Dette giver for første gang en 
unik chance til, at sammenkoble en høvdingegrav 
med det tilhørende residensmiljø. Der er undersøgt 
mange bebyggelser fra tiden omkring Kr.f. tilhø-
rende den mere ordinære landbefolkning, men hidtil 
har vi kun kendt eliten fra deres gravlæggelser. De 
sociale og økonomiske perspektiver, som er forbun-
det med en undersøgelse af bebyggelsen er derfor 

meget store. Hoby vil kunne give os et indblik i de 
fysiske og rumlige rammer for et stormandsmiljø i 
tiden omkring Kr.f. 

De hidtil meget begrænsede udgravninger har 
påvist uhyre velbevarede hustomter med flere faser 
gulvlag. I de uforstyrrede kulturlag findes også et 
velbevaret faunamateriale til belysning af bl.a. går-
dens økonomi. 

Hoby vil repræsentere den ældste af projektets 
stormandsresidenser, og den er central for beskrivel-
sen af religionens og stormandsgårdenes strukturelle 
udvikling. Et helt centralt spørgsmål er, om Hoby-
storgården rummer mulige kultbygninger som de ses 
på de senere storgårde ved Gudme og Tissø, eller om 
de måske netop er fraværende i Hoby? 

De skandinaviske kultbygninger kunne måske 
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være et resultat af en kopiering af Romerrigets 
aristokratiske templer. Tidsmæssigt tilhører Hoby 
perioden umiddelbart inden den markante romerske 
påvirkning slår igennem i Skandinavien i det 3. årh. 
Storgården fra Hoby kan derfor vise en situation, 
hvor kultbygninger efter romersk forbillede endnu 
ikke er introduceret i Skandinavien. Dette kan kun 
afklares ved udgravning. 

Data:
Bopladsareal: ca. 20.000 m².
Udgravet område: ca. 1.000 m². 
Antal hustomter: Uvist.
Fund: Stort keramikmateriale.   
Faunamateriale: Stort og velbevaret.

Gudme, Fyn

Bebyggelsen ved Gudme dækker 1 km² og omfat-
ter op mod 50 gårde i perioden 200-600 e.Kr. Flere 
religiøse stednavne peger på, at Gudme var et før-
kristent kultcenter. Gudme (”Gudernes hjem”) ligger 
således omkranset af Gudbjerg (”Gudernes bjerg”), 
Galdbjerg (”Offerbjerget”) og Albjerg (”Helligdoms-
bjerget”).

En af gårdene er en formodet stormandsresidens 
med to bygninger af helt usædvanlige dimensioner. 
Hovedhuset er en hal på næsten 500 m², og dermed 
det hidtil største fra denne periode i Danmark. Tæt 

ved hallen findes en mindre bygning. Både med hen-
syn til beliggenhed og byggeteknik har storgården 
fremtrådt monumentalt, og den adskiller sig klart fra 
de langt mindre håndværksgårde i Gudme. 

Fundene fra storgården omfatter en guldskat, 
romerske sølv-, bronze- og glasgenstande, denarer, 
sølvfigurer, gulddekorerede sølvhalsringe og sydøst-
europæiske guldsmykker. 

På storgården er påvist anlæg og aktivitetsom-
råder som indikerer, at kultaktiviteter var tilknyttet 
gården. I området umiddelbart øst og sydøst for de 
to halbygninger findes en koncentration af gruber 
og kulturlag indeholdende specielle fund fra det 
3.-6. årh.: Guld- og sølvgenstande, romerske dena-
rer, smykker og smykkedele. Fundene repræsenterer 
næppe tilfældigt tabte genstande, men synes be-
vidst deponeret i det lave område sydøst for bygnin-
gerne. Der kan dels være tale om primære ofringer/
nedlæggelser af værdigenstande på stedet, eller 
de kan være resultatet af en sekundær deponering 
af måltidsrester og genstande fra ritualer afholdt i 
halbygningerne. 

 

Data:

Bopladsareal: ca. 1.000.000 m².

Udgravet område: ca. 30.000 m². 

Antal hustomter: Ca. >100.

Fund: Ca. 10.000: romerske mønter, sølv- og bronzesmyk-

ker, guldskatte, vægtlodder, støbeforme og smeltedigler.  

Faunamateriale: Dårligt bevaret.
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Tv: Storgården i Gudme med den store 

hovedbygning fra det 4. årh. Syd for denne 

ligger hallen, hvor de religiøse ritualer mu-

ligvis fandt sted. Denne bygning kan følges 

gennem seks faser fra det 3. til det 6. årh.

Th: Guldfund fra storgården i Gudme. 

Sølvmaske og en lille guldskat fra kulthuset 

(nederst th) og guldsmykker fra det mulige 

offerområde sydøst for bygningerne. 

Organisation og samarbejdspartnere

Forskningsprojektets ledelse og medarbejdere vil 
blive tilknyttet Nationalmuseets Forsknings- og For-
midlingsafdeling. 

En styregruppe med international deltagelse vil blive 
nedsat med henblik på planlægning og tilsyn med 
projektets forskning og forløb. 

En faglig referencegruppe sammensættes af repræ-
sentanter fra projektets samarbejdspartnere, samt 
ind- og udenlandske specialister med henblik på 
rådgivning og detailplanlægning. 

Projektledelsen vil indgå kontrakter med afløbspla-

ner for de feltarkæologiske projekter, den viden-
skabelige bearbejdning og publicering med projek-
tets primære samarbejdspartnere: Køge Museum, 
Sydsjællands Museum, Museum Lolland-Falster og 
Kalundborg & Omegns Museum. 

På Nationalmuseet vil projektet samarbejde med de 
to eksisterende forskningsprojekter Nordlige Verde-
ner og Jelling-projektet. 

Projektet vil invitere til samarbejde med universite-
terne i København og Århus, universiteterne i Lund, 
Göteborg og Stockholm, Oslo Universitet og Archäo-
logisches Landesmuseum Schloß Gottorf.
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Centralområdet på storgården ved Tissø.  

Til venstre ses de buede væggrøfter fra 

de store haller fra det 8.-9. årh. Med hvidt 

skum er markeret stolperne til den stør-

ste hal fra det 10.-11. årh. Til højre er de 

indhegnede kultbygninger under afdæk-

ning. Flere hegnsgrøfter og huse skærer 

hinanden, og disse stratigrafier muliggør 

en kortlægning af anlæggets tidsmæssige 

og strukturelle udvikling gennem mere end 

300 år.
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  BUDGET 2010:2 2011 2012 2013 2014 2015:1 I alt

1.   Forskningsleder 290.000 700.000 725.000 750.000 780.000 450.000 3.695.000
2.   VIP, arkæologi 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 250.000 3.250.000
3.   VIP, makrofossiler. 500.000 250.000 750.000
4.   VIP, zoologi 500.000 500.000 1.000.000
5.   Forskerass. / medhjælp 65.000 100.000 100.000 100.000 100.000 35.000 500.000

6.   Udgravning Toftegård 600.000 600.000 1.200.000
7.   Udgravning Hoby 600.000 600.000 1.200.000
8.   Udgravning Tissø 300.000 300.000
9.   Naturvidsk. analyser 50.000 200.000 200.000 450.000

10. Konference, seminarer 30.000 100.000 130.000
11  Web-formidling 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000
12. Trykning, publikationer 100.000 200.000 200.000 100.000 100.000 700.000
13. Layout, grafik/foto 100.000 125.000 125.000 125.000 100.000 575.000
14. Oversættelse 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 700.000
15. Drift, rejser, møder,
      arbejdspladser

100.000 250.000 250.000 225.000 225.000 100.000 1.150.000

I alt 1-15 15.750.000

MEDFINANSIERING
1.    Forskningsleder 230.000 320.000 260.000 365.000 1.175.000
6-8. Udgravninger 1.500.000 1.200.000 2.700.000
9.    Naturvidsk. analyser 50.000 50.000 50.000 150.000
15.  Drift, arbejdspladser 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 500.000

I alt

I ALT TIL ANSØGNING 350.000 1.570.000 3.695.000 3.415.000 1.760.000 685.000

- 4.525.000

11.225.000
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Bemærkninger til budget

1. Forskningsprofessor med ansvar for ledelse og koordinering 

af forskningsprojekterne. Desuden udarbejdelse af flere hoved-

publikationer og samlet syntese omkring centrets forsknings-

tema. Redaktion af publikationer.

2. Bearbejdning og publicering af udgravningsprojekterne i 

6.-8., samt beskrivelse af offertraditioner og ritualpraksis i det 

1. årtusinde e.Kr. Projektet vil desuden søge at tilvejebringe 

samfinansiering af et Ph.d.-projekt omkring udviklingen i den 

førkristne symbolverden på smykker og ornamentale genstande 

i det 1. årtusinde e.Kr. Ikonografiens oprindelse, udvikling og 

betydning. 

3. Analyser af makrofossiler fra udgravninger mhp. klarlægning 

af formationsprocesserne bag kulturaflejringerne på de formo-

dede offerpladser.

4. Zoologiske analyser af faunamaterialet fra de formodede 

kultpladser med henblik på bl.a. identifikation af evt. artsselek-

tering og/eller indikatorer på sæsonbestemte ritualer.

5. Videnskabelig medhjælp til hovedprojekterne. Herunder ved-

ligehold af databaser og GIS-system med udgravningsdata.

6.-8. Udgravningerne medfinansieres efter aftale af Kulturarvs-

styrelsen og museerne. Budgetterne omfatter udgifter forbun-

det med selve udgravningerne: personale, udstyr, maskinhjælp, 

programmel, kost og logi, transport, rekognosceringer, analy-

ser, konservering og beretning..

9. Dna- og isotopanalyser af menneskeligt skeletmateriale med 

henblik på bestemmelse af bl.a. individernes geografiske oprin-

delsesområde og ernæring. Endvidere fastlæggelse daterings-

rammer for udviklingsforløb og anlæg ved C14, samt fosfatana-

lyser til identifikation af aktivitetsområder.

10. Omkostninger forbundet med afholdelse, rejse og ophold 

for indbudte foredragsholdere m.v.

11. Etablering, design og vedligehold af projektets hjemmeside.

13. Grafiker til fotodokumentation, billedbehandling, grafik og 

layout ifm. publikationer.

15. Etablering og drift af arbejdspladser, samt udgifter forbun-

det med centrets rejse- og mødeaktivitet



  


