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niu h!bo"umR, niu h!ngis#umR H!$uwul%R  
g!% &[!"] …

Med ni bukke (og) ni hings#e, H!$uwul%R  
(H'dulv) g!v god'" …

Denne runetekst fra 600-tallet indleder en længere indskrift på en runesten fra 
Stentoften i Blekinge. Teksten tolkes som en såkaldt blot-indskrift, hvor sten-
rejseren Ha!uwulfR giver ni bukke og ni hingste i gave til guderne for at sikre 
en god høst. Blot var det oldnordiske udtryk for ofring/offerrite, og udtrykket 
kunne dække over forskellige handlinger inden for den førkristne religion. De 
noget senere middelalderlige skriftkilder omtaler kun sporadisk de forskellige 
riters egentlige handlinger, deres form og funktion. Derimod har kilderne, og 
ikke mindst forskerne, i langt højere grad beskæftiget sig med de nordiske myter. 

Den førkristne religion i Nordens sene jernalder og vikingetid består dog 
af  langt mere end blot myter og sagn. I de middelalderlige kilder kaldes den 

Siden 2010 har museets tvær-

videnskabelige forskningsprojekt 

”Førkristne kultpladser” arbejdet 

på at identi"cere og tolke en ræk-

ke førkristne, rituelle pladser fra 

det 1. årtusinde e.Kr. i Danmark. 

Her præsenteres en række af de 

foreløbige resultater. Projektet er 

"nansieret af A.P. Møller & Hu-

stru Chastine Mc-Kinney Møllers 

Fond til almene Formaal. Ud-

gravningerne er støttet af Aage og 

Johanne Louis-Hansens Fond, og 

blev foretaget i samarbejde med 

Kalundborg Museum. En blandt 

#ere nye erkendelser er, at kulten 

var knyttet til faste steder ved pe-

riodens store residenser, hvor stor-

mændene antagelig også rådede 

for kultens udførelse i forbindelse 

med større samlinger af befolk-

ningen.
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førkristne religion for ”forn sidr”, hvilket bedst kan over-
sættes med ”ældre tiders skikke”. Alene med dette udtryk 
fremstår den nordiske religion som mere differentieret end 
den efterfølgende kristne religion. De islandske sagaer og 
Edda-digtningen kan dog ikke isoleret betragtet give et bil-
lede af  den førkristne religions identitet og virke. En trovær-
dig skildring af  samspillet mellem datidens befolkning og 
den førkristne kult kræver en analyse, som ikke kun omfat-
ter de skriftlige levn, men også det voksende arkæologiske 
materiale. Skriftkilderne rummer imidlertid spredte infor-
mationer om førkristne ritualer, som peger på eksistensen af 
centrale riter i den sene nordiske, førkristne religion, både 
de som var knyttet til årstidernes vekslen, og de som fandt 
sted i forbindelse med kriser. 

Centralt som offer var gaven, som det kommer til ud-
tryk på runestenen fra Stentoften. Gaveofret indgik især i 
forbindelse med de årstidsbestemte eller kalendariske riter, 
hvor der ofredes for at sikre god høst og fred. Et af  de kend-
teste gaveofre er skildret af  den tyske historiker Thietmar 
af  Merseburg i 1012-18, som nævner, at danerne havde en 
kultplads ved Lejre på Sjælland, hvor man hvert niende år 
mødtes i januar og ofrede 99 mennesker, heste, hunde og 
haner til guderne.

Fig.1 
Pl"n ove# T#ellebo#g med de #i$uelle 
b#ønd"nl%g. Ved &le#e "& dem e# m"#-
ke#e$ en #ingg#ø&$. 
 
Pl"n o& T#ellebo#g wi$h $he #i$u"l well 
uni$s. By seve#"l o& $hem " ci#cul"# 
$#ench is m"#ked. 

E&$e#: Poul Nø#lund 1948

Fig.2 
O&&e#g#uben 121 og den $ilhø#ende 
#ingg#ø&$ unde# udg#"vning i 1937. I 
g#ø&$en v"# s"ndsynligvis neds"$ e$ 
hegn. 
 
S"c#i&ici"l pi$ 121 "nd $he #el"$ed ci#cu-
l"# $#ench du#ing exc"v"$ion in 1937. A 
&ence w"s p#ob"bly sunk in $he $#ench.
 
Fo$o: Ro"# Skovm"nd 1947

FØRKRISTNE KULTPLADSER
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Blot- og festmåltider var sandsynligvis det almindeligste offer i den skandi-
naviske kult. Det omfattede bl.a. måltider, hvor man ved fællesspisninger delte 
måltidet sammen med guden eller guderne. Offeret tilhører de kalendariske riter 
med ofring af  større dyr, afholdelse af  rituelle måltider og såkaldte libations-
ofre i form af rituel øldrikning og ofring af  væsker/øl til guderne. At dømme 
ud fra de skriftlige kilder kan disse blotmåltider have efterladt et arkæologisk 
fundmateriale i form af især måltids- og slagterester, samt eventuelle spor efter 
den store ølproduktion. 

 Ifølge de skriftlige kilder indgik der andre former for ofringer i forbindelse 
med kriser. Det kunne være et stort og dramatisk offer omfattende bl.a. men-
nesker, når f.eks. relationerne mellem mennesker og guder skulle genoprettes. 
Den svenske kong Domalde, som var en af  de første mytiske konger i Ynglin-
geslægten, blev således ifølge Ynglinge Saga ofret for at genoprette kontakten 
til guderne. 

Både gamle og nye arkæologiske fund kan i dag sætte ”kød og blod” på 
disse ritualer, og de viser, at de førkristne rituelle pladser var meget forskellige. 
De store, centrale bebyggelser havde ikke kun tilknyttet én kult- eller offerplads, 
men derimod både kultbygninger og -anlæg på stormændenes residenser, samt 
rituelle pladser i det åbne landskab. Bemærkelsesværdigt er, at de forskellige 
typer ofringer optræder på de rituelle pladser, som var fordelt i landskabet 
omkring de store eliteresidenser, hvor befolkningen samledes i perioder. 

Menneskeofringer
En plads med formodede ofre i form af ofrede dyr og mennesker blev undersøgt 
allerede i årene 1935-42 af  Poul Nørlund i forbindelse med udgravningen af 
vikingetidsborgen Trelleborg på Sjælland. Ud over selve borgen, som opførtes 
980/81, fandtes også en række ældre offerbrønde og grøftanlæg tilhørende en 
rituel plads, som blev nedlagt, da borgen opførtes '&ig.1-2(. Den tilhørerende 
bebyggelse er lokaliseret nogle hundrede meter derfra. 

Brønd 47 indeholdt to skeletter af  børn på ca. "re og syv år. Begge ske-
letter var næsten intakte, og de var sandsynligvis hele, da børnene kom i of-
ferbrønden i 900-tallet. Begge børn var sunde og uden kroniske sygdomstegn, 
men der er desværre intet på knoglerne, som indikerer en dødsårsag. I brønd 
121 fandtes også to næsten komplette skeletter fra to børn, begge omkring "re 
år '&ig.1(. Desuden fandtes kraniefragmenter fra en voksen person. Ingen af 
børnene udviser tegn på partering, sygdoms- eller voldstegn, og dødsårsagen 
kan ikke fastslås. I brønd 47, nær ved børnene, lå desuden skelettet af  en ung 
gedebuk, som var slået for panden. I brønd 121 lå der en stor hund og store 
dele af  en ko hen over de to børn. Desuden fandtes det meste af  bagbenet af 
en usædvanlig stor unghest. Disse specielle nedlægninger anser vi for ofringer, 
idet knoglerne er intakte og delvist anatomisk samhørende, de mangler også 
slagtespor og synes at være kastet i brøndene med kødet på. Begge brøndanlæg 
indeholdt desuden slagte- og måltidsrester bestående af  kødbærende og kødløse 
dele af  almindelige husdyr. En række typiske vikingetidssmykker, nøgler og 
knive var også nedlagt i brøndene. 

Det bemærkelsesværdige indhold i brønd 47 og 121 tyder på, at der var 
tale om offerbrønde med måltidsrester fra enten profane eller rituelle måltider, 
men også fra egentlige ofringer af  hele eller større dele af  dyr og mennesker. 
Det er endvidere interessant, at både mennesker og dyr er unge og sunde in-
divider, eller særligt store og dermed udtryk for høj status. Den store hund i 
brønd 121 havde en skulderhøjde på over 60 cm. Man ofrede således de bedste 
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Fig.3 
K#"nie$ &#" den %ld#e m"nd i Hund-
s$#up Mose. H"ns us%dv"nlig$ hø)e 
s$#on$iumiso$opv%#di $yde# p*, "$ 
h"n kom &#" en hel$ "nden geog#"&isk 
#egion end D"nm"#k.
 
The skull o& $he elde#ly m"n in $he bog 
Hunds$#up Mose. His unusu"lly high 
s$#on$ium iso$ope #"$io sugges$s $h"$ 
he c"me &#om qui$e "no$he# geog#"-
phic"l #egion $h"n Denm"#k. 

Fo$o: Ch"#lo$$e P#ime"u 2013

FØRKRISTNE KULTPLADSER
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Fig.4 
O&&e#pl"dse# omk#ing eli$e#esidensen &#" de$ 6.-11. *#h. 
ved ves$b#edden "& Tissø. 1: o&#ede v*ben og smykke# i 
søen, 2: s$o#g*#d med &le#e kul$"nl%g, 3: o&&e#pl"ds ved 
le#$"gningsom#*de, 4: &o#mode$ o&&e#pl"ds med hes$e-
knogle#, 5: o&&e#b#ønd p* m"#kedspl"dsen, 6-7: o&#inge# 
"& sv%#d og v%#k$ø)skis$e i H"lleby Å. 

Tegning: Jose&ine F. Bic"n 2014 og g#"&ike# Pi" B#e)nhol$

 
S"c#i&ici"l si$es "#ound $he eli$e #esidence &#om $he  
6$h-11$h cen$u#y on $he wes$e#n sho#e o& $he l"ke Tissø.  
1: S"c#i&iced we"pons "nd o#n"men$s in $he l"ke. 2:  
M"gn"$e’s #esidence wi$h seve#"l cul$ si$es. 3: S"c#i&ici"l 
si$e by cl"y ex$#"c$ion "#e". 4: P#esumed s"c#i&ici"l si$e 
wi$h ho#se bones. 5: S"c#i&ici"l well "$ $he m"#ke$ pl"ce. 
6-7: S"c#i+ces o& swo#ds "nd $ool ches$s in H"lleby Å. 
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dyr, og brøndenes vandspejl udgjorde måske porten til gu-
dernes verden. De sunde og stærke husdyr kan være ofre til 
frugtbarhedsguden Frej, mens den unge gedebuk måske var 
til guden Thor. Børnene kan vi kun gætte på, men sandsyn-
ligvis var der tale om soningsofre.

Menneskeofre fra Hundstrup Mose
Et andet sjællandsk fund med ofrede mennesker er gjort i 
Hundstrup Mose på Sydsjælland, hvor der i 1947 blev ud-
gravet skeletrester fra to voksne, to børn og tre spædbørn. 
De to børn blev fundet ved siden af  hinanden, dækket af 
grene og sammen med en jernkniv. Omkring 5 meter herfra 
lå endnu to voksne og tre spædbørn. Skeletterne er yderst 
velbevarede, men ikke komplette. Den antropologiske un-
dersøgelse viser, at de voksne var mænd på henholdsvis 
25-35 år og 30-50 år '&ig.3(. De to børn var 9-11 og 11-13 
år. De tre spædbørn var alle nyfødte. Ingen af  de syv indivi-
der udviste sikre tegn på vold, og dødsårsagen er desværre 
uvis. Tre af  de syv mennesker er analyseret med henblik på 
bestemmelse af  deres oprindelsessted ved hjælp af  den så-
kaldte strontiumisotop-sporingsmetode. Metoden fungerer 
som en slags geologisk GPS, og den er baseret på forholdet 
mellem to af  de "re naturligt forekommende strontiumiso-
toper. Resultaterne viser, at kun den yngre mand kan være 
af  lokal oprindelse (Sjælland), mens barnet på 11-13 år ikke 
er af  dansk oprindelse. Den ældre mand er imidlertid noget 
helt særligt, fordi hans stærkt afvigende strontium isotop-
værdi peger på, at han kommer fra et helt andet geogra"sk 
område. De to voksne og to børn viser desuden et generelt 
højt proteinindhold fra landdyr i deres kost. Den ældre, fremmede mand har 
her tilsyneladende et højere proteinindhold, som kunne stamme fra et større 
forbrug af  ferskvands"sk i forhold til de andre individer. De to voksne og to 
store børn blev$kulstof 14-dateret. Dateringerne viser, at den yngre mand og 
det yngre barn er ofret i tidsrummet 660-780, den fremmede ældre mand 670-
830, mens det ældre barn allerede ofredes 500-610. Hundstrup Mose er således 
i #ere omgange blevet anvendt til menneskeofringer i tiden umiddelbar før vi-
kingetiden, og deres fremmede herkomst tyder på, at man i #ere tilfælde hentede 
offerpersoner langvejsfra. Måske var det hærtagne trælle.

Kultpladserne ved Tissø
Arkæologien viser i dag, at jernalder- og vikingetidsstorgårdene spillede en vig-
tig rolle i forbindelse med de religiøse aktiviteter. Stormændene organiserede, 
afholdt og styrede efter al sandsynlighed den førkristne kult. De store bebyg-
gelseskomplekser fra specielt den sene jenalder og vikingetid fungerede som 
overregionale kultcentre, hvor områdets befolkning samledes i perioder. Ud-
gravningerne af  en mulig kongelig residens på vestbredden af  Tissø på Vestsjæl-
land har påvist et rituelt landskab omkring residensen. Inden for en radius af  én 
kilometer omkring residensen er der på markante steder i landskabet foreløbig 
påvist seks pladser, alle med forskellige rituelle funktioner '&ig.4-5(. Spredte 
fund tyder endda på, at #ere kultpladser kan være undervejs. Dette antydes 
også af  enkelte stednavne nord og nordvest for Tissø, der indeholder navne-

Fig.5 
I slu$ningen "& vikinge$iden blev en 
smeds v%#k$ø)skis$e l"g$ ned i H"lleby 
Å. Den indehold$ $env%g$, hv%sse-
s$en, )e#nb"##e, skebo#, s"ks, smede-
$"ng og en sk"belon $il udsk%#ing "& 
ko#s&o#mede besl"g $il deko#"$ion "& 
&ine sk#in. 
 
A$ $he end o& $he Viking Age " smi$h’s 
$ool ches$ w"s deposi$ed in $he #ive# 
H"lleby Å. I$ included " spindle who#l, 
" whe"$ s$one, "n i#on ingo$, " spoon 
d#ill, " p"i# o& scisso#s, " smi$h’s $ongs 
"nd " $empl"$e &o# cu$$ing c#uci&o#m 
moun$ings &o# $he deco#"$ion o& &ine 
c"ske$s. 

Fo$o: N"$ion"lmusee$ 2014

FØRKRISTNE KULTPLADSER



NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014194

elementet sal, et ord, der betyder stormandsgård eller hal. 
Navnene på de rituelle pladser ved Tissø er gået tabt. 

Selvom hver af  disse pladser formentlig har haft et navn, så 
har omlægninger op gennem historisk tid betydet, at mange 
af  de gamle navne forsvandt ud af  daglig brug. Kun søens 
gudenavn efter krigsguden Tyr vidner endnu om dens reli-
giøse status i førkristen tid. I det øvrige Norden viser rituelle 
pladser af  tilsvarende karakter, og ikke mindst en række 
stednavnemiljøer, at mange førkristne rituelle pladser stadig 
kan bære deres sakrale stednavnebetegnelser. Stednavnene 
bekræfter, at det sakrale havde en nær tilknytning til stor-
mandsresidenserne, samt at der var stor variation mellem 
de pladser, hvor kulten foregik. I Tissøområdet indeholder 
navnet på landsbyen Værslev nogle kilometer nord for søen 
enten ordet vi eller en betegnelse for en præst ved et vi. For-
leddet i navnet Tissø er sandsynligvis Ti, den gammeldanske 

form af navnet på den nordiske gud Tyr. Dette gudenavn er typisk i danske 
stednavne såsom Tisvilde, Thisted og Tirslund, men forekommer næsten ikke i 
svenske og norske stednavne. Tyr var formentlig en gammel germansk gud, og 
hans popularitet i det danske område kan pege på, at hans kult kom til sydfra. 

Den åbne offerplads på Fugledegård
Mens navnene på de rituelle pladser ved Tissø må forblive ukendte, har vi hel-
digvis det arkæologiske materiale bevaret. I 2011 undersøgtes bakken ved Fug-
ledegård. På dette sted havde man i perioden 700-1000 hentet ca. 1.200 tons "nt 
ler til de store bygningers vægge på storgården ved foden af  bakken '&ig.6(. De 
omfattende byggearbejder blev ledsaget af  en række ritualer i form af måltider 
og nedlæggelse af  små ofringer; når mennesket tog, skulle guderne takkes. På 
kanten af  lergravene var et område med sort, sodblandet jord indeholdende 
dyreknogler, ildskørnede sten, glasperler, smykkedele, mønter, skår, rødbrændt 
ler, rav og fragmenter af  hvæssesten. 

Fig.6 
Le#$"gningsg#ube# p* b"kke$oppen 
ved Fugledeg*#d unde# udg#"vning i 
2011. Til hø)#e ses de mø#ke "&le)#inge# 
med m*l$ids#es$e#, o&#ede sm*gen-
s$"nde og enkel$e menneskeknogle#, 
&#" de$ 8.-10. *#hund#ede. 
 
Cl"y pi$s on $he hill$op "$ Fuglede-
g*#d du#ing exc"v"$ion in 2011. On $he 
#igh$, $he d"#k deposi$s wi$h #em"ins 
o& me"ls, sm"ll s"c#i&iced ob)ec$s "nd 
" &ew hum"n bones, &#om $he 8$h-10$h 
cen$u#ies. 

Fo$o: Jose&ine F. Bic"n 2011
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Dyreknoglerne, der især er fra svin, kvæg, får/ged og 
lidt hest, er stærkt fragmenterede og har mange slagtespor, 
hvilket vidner om regulære måltidsrester. Det ville heller 
ikke være så besynderligt, hvis ikke det var, fordi der også 
fandtes et stykke af  en underarmsknogle fra et menneske 
blandt knoglematerialet. Menneskeknoglen er kulstof 
14-dateret til ca. 700, hvilket er samtidig med anlæggel-
sen af  storgården ved søbredden. Et oppløjet sølvoffer og 
#ere smykker vidner om, at der også blev ofret på stedet i 
900-tallet '&ig.7(. Den enlige menneskeknogle skyldes måske, 
at opførelsen af  den første storgård på stedet blev ledsa-
get af  menneskeofre. De førnævnte fund fra Trelleborg og 
Hundstrup Mose viser, at menneskeofringer indgik i tidens 
religiøse ritualer. Flere samtidige fund af  menneskeknogler 

Fig.7 
En sølvsk"$ med møn$e#, b"##e# og 
i$uhuggede smykke# blev i 900-$"lle$ 
nedl"g$ ved le#$"gningsom#*de$ p* 
b"kken ved Fugledeg*#d. 
 
A silve# ho"#d wi$h coins, b"#s "nd 
h"cked-up o#n"men$s w"s depo-
si$ed in $he $en$h cen$u#y in $he cl"y 
ex$#"c$ion "#e" on $he hill "$ Fuglede-
g*#d. 

Fo$o: Pi" B#e)nhol$ 2010

FØRKRISTNE KULTPLADSER



NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2014196

på svenske eliteresidenser, som f.eks. Ströja, bekræfter denne antagelse. Arkæo-
logien kan derfor i dag underbygge de omdiskuterede oplysninger om menne-
skeofringer i f.eks. Adam af Bremens beretning om de hamburgske ærkebispers 
historie fra ca. 1070 og fremstillinger på en billedvævning i skibsgraven fra 
Oseberg i Norge, dateret til 826 '&ig.8(. 

Offerbrønden på markedspladsen  
ved Kalmergården
Kalmergården, der ligger i den sydligste del af  Tissø-komplekset, er det nu-
tidige navn på den store residens’ markedsplads. Fundene viser, at den var i 
funktion i tidsrummet 550-1100. Et bemærkelsesværdigt offeranlæg midt på 
markedspladsen blev undersøgt i 2012 '&ig.9(. Det havde en stor sten på 300 
kg placeret i midten af  det øverste lag, hvor den forseglede anlægget. Omkring 
stenen fandtes fragmenter af  støbeforme, bl.a. til et skålformet spænde, sme-
deslagge, lidt keramik og dyreknogler fra 900-tallet. Dette virkede som opfyld-
ningsmateriale. Det var klart, at der ikke var tale om en rigtig brønd, men om 
en vandfyldt offergrube med en lang dannelseshistorie. Offergruben rummede 
adskillige vandafsatte dyndlag (gytje), adskilt af  mere sandede fyldlag. Gyt-
jelagene viser, at gruben har stået åben og vandfyldt i en meget lang periode, 
hvor der gentagne gange blev deponeret knogler i vandet. Den lange brugstid, 
langt over 100 år, bekræftes også af  dateringer af  knoglemateriale fra anlæg-
gets bund og top. 

Offergruben adskiller sig fra de øvrige anlæg på Tissø-komplekset ved 
at rumme langt #ere dele af  heste. Anlægget indeholdt hele, eller næsten hele, 
kranier af  i alt 16 dyr, deriblandt syv heste og heraf tre ungdyr, fem okser, 
hvoraf de to er tyrekalve, et ungt svin og en ung vædder. Den øvre del af  of-

Fig.8 
Billedv%vning &#" Osebe#g-skibsg#"ven i No#ge 
&#" *# 826. Bl"nd$ de m"nge &igu#e# e# de# &le#e 
h%ng$e menneske#, de# mege$ vel k"n v%#e o&#e 
$il gude#ne. 

 
T"pes$#y &#om $he Osebe#g Ship Bu#i"l in No#w"y 
&#om $he ye"# 826. Among $he m"ny &igu#es "#e 
seve#"l h"nged hum"n beings, who m"y well h"ve 
been s"c#i&ices $o $he gods. 

E&$e#: So&ie K#"&$ 1955
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Fig.9 
Ri$uel o&&e#b#ønd unde# udg#"vning p* m"#keds-
pl"dsen p* K"lme#g*#den ved Tissø. Den $o me$e# 
dybe o&&e#g#ube indehold$ i de ned#e l"g is%# 
k#"nie# og lemmeknogle# &#" "dskillige o&#ede dy#. 

 
Ri$u"l s"c#i&ici"l well du#ing exc"v"$ion o& $he 
m"#ke$ pl"ce "$ K"lme#g*#den by $he l"ke Tissø. 
In $he lowe# l"ye#s $he $wo-me$#e-deep s"c#i&ici"l 
pi$ m"inly con$"ined skulls "nd limb bones &#om 
seve#"l s"c#i&iced "nim"ls.

Fo$o: Anne Bi#gi$$e Go$&#edsen 2012
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fergruben indeholdt overvejende måltidsrester og slagteaffald, som for en stor 
dels vedkommende havde ligget en tid på jordover#aden, før det kastedes i 
offeranlægget – sandsynligvis da det blev fyldt op og forseglet med den store 
sten. Den nedre del, som har stået vandfyldt, indeholdt de hele kranier og 
større lemmeknogler. Nogle af  kranierne mangler tænder og kæber, og de kan 
tænkes at have været udstillet og helt afpillede, før de blev deponeret i brønden. 
Anlægget har efter alt at dømme været benyttet som offergrube, og de nedlagte 
dyrekranier og lemmeknogler var måske de dele fra blotmåltiderne, som blev 
givet til guderne. Offerbrønden fungerede i langt over 100 år, inden den sluttelig 
blev forseglet med den store sten og tildækket.

Nordens førkristne tro
Pladserne ved Tissø vidner om en bevidst organisering af  de forskellige 
kultpladser i landskabet, og deres meget forskellige karakter afslører, at der 
var forskelle med hensyn til deres rituelle funktioner i form af ofringer til for-
skellige guder, på forskellige årstider, og med varierende baggrund for ritua-
lerne osv. Tilsyneladende var stort set alle karakteristiske steder i landskabet 
omkring den store residens ladet med en mental betydning, som betød, at en 
række ritualer var knyttet til stederne. Alle pladserne var i funktion samtidig, 
og det virker, som om vikingerne havde lagt deres kosmologiske opfattelse ned 
over deres omgivende miljø. Folk skabte disse så at sige mentale landskaber, 
hvor deres religiøse verdensbillede "k et fysisk og meget konkret udtryk. Et 
velorganiseret verdensbillede, en kosmologi, var en nødvendighed for at kunne 
leve i og forstå den omgivende verden. Alt efter det omgivende miljø og tiden 
har man naturligvis konstrueret skiftende kosmologier, men grundtanken har 
været stort set uændret, at organisere et forståeligt verdensbillede, som kunne 
hjælpe mennesket til at styre sikkert gennem tilværelsen. Både den nordiske, 
førkristne tro og kristendommen blev derfor skabt med henblik på at sikre en 
tryg og forståelig verden. Faste, tilbagevendende riter var her et væsentligt ele-
ment, og det er derfor, at #ere af  de rituelle pladser var i brug i #ere hundrede 
år. Rituelle og religiøse handlinger var derfor allerede stedfaste, længe før de 
kristnes kirker kom til. Efter alt at dømme, så var det datidens stormænd, som 
forestod dem – de samme, som formentlig kom til at lægge hus til, efterhånden 
som kristendommen "k fodfæste. 

LITTER ATUR

 
K#"&$, So&ie: F!" Osebe!g#unne$s $eks$ile!. F!"g-
men$e! og !ekons$!ue!$e møns$!e, Oslo 1955.

Nø#lund, Poul: T!ellebo!g. No#diske Fo#$idsminde# 
Bind IV, 1. He&$e. De$ Kgl. No#diske Oldsk#i&$sel-
sk"b/Københ"vn 1948. 

 
S$#ö)": h$$p://www."!keologikonsul$.se/"k$uel-
l"uppd!"g/s$!oe%"-no!!koeping.h$ml. Siden besøg$ 
15/4 2014.

Svenske kul$pl"dse#: h$$p://www.s$ockholmsl"ns-
museum.se/si$e_medi"/&iles/m"k$-kul$-pl"$s2.
pd&. Siden besøg$ 15/4 2014.



199

ENGLISH SUMMARY 

Pre-Christian cultural sites  
– ritual and religion in the Iron Age and Viking Age 

Since the beginning of the National Museum’s research project “Pre-Chris-
tian Cult Sites” in 2010 it has provided new knowledge of both the ritual 
sites and the rituals that were part of the religion of the "rst millennium AD. 
The article presents sacri"cial sites from Trelleborg, Hundstrup Mose and 
Tissø – all on Zealand '&igs. 1-6(. Today we are beginning to understand the 
complex picture demonstrated in connection with the elite residence at Tissø 
'&ig. 4(. The magnate residences of the time functioned as centres for major 
collective religious and social events. The extensive remains of things like 
animal bones from large collective blót sacri"ces do not appear at the more 
ordinary farm complexes of the time; they are only found in large volumes at 
the elite settlements. The cross-disciplinary approach of the research project 
has shown how we can on the one hand identify and on the other begin to 
understand the complicated rituals that lie for example behind the ritual sites 
of the Viking Age. 
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