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Førkristne
kultpladser
– ritualer og tro
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og vikingetid
AF L ARS J Ø RGENSEN, SO FIE L AURINE
ALB RIS, J OSEFINE F. B IC AN, K ARIN
MARGARITA FREI, ANNE BIRG IT TE
G OTFREDSEN, PE TER STEEN HENRIKSEN,
SAND IE H O L S T O G CHARLOT TE PRIME AU

Siden 2010 har museets tværvidenskabelige forskningsprojekt
”Førkristne kultpladser” arbejdet
på at identificere og tolke en række førkristne, rituelle pladser fra
det 1. årtusinde e.Kr. i Danmark.
Her præsenteres en række af de
foreløbige resultater. Projektet er
finansieret af A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal. Udgravningerne er støttet af Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond, og
blev foretaget i samarbejde med
Kalundborg Museum. En blandt
flere nye erkendelser er, at kulten
var knyttet til faste steder ved periodens store residenser, hvor stormændene antagelig også rådede
for kultens udførelse i forbindelse
med større samlinger af befolkningen.

niu haborumR, niu hangistumR HaþuwulfR
gaf j[ar] …
Med ni bukke (og) ni hingste, HaþuwulfR
(Hådulv) gav godår …

Denne runetekst fra 600-tallet indleder en længere indskrift på en runesten fra
Stentoften i Blekinge. Teksten tolkes som en såkaldt blot-indskrift, hvor stenrejseren HaþuwulfR 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
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Fig.1
Plan over Trelleborg med de rituelle
brøndanlæg. Ved flere af dem er markeret en ringgrøft.
Plan of Trelleborg with the ritual well
units. By several of them a circular
trench is marked.
Efter: Poul Nørlund 1948

Fig.2
Offergruben 121 og den tilhørende
ringgrøft under udgravning i 1937. I
grøften var sandsynligvis nedsat et
hegn.
Sacrificial pit 121 and the related circular trench during excavation in 1937. A
fence was probably sunk in the trench.
Foto: Roar Skovmand 1947

førkristne religion for ”forn sidr”, hvilket bedst kan oversættes 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 billede af den førkristne religions identitet og virke. En troværdig skildring af samspillet mellem datidens befolkning og
den førkristne kult kræver en analyse, som ikke kun omfatter de skriftlige levn, men også det voksende arkæologiske
materiale. Skriftkilderne rummer imidlertid spredte informationer 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 udtryk 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 kendteste 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.
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Blot- og festmåltider var sandsynligvis det almindeligste offer i den skandinaviske 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 libationsofre 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. mennesker, når f.eks. relationerne mellem mennesker og guder skulle genoprettes.
Den svenske kong Domalde, som var en af de første mytiske konger i Ynglingeslægten, 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 (fig.1-2). Den tilhørerende
bebyggelse er lokaliseret nogle hundrede meter derfra.
Brønd 47 indeholdt to skeletter af børn på ca. fire og syv år. Begge skeletter var næsten intakte, og de var sandsynligvis hele, da børnene kom i offerbrønden 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 fire
år (fig.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 individer, 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
Kraniet fra den ældre mand i Hundstrup Mose. Hans usædvanligt høje
strontiumisotopværdi tyder på, at
han kom fra en helt anden geografisk
region end Danmark.
The skull of the elderly man in the bog
Hundstrup Mose. His unusually high
strontium isotope ratio suggests that
he came from quite another geographical region than Denmark.
Foto: Charlotte Primeau 2013
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Fig.4
Offerpladser omkring eliteresidensen fra det 6.-11. årh.
ved vestbredden af Tissø. 1: ofrede våben og smykker i
søen, 2: storgård med flere kultanlæg, 3: offerplads ved
lertagningsområde, 4: formodet offerplads med hesteknogler, 5: offerbrønd på markedspladsen, 6-7: ofringer
af sværd og værktøjskiste i Halleby Å.
Tegning: Josefine F. Bican 2014 og grafiker Pia Brejnholt
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Sacrificial sites around the elite residence from the
6th-11th century on the western shore of the lake Tissø.
1: Sacrificed weapons and ornaments in the lake. 2:
Magnate’s residence with several cult sites. 3: Sacrificial
site by clay extraction area. 4: Presumed sacrificial site
with horse bones. 5: Sacrificial well at the market place.
6-7: Sacrifices of swords and tool chests in Halleby Å.

dyr, og brøndenes vandspejl udgjorde måske porten til gudernes 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 sandsynligvis 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 udgravet 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
Fig.5
I slutningen af vikingetiden blev en
velbevarede, men ikke komplette. Den antropologiske unsmeds værktøjskiste lagt ned i Halleby
dersøgelse viser, at de voksne var mænd på henholdsvis
Å. Den indeholdt tenvægt, hvæsse25-35 år og 30-50 år (fig.3). De to børn var 9-11 og 11-13
sten, jernbarre, skebor, saks, smedeår. De tre spædbørn var alle nyfødte. Ingen af de syv indivitang og en skabelon til udskæring af
korsformede beslag til dekoration af
der udviste sikre tegn på vold, og dødsårsagen er desværre
fine skrin.
uvis. Tre af de syv mennesker er analyseret med henblik på
bestemmelse af deres oprindelsessted ved hjælp af den såAt the end of the Viking Age a smith’s
kaldte strontiumisotop-sporingsmetode. Metoden fungerer
tool chest was deposited in the river
som en slags geologisk GPS, og den er baseret på forholdet
Halleby Å. It included a spindle whorl,
a wheat stone, an iron ingot, a spoon
mellem to af de fire naturligt forekommende strontiumisodrill, a pair of scissors, a smith’s tongs
toper. Resultaterne viser, at kun den yngre mand kan være
and a template for cutting cruciform
af lokal oprindelse (Sjælland), mens barnet på 11-13 år ikke
mountings for the decoration of fine
er af dansk oprindelse. Den ældre mand er imidlertid noget
caskets.
helt særligt, fordi hans stærkt afvigende strontium isotopFoto: Nationalmuseet 2014
værdi peger på, at han kommer fra et helt andet geografisk
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 ferskvandsfisk 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 670830, mens det ældre barn allerede ofredes 500-610. Hundstrup Mose er således
i flere omgange blevet anvendt til menneskeofringer i tiden umiddelbar før vikingetiden, og deres fremmede herkomst tyder på, at man i flere tilfælde hentede
offerpersoner langvejsfra. Måske var det hærtagne trælle.

Kultpladserne ved Tissø
Arkæologien viser i dag, at jernalder- og vikingetidsstorgårdene spillede en vigtig rolle i forbindelse med de religiøse aktiviteter. Stormændene organiserede,
afholdt og styrede efter al sandsynlighed den førkristne kult. De store bebyggelseskomplekser fra specielt den sene jenalder og vikingetid fungerede som
overregionale kultcentre, hvor områdets befolkning samledes i perioder. Udgravningerne af en mulig kongelig residens på vestbredden af Tissø på Vestsjælland 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 (fig.4-5). Spredte
fund tyder endda på, at flere kultpladser kan være undervejs. Dette antydes
også af enkelte stednavne nord og nordvest for Tissø, der indeholder navne-
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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 religiøse status i førkristen tid. I det øvrige Norden viser rituelle
Clay pits on the hilltop at Fugledepladser af tilsvarende karakter, og ikke mindst en række
gård during excavation in 2011. On the
stednavnemiljøer, at mange førkristne rituelle pladser stadig
right, the dark deposits with remains
kan bære deres sakrale stednavnebetegnelser. Stednavnene
of meals, small sacrificed objects and
a few human bones, from the 8th-10th
bekræfter, at det sakrale havde en nær tilknytning til storcenturies.
mandsresidenserne, samt at der var stor variation mellem
de
pladser, hvor kulten foregik. I Tissøområdet indeholder
Foto: Josefine F. Bican 2011
navnet på landsbyen Værslev nogle kilometer nord for søen
enten ordet vi eller en betegnelse for en præst ved et vi. Forleddet 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.
Fig.6
Lertagningsgruber på bakketoppen
ved Fugledegård under udgravning i
2011. Til højre ses de mørke aflejringer
med måltidsrester, ofrede smågenstande og enkelte menneskeknogler,
fra det 8.-10. århundrede.

Den åbne offerplads på Fugledegård
Mens navnene på de rituelle pladser ved Tissø må forblive ukendte, har vi heldigvis det arkæologiske materiale bevaret. I 2011 undersøgtes bakken ved Fugledegård. På dette sted havde man i perioden 700-1000 hentet ca. 1.200 tons fint
ler til de store bygningers vægge på storgården ved foden af bakken (fig.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.
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Fig.7
En sølvskat med mønter, barrer og
ituhuggede smykker blev i 900-tallet
nedlagt ved lertagningsområdet på
bakken ved Fugledegård.
A silver hoard with coins, bars and
hacked-up ornaments was deposited in the tenth century in the clay
extraction area on the hill at Fugledegård.
Foto: Pia Brejnholt 2010

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 anlæggelsen af storgården ved søbredden. Et oppløjet sølvoffer og
flere smykker vidner om, at der også blev ofret på stedet i
900-tallet (fig.7). Den enlige menneskeknogle skyldes måske,
at opførelsen af den første storgård på stedet blev ledsaget af menneskeofre. De førnævnte fund fra Trelleborg og
Hundstrup Mose viser, at menneskeofringer indgik i tidens
religiøse ritualer. Flere samtidige fund af menneskeknogler
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Fig.8
Billedvævning fra Oseberg-skibsgraven i Norge
fra år 826. Blandt de mange figurer er der flere
hængte mennesker, der meget vel kan være ofre
til guderne.

Tapestry from the Oseberg Ship Burial in Norway
from the year 826. Among the many figures are
several hanged human beings, who may well have
been sacrifices to the gods.
Efter: Sofie Kraft 1955

på svenske eliteresidenser, som f.eks. Ströja, bekræfter denne antagelse. Arkæologien kan derfor i dag underbygge de omdiskuterede oplysninger om menneskeofringer 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 (fig.8).

Offerbrønden på markedspladsen
ved Kalmergården
Kalmergården, der ligger i den sydligste del af Tissø-komplekset, er det nutidige 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 (fig.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, smedeslagge, lidt keramik og dyreknogler fra 900-tallet. Dette virkede som opfyldningsmateriale. 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. Gytjelagene 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 anlæggets bund og top.
Offergruben adskiller sig fra de øvrige anlæg på Tissø-komplekset ved
at rumme langt flere 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-
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Fig.9
Rituel offerbrønd under udgravning på markedspladsen på Kalmergården ved Tissø. Den to meter
dybe offergrube indeholdt i de nedre lag især
kranier og lemmeknogler fra adskillige ofrede dyr.

Ritual sacrificial well during excavation of the
market place at Kalmergården by the lake Tissø.
In the lower layers the two-metre-deep sacrificial
pit mainly contained skulls and limb bones from
several sacrificed animals.
Foto: Anne Birgitte Gotfredsen 2012
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fergruben indeholdt overvejende måltidsrester og slagteaffald, som for en stor
dels vedkommende havde ligget en tid på jordoverfladen, 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 forskellige guder, på forskellige årstider, og med varierende baggrund for ritualerne 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 fik 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 element, og det er derfor, at flere af de rituelle pladser var i brug i flere 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 fik fodfæste.
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of the Viking Age.
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