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Kongsgård – kultsted – marked.
Overvejelser omkring Tissøkompleksets

struktur og funktion

Lars Jørgensen

For blot få årtier siden fremstod det skandinaviske bebyggelsesbil-
lede i jernalder og vikingetid relativt unuanceret. De kendte bosæt-
telser omfattede hovedsageligt agrarlandsbyer og kun få skilte sig
ud fra dette mønster. Først med vikingetiden fik vi de velkendte
borge og de første emporier i form af Haithabu, Ribe, Kaupang og
Birka. De seneste  års arkæologiske undersøgelser efter introduk-
tionen af metaldetektoren i bopladsarkæologien har imidlertid gi-
vet et langt mere differentieret billede af perioden, og der tegner sig
nu et billede af et langt mere komplekst samfund med en tydelig
stratifikation inden for bopladserne. På nuværende tidspunkt sy-
nes disse pladser i Danark at kunne opdeles i fire hovedgrupper.

• en lille gruppe aristokratiske pladser med tilknyttede aktiviteter
af ovennævnte art. Det er Tissø, Gammel Lejre (Christensen
1991; 1997) og Toftegård (Tornbjerg 1998) – alle på Sjælland.

• en gruppe af mere ordinære bebyggelser med udprægede
håndværksaktiviteter. Eksempler er Stentinget i Nordjylland
(Nielsson 1994) og Boeslunde på Sjælland (Nielsen 1997).

• en gruppe med specialiserede produktionspladser som Næs
(Møller-Hansen & Høier 2000) og Selsø (Sørensen & Ulriksen
1996) på Sjælland, samt Bejdsebakken i Nordjylland.

• Den sidste gruppe udgøres af mindre, såkaldte landingspladser
ved kysten med beskedne, lokalt orienterede aktiviteter. Der
findes mange af denne type pladser i det Sydskandinaviske
område, og det nuværende antal kan uden problemer forøges
markant ved systematiske rekognosceringer (jf. også Ulriksen
1998).
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I denne forbindelse er det imidlertid den lille gruppe aristokratiske
pladser, som er interessante. De er først i de seneste år ved at kom-
me op på en lille håndfuld pladser, som er kendt gennem arkæolo-
giske udgravninger. Antallet er naturligvis større vis man tager an-
tallet af rige gravpladser i betragtning. Et eksempel er her
Borregravfeltet i Norge med meget rige grave fra merovingertid og
vikingetid (Myhre ). Endnu er selve den aristokratiske residens
dog endnu ikke lokaliseret. Borregravfeltet illustrerer meget godt
situationen i Skandinavien. Gravene kendes, men den tilhørende
bebyggelse ligger ofte hen i mørke.

Grave afspejler imidlertid udmærket de ressourcer, som konge-
magten og det øverste aristokrati rådede over i denne periode. I
Mellemsverige findes de første generationer af ett formodet kong-
eligt dynasti fra det . årh. gravlagt ved Gl. Uppsala lidt nord for
Stockholm i  monumentale gravhøje (Lindqvist ). I gravene
er fundet rester af sønderbrændt pragtudstyr af guld, elfenben og
ædelsten, som kun modsvares af fund i royale grave på Kontinen-
tet. Sveakongernes hirdfolk ses gravlagt på en række gravpladser
Mälardalen, hvoraf de mest kendte er Vendel og Valsgärde (jf. Ar-
widsson ; Arrhenius ). På hver plads ligger de gravlagte
medlemmer af stormandshushold. Gennem flere hundrede år blev
de gravlagt i høje og under flad mark. I de rigeste med både og et
stort og rigt gravudstyr. De mellemsvenske grave nærmest oser af
magtsymboler og krigerideologi.

Situationen fra Mellemsverige genfindes i hele Sydskandinavien,
måske ikke ved de samme fornemt udstyrede grave, men andre
arkæologiske fund viser, at tilsvarende magtfulde potentater var til
stede både i Danmark, Norge og Finland. I Danmark er det især
bopladser og kostbare skattefund som afslører den tidlige konge-
magt. Ved Gudme på Fyn er udgravet den rige bebyggelse fra det
.–. årh. Centralt i bebyggelsen lå en sandsynlig royal residens i
form af en imponerende hal på næsten  m i gulvareal (Søren-
sen ). Fraværet af stalde og andre økonomibygninger i forbin-
delse med hallen kunne tyde på, at magnatens økonomiske grund-
lag for en stor dels vedkommende må have været afgifter, såkaldt
tribut, fra de omkringliggende  almindelige gårde. På disse gårde
arbejdede forskellige håndværkere, blandt andet guld- og sølvsme-
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de, og deres produkter blev handlet på den nærliggende handelsp-
lads ved Lundeborg på kysten. Gudme viser hvorledes magtfulde
personer i denne periode begyndte at koncentrere handels- og hånd-
værksaktiviteter ved deres residenser på denne ‘første generation’ af
skandinaviske centre med handels- og håndværksfunktioner. For-
målet var naturligvis at kontrollere og profitere af disse ved blandt
andet opkrævning af afgifter. Til gengæld garanterede stormanden
eller kongen de pågældende håndværkere og købmænd beskyttelse
og markedsfred på de pågældende pladser. Redskabet til sikring af
dette var stormandens eller kongens krigere.

De prangende begravelser af personerne tilhørende vikingetidens
øverste sociale lag havde et meget bevist formål med henblik på
markering og legitimering af aristokratiets rettigheder til deres ejen-
dom og sociale position. De samme signaler udsendte eliten også
via deres store residenser. Deres storgårde er imidlertid ikke så lette
at finde som deres grave, idet sporene efter dem som regel ligger
skjult under den dyrkede mark Ved de to svenske gravpladser Ven-
del og Valsgärde har nye undersøgelser tydeligt påvist, at stormands-
gårde må ligge i umiddelbar nærhed af gravfelterne (Isakson ).
Selvom begge blev anlagt allerede omkring , så viser dateringen
af gravene, at gårdene eksisterede langt ind i vikingetiden. Denne
meget lange levetid for stormandsgårdene er absolut ikke ualmin-
delig, nærmest tværtimod. På det norske gravfelt ved Borre dække-
de storhøjene tidsrummet ca. –, og den samme familie har
sandsynligvis beboet den tilhørende gård i hele perioden. I Dan-
mark viser udgravninger af de to største stormandsgårde ved Gam-
mel Lejre og Tissø på Sjælland, at de begge anlægges omkring år
 og fortsætter uden afbrydelse op til ca. –. Gennem
 år ses der således en kontinuitet med hensyn til aristokratisk
sæde.

De hidtil største storgårde dækker arealer på op mod –.

m, men kun få er udgravet i deres fulde udstrækning. Ved Gam-
mel Lejre, Tissø og Strøby, alle på Sjælland i Danmark, og Borg i
Nordnorge er der dog foretaget så omfattende udgravninger, at der
kan fås et godt indtryk af stormandsmiljøet. De arkæologiske fund
viser, at der foruden særligt store halbygninger optræder skatte med
ædelmetal, smykker af guld, sølv og forgyldt bronze af høj kvalitet,
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importgenstande, mønter etc. Det vidner om store ressourcer og
ikke mindst et stort forbrug i forhold til de mere ordinære gårde,
hvor der ofte kun findes lidt keramik og jern. I forbindelse med
storgårdenes residensområder optræder der heller ikke håndværks-
materiale i større mængde. Datidens stormænd sad ikke selv og
svinede med metalstøbning og andet håndværk i sin prangende hal.
Håndværket ses ofte henlagt til et område langt fra de centrale byg-
ninger.

Hallen var gårdens repræsentative bygning. Det var her storman-
den modtog og ikke mindst beværtede ved store gæstebud og høj-
tider. I det oldengelske Beowulfkvad fra det . årh. og de senere
islandske sagaer berettes i detaljer om, hvorledes stormænd og kon-
ger afholdt store gæstebud i hallen. Det var en af de sociale pligter,
som aristokratiet stod for. Stormænds magt og status blev blandt
andet målt efter hvor mange gæster de kunne beværte. Det var også
ved disse lejligheder, at stormanden eller måske kongen belønnede
sine tro støtter med kostbare gaver eller land. Det var en oplagt
lejlighed for herskeren at vise sin gavmildhed og økonomiske for-
måen, idet mange fremtrædende personer naturligvis var indbudt
til disse begivenheder.

Tissøkomplekset

Det bedst belyste af disse aristokratiske gårdsanlæg er Tissø i Vest-
sjælland. Bopladsen er beliggende ved søens vestbred i en afstand
af ca.  km fra kysten. Via Halleby Å har det været muligt, at sejle
selv større skibe fra havet og ind til søen. Flere andre åer løber ud i
søen, og rent trafikalt er bopladsen placeret meget strategisk. En
stor del af befolkningen i det vestsjællandske område har haft sejl-
mulighed til Tissø. Bopladsen strækker sig langs hele søens vest-
bred over en strækning på ikke mindre end , kilometer og en
bredde på – meter (fig. ). Det totale areal er ca. .

kvadratmeter, og der er dermed tale om en af Danmarks rigtig sto-
re bosættelser. De nye udgravninger på området begyndte i ,
men stedet har dog gennem mange år været en stabil leverandør af
spændende arkæologiske fund. Allerede i det . årh. dukkede der
våben og andre genstande op i søbunden ud for bopladsen i det
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Fig. . Kort over Tissøkomplekset. Der er angivet udgravningsfelterne fra perioden –,
samt de markante fund i form af våbenofre fra søen, guld- og sølvskatte, samt gravene med to
henrettede mænd. Det grå område med højdekurver var i vikingetiden omgivet af vand. Den
eneste adgang til komplekset var via broen over Halleby å.
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Fig. . Fordelingen af de ca. . metaldetektorfund fra Tissøområdet. De afspejler bebyggel-
sesområdets udstrækning.
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man foretog en sænkning af søens overfladeniveau for at modvirke
oversvømmelser af de lavtliggende områder (jf. fig. ). Tørlægning-
en af den tidligere bredzone resulterede i, at der med jævne mel-
lemrum fandtes redskaber, smykker og især våben i den gamle sø-
bund. I dag foreligger der ca.  genstande fra selve søen, og disse
omfatter især våben i form af sværd, økser og lanser, hvoraf langt
de fleste er fra vikingetid. I den forbindelse skal bemærkes søens
navn – Tissø – som egentlig betyder Tir eller Tyrs sø. Tir/Tyr var
en af vikingernes krigsguder, og det er nærliggende at tolke disse
søfund som ofre. De hidtil fundne genstande viser fra Tissø viser,
at denne offertradition går tilbage til ca. , hvilket er meget tæt
på bopladsens anlæggelsestidspunkt. Offerfund fra vikingetiden er
ikke enestående i Danmark. Fra Søborg Sø og Værebro å på Sjæl-
land, samt Kolindsund i Jylland kendes der fundkoncentrationer
af specielt våben fra vikingetid. Som det er tilfældet med våbnene
fra Tissø, så ses der heller ikke kampspor på disse genstande. Meget
taler for, at de er nedlagt som ofre over en længere periode, når der
ses på genstandenes tidsmæssige spredning.

Det mest spektakulære blev imidlertid gjort i , hvor en af de
lokale landmænd fandt en guldhalsring på , kilo fra det . årh.
Marken hvorpå ringen fandtes blev undersøgt ved en udgravning i
. Det eneste der kunne konstateres på stedet var omfattende
værkstedsaktiviteter i form af smedning og bronzestøbning, men
ingen permanente gårde. Blot et par år efter fundet af guldringen,
i , dukkede et par grave frem med to henrettede mænd ved
overgangen over Halleby Å. De to henrettede mænd er C- date-
ret til tiden omkring – AD – en datering der i øvrigt er
meget tæt på nedlæggelsestidspunktet for hele bopladsen. Ved den
samme udgravning blev der endvidere konstateret rester efter en 
meter lang, træbro over Halleby Å, som ligeledes kunne dateres til
vikingetiden.

Omkring  påbegyndte Nationalmuseet iværksatte de første
metaldetektorafsøgninger på området omkring findestedet for guld-
ringen. Talrige metaloldsager bekræftede fuldt ud eksistensen af et
stort bopladsområde. Omkring  begyndte imidlertid tre lokale
amatørarkæologer på systematiske afsøgninger med metaldetektorer
langs søbredden. I fig.  er vist fordelingen af de ca. . indmål-
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Fig. . Fordelingen af små ligearmede fibler fra det . årh. og næbfibler fra det .–. årh. De
ældste aktiviteter begyndte i den nordlige del af området, men allerede omkring  var hele
arealet i brug.
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te metalfund, som er fundet af både de lokale detektorfolk og i for-
bindelse med Nationalmuseets udgravninger siden . Fordelingen
af de mange metalgenstande giver et tydeligt indtryk af selve bebyg-
gelsessporenes udstrækning. En stor del af fundene består af søm,
nagler og mere eller mindre ubestemmelige jerngenstande. Ca.  %
af alle fund udgøres af jerngenstande. Fundmaterialet omfatter ca.
 dragtfibler til bestemmelse af blandt andet pladsens funktions-
tid. Det omfattende fibelmateriale viser, at bopladsen begynder så
småt engang i det . årh. og slutter engang i første halvdel af det .
årh. De ældste typer udgøres af små ligearmede fibler fra det . årh.
og næbfibler fra tiden omkring . De ligearmede fibler ses koncen-
treret i bopladsområdets nordligste del, og deres begrænsede udbre-
delse tyder på, at aktiviteterne først begyndte i dette område (fig. ).
Fordelingen af de såkaldte næbfibler viser et helt andet billede, idet
de findes fordelt over hele det store bopladsområde (fig. ). Alt tyder
således på, at det fulde bopladsareal er i funktion fra og med begyn-
delsen af det . årh. Spredningsbillederne for de efterfølgende peri-
oder viser det samme billede, og de næste  år omfattede det akti-
ve bebyggelsesområde det maksimalt mulige areal – ca. .

kvadratmeter. Først engang i første halvdel af det . årh. nedlægges
bebyggelsen. Hidtil er der kun fundet et enkelt spænde af såkaldt
Urnestype fra anden halvdel af det . årh., og det er ikke fundet på
bopladsområdet. C- dateringen på – af de henrettede
mænd stemmer bemærkelsesværdigt godt overens med tidspunktet
for nedlæggelsen af pladsen.

Efter seks års udgravninger på det store bopladsområde er vi nu
ved at have et overblik over bebyggelsens struktur og dens tidsmæssi-
ge udvikling fra anlæggelsen i det  årh. og til nedlæggelsen i det .
årh. På nuværende tidspunkt er undersøgt ca. . m (jf. fig. 
med status ). I foråret  er endvidere afsluttet udgravniger-
ne af ca. . kvadratmeter på området umiddelbart nordvest for
broen. Dette værkstedsområde strækker sig langs hele øens østkyst
op til storgården – det er en strækning på ca.  meter og et sam-
let areal på omkring . kvadratmeter. Foruden tusinder af
metalgenstande er der fundet to sølvskatte og den store guldhals-
ring på dette område. Ved søbredden, i læ for vestenvinden neden-
for bakken, findes storgården anlagt. På den gamle søbund, umid-
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Fig. . Plan med storgårdsområdet og det tilknyttede markeds- og værkstedsområde nord for
dette.
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delbart udfor storgården, er fundet de formodede ofre i form af
våben, smykker og værktøj. Nord for gården fortsætter et markeds-
område ca.  meter videre mod nord langs kysten. Der er her
også tydelige spor efter en grubehusbebyggelse og værkstedsaktivi-
teter, men de sidstnævnte ikke i nær det samme omfang som syd
for gården. Nordligst i området er påvist en mindre gård fra det .
årh. af almindelig landbrugstype. Hovedbygningen på denne gård
er et ordinært langhus af såkaldt Trelleborgtype. På denne gård er
der ikke gjort fund af samme karakter som på de øvrige dele af
bopladsområdet. Der er endnu ikke påvist ældre forgængere til
denne lille gård, og fundene tyder således på, at bebyggelsen i peri-
oden fra ca.  til  kun omfattede storgården, samt markeds-
og værkstedsområderne. Først i det . årh. opføres den lille gård.

Storgården ved søbredden har af indlysende årsager været hoved-
objektet for de hidtidige udgravninger. Det er herfra vi har de ri-
geste fund. I fig.  ses en plan med den centrale del af udgravnings-
arealet med hele storgårdskomplekset og dele af de tilstødende
markedsområder. Generelt rummer storgården en meget høj andel
af fortinnede og forgyldte genstande af bronze og sølv, når man
sammenligner med andre metalrige pladser fra den samme periode
i Danmark. Det er tydeligt, at aristokratiske personer har opholdt
sig på gården. Et meget karakteristisk indslag i storgårdens inven-
tar er våbenudstyr som eksempelvis pilespidser. Flere af pilene er
typiske krigspile designet til gennembrydning af ringbrynjer. Der
er også fundet flere hjalter, fæsteknapper og andre beslag fra sværd.
Som regel altid med indlæg af sølv og messing. Fordelingen af de
 våben og våbendele fra pladsen viser en tydelig koncentration
på storgården – og endda inden for selve toften (fig. ). Et par
hundrede meter sydligere ses endnu en koncentration, men her er
der tale om materiale fra en smedje. Gårdens aristokratiske miljø
understreges også af rytterudstyr i form af bidsler og sporer. Spo-
rerne rummer som regel også dekorationer i form af indlæg af sølv
og messing.

Et andet markant indslag udgøres af genstande fra henholdsvis de
karolingiske og insulære områder i det nuværende Tyskland og Eng-
land/Irland. De karolingiske omfatter sværdbæltebeslag, korsforme-
de- og ligearmede fibler, samt mønter fra det . årh. Fra bopladsom-
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Fig. . Fordelingen af våbenudstyr viser en markant ophobning inden for selve storgårdstoften
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Fig. . Storgården i fase , formodentlig fra det .–. årh. Der foreligger endnu ingen C- da-
teringer af de enkelte gårdsfaser. Dateringerne er derfor baseret på genstande og hustyper.
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Fig. . Storgården i fase , formodentlig fra det .–. årh.
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rådet har vi på nuværende tidspunkt ca. ti mønter præget under Karl
den Store og Ludvig den Fromme. De karolingiske og insulære gen-
stande kan være udtryk for mere eller mindre velorganiserede han-
delskontakter med disse områder eller måske resultaterne af egentlige
plyndringer. Det er karakteristisk, at dette fundmateriale synes at
koncentrere sig i perioden fra det sene . og . årh.

Der er imidlertid også andre mønttyper. Efter årets udgravninger
er vi oppe på ca.  mønter. Den ældste er en sceatta fra det sene
. årh., og i øvrigt den første fra Sjælland. Hertil kommer en lille
gruppe af tidlige nordiske mønter fra første halvdel af det . årh..
Det er her karakteristisk, at disse tidlige mønttyper – sceattas, de
karolingiske og Hedebytyperne – især optræder på selve storgården.
Af de ca.  mønter fra pladsen er dog den altdominerende type
de arabiske mønter fra det . og . årh., som ofte er klippet i varie-
rende størrelse efter vægt.

Sammenholdes materialet fra storgården med fundene fra mar-
keds- og værkstedsområderne er det tydeligt, at de prestigebetone-
de genstande optræder langt hyppigere på storgården. Skår af franki-
ske og karolingiske drikkeglas findes således kun på storgården, og
her endda kun ved halområdet. Vi har ikke et eneste glasskår fra
storgårdens værksteder eller de store markedsområder. Fundene viser
med al tydelighed, at gårdsanlægget er specielt. Fig.  viser planen
over gården i den ældste fase . Den østlige del af gården er desvær-
re blevet ødelagt ved grusgravninger. Der fandtes imidlertid nogle
svære stenkonstruktioner i forbindelse med de centrale hallers væg-
ge, og dette medførte, at grusgravningen slog et sving uden om
halområdet for at undgå de tunge sten. Ved et utroligt held undgik
hallerne således ødelæggelse. Fase  anlægges sandsynligvis tidligt i
det . årh. Toftearealet er ca. . kvadratmeter, og i hegnet ses
flere indgange. Centralt ligger halbygningen, som er ca.  m lang
og , meter bred – i alt ca.  kvadratmeter under tag. Et ind-
hegnet særområde var bygget sammen med hallens vægge, og i dette
lå en lille bygning på  gange  meter med et specielt vestvendt
indgangsparti. I hegnets østside var der en indgang til området. Ved
hegnet i gårdens nordlige ende lå smedjen. På trods af, at gårdens
østside er ødelagt er det bemærkelsesværdigt, at der ikke kan påvi-
ses andre større bygninger på gården. Som dansk gård er den me-
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Fig. . Stemmeskrue af ben fundet i østenden af fase  hallen. . årh. Højde , cm. (Foto Jesper
Weng).
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get atypisk, og i det foreliggende materiale er der intet der tyder på
almindelig landbrugsproduktion eller større dyrehold på gården –
der er ikke tale om en produktionsenhed. Kun løvknive og segl
vidner om fodring, og her er det mest nærliggende at tænke på
opstaldede heste. Ikke kun gårdens struktur er besynderlig. Ned-
gravningerne til de tagbærende stolper i hallen var ikke mindre end
tre meter dybe. Det er ikke tidligere set i dansk forhistorie, og hal-
len har helt klart været af en meget specielt konstruktion. De me-
get dybt funderede stolper, der har været ca.  cm i diameter, kunne
tyde på et stort vindpres på bygningen – måske fordi den havde to
etager.

Billedet af denne atypiske gårdsstruktur gentages i den efterføl-
gende fase  fra det . og . årh. (fig. ). Toften udvides til ca. .

kvadratmeter, og i sydhegnet ses nu en bred port til vogne. Hallen
ombygges, den er nu  meter bred, men længden på ca.  meter
bibeholdes. Det indhegnede særområde ombygges ligeledes. Ind-
hegningen er dog stadig bygget sammen med hallens vægge og den
gamle indgang i hegnets østside opretholdes. Det lille hus fra fase 
forsvinder og afløses af et større hus på  gange  meter. I indheg-
ningens sydlige del udskilles et mindre område med et tværgående
hegn. Som i fase  kan vi genfinde smedjen i gårdens nordende,
placeret langt væk fra hovedbygningen. Ingen andre større bygninger
er påvist i denne fase. Et fint lille fund er med til at understrege
hallens særstilling. I væggrøften fandtes en stemmeskrue til et fint
strengeinstrument – måske en lyre anvendt ved gæstebudene i hal-
len (fig. ).

Med fase  sker der tilsyneladende markante ændringer i gårdens
struktur (fig. ). Det samlede fundmateriale fra hele bopladsområ-
det tyder på, at denne ændring er sammenfaldende med en stig-
ning i pladsens aktivitetsniveau i løbet af det . årh., hvor der ses en
stigende fundmængde. Gårdens tofteareal udvides nu til ca. .

kvadratmeter, men dens kernestruktur bibeholdes. Hallen bliver blot
ombygget, og det samme er tilfældet med det indhegnede særom-
råde og den tilhørende bygning. Særområdet frigøres nu fra hallen,
men placeringen af den oprindelige østindgang bibeholdes dog.
Smedjen findes stadig placeret ved gårdens nordhegn. Langs vest-
hegnet opføres imidlertid nye bygninger i flere tempi. Da fasen
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Fig. . Storgården i fase , formodentlig fra det .–. årh.
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Fig. . Fordelingen af amuletter og smykker med motiver fra den nordiske mytologi viser en
tydelig koncentration på storgården.
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afsluttes står der fire identiske huse langs vesthegnet. De har mest
karakter af oplagring. Nord for de fire bygninger ligger et større hus.

Det mest bemærkelsesværdige ved gårdens udvikling fra fase  til
fase  er ikke så meget ændringen i dens struktur fra fase  til fase .
Det er mere den udprægede konservatisme med hensyn til hallerne
og det tilhørende indhegnede særområde med den enlige bygning.
Over en periode på næsten  år ses kombinationen med hal, sær-
område og mindre bygning bibeholdt. Ligeledes ses smedjen gå igen
i hele perioden. I den samme periode ses der en løbende udvikling
af de ordinære danske gårde, og Tissø afviger markant fra det gene-
relle danske billede.

Hallen kan vi uden problemer tolke som anlæggets repræsentati-
ve bygning, men særområdet og den lille bygning er tydeligvis spe-
ciel. Her er det værd at lægge mærke til, at der er en ualmindelig
høj fundfrekvens inden for storgårdens tofteområde af hedenske
amuletter og smykker med en motivverden hentet fra den nordiske
mytologi (fig. ). Der er hidtil funder ca.  torshammere inden
for storgårdstoften. Hertil kommer et miniatureildstål. En anden
gruppe udgøres af hængesmykker i form af en rytter der mødes af
en skjoldbærende person (fig. :). Rytteren bærer sværd og på
hesten ses lansen fastgjort i seletøjet. Rytteren har fletning, og den
stående person bærer kjole. Det er begge valkyrier, som i følge
mytologien blandt andet udvalgte de faldne krigere på slagmarken
og førte dem til Valhalla. En lignende gruppe udgøres af enkeltstå-
ende kvinder (fig. :). Der kan være tale om valkyrier, men en af
kvinderne bærer et meget stort brystsmykke, og dette kunne måske
også pege på gudinden Freja med smykket Brisingamen (fig. :).
De mange hedenske amuletter, smykkerne med de mytologiske fi-
gurer, våbenofrene fra søen og ikke mindst søens navn – guden Tyrs
sø – kunne efterhånden indikere, at storgården var centrum for en
række hedenske kultaktiviteter. Her er det fristende, at vende blik-
ket mod særområdet i tilknytning til hallerne. Dets funktion står
ganske vist hen i det uvisse, men der kunne måske være tale om et
kultområde – måske sagaernes hov. Også det forhold, at jernsmed-
jen er en permanent funktion på gården kunne understøtte formod-
ningen om kultaktiviteter på anlægget. I nordisk mytologi indtog
smeden en særlig position.
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Et gårdsanlæg som Tissø viser, at vi skal nok til at regne med, at
der sandsynligvis fandtes deciderede kultbygninger på de store gårds-
anlæg i yngre jernalder og vikingetid i Skandinavien. Et godt ek-
sempel er en lille bygning på storgården ved     Borg in Östergötland,
som ses tydeligt associeret med dyreofre og rituelle deponeringer af
ildstål (jf. Lindeblad & Nielsen ; Nielsen A.-L. ). Den enlige
bygning i det indhegnede særområde på Tissøgården kunne meget
vel være en tilsvarende kultbygning. I denne forbindelse skal der
også henvises til Gl. Lejre, hvor der i tilknytning til hallerne ligger
en sekvens af fire mindre huse. Deres funktion er ukendt, men der
kunne udmærket også her være tale om en rækkefølge af kultbyg-
ninger (jf. Jørgensen , ff). Senest er der dukket et meget
spændende gårdsanlæg frem ved Järrestad i Skåne, som i sin struk-
tur og tidsmæssige udvikling ligger meget tæt op ad Tissøgården.
Anlægget fra Järrestad har også et indhegnet særområde med en
mindre bygning, som er bygget sammen med en af de store haller.
Vi ser frem til de første publikationer af gården fra Järrestad.

Med den afsluttende fase  er vi i sidste halvdel af det . årh. og
begyndelsen af det . årh. (fig. ). Gårdens mest spektakulære
bygning er den store hal på  meter i længden og , meter i bred-
den –  kvadratmeter under tag. Konstruktionsmæssigt adskiller
den sidste hal sig markant fra de ældre haller. Med fase  når går-
den også sit maksimum med hensyn til areal og bygningsmasse. Der
er imidlertid problemer med hensyn til at fastlægge gårdens tofte-
areal, idet store dele af hegnet er bortpløjet. Toftearealet er dog
mindst . kvadratmeter, og i sydhegnet ses stadig den store
vognport. Gårdsstrukturen ændres radikalt med fase . Hallen er
en ny type, det indhegnede særområde forsvinder og de ældre hus-

Fig. . Smykker fra storgårdstoften med mytologiske personer. : (Fotos Pia Brejnholt).
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Fig. . Storgården i den afsluttende fase , formodentlig fra det .–. årh.
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Fig. . Fordelingen af detektorfund i storgårdsområdet. Bemærk de få fund i og umiddelbart
omkring hallerne.
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typer afløses af især af huse med skråtstillede støttestolper. Der hvor
særområdet lå bliver der nu opført et større hus vinkelret på hallen,
samt en lille, muligvis korsformet bygning. Denne sidste bygning
har en sydvendt indgang, og bygningen midtakse løber præcist ud
gennem gårdsporten. Bedømt ud fra placeringen synes der være tale
om en særlig vigtig bygning, idet den var den første man så i por-
ten. Nordvest for den store hal ses en samling mindre bygninger,
der alle har en åben gavl – måske vognhuse. I gårdens nordende ses
mulige beboelseshuse til mandskab. Flere andre bygninger tilhører
denne fase, og ved sydhegnet ses et  meter langt hus med uvis
funktion. Gårdens samlede bygningsmasse er ca.  m, men ikke
alle bygninger har stået samtidig.

Selvom der kan konstateres store ændringer i strukturen i gårdens
-årige levetid er der ét forhold som ikke ændres – gården er som
tidligere nævnt ikke en produktionsenhed. Stort set alle bygninger
i de enkelte faser må karakteriseres som specielle bortset fra de for-
modede mandskabshuse. Mange af de øvrige bygninger er hidtil ikke
set på danske gårdsanlæg. Endvidere er hallerne af udpræget mo-
numental type, og der synes ikke være tale om almindelige residens-
bygninger som de kendes i form af de samtidige store haller ved Gl.
Lejre kun  kilometer fra Tissø. Hallerne i Gl. Lejre har mange
rumopdelinger, og kan bedst betegnes som overdimensionerede
bondehuse, som de kendes fra andre samtidige bebyggelser. I
modsætning til Gl. Lejre har Tissøhallerne meget få rum. I de tre
ældre faser var hallerne opdelt i to vestlige og to østlige rum ved
skillevægge ved de tagbærende stolper. Knoglefundene fra hallen er
tydeligt koncentreret i den østlige del, og det er også her, at de få
fund er gjort. Hallernes vestlige halvdel er stort set fundtom. Hal-
lerne giver således indtryk af, at gæstebud har været afholdt i østen-
den, mens den vestlige del kan have været boligområde. Den spe-
cielle rumopdeling tyder imidlertid på, at hallerne ikke har været
permanent beboelse som det sandsynligvis er tilfældet i Gl. Lejre.
Hele det centrale gårdsområde med hal og indhegninger er endvi-
dere bemærkelsesværdigt fundfattigt, og det er tydeligvis blevet ren-
holdt i forhold til de andre dele af gården (fig. ))))).
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Fig. . Fordelingen af smeltet bly og bronze fra håndværk viser en aktivitet over hele området.
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Værkstederne og markedspladsen

Både syd og nord for storgården findes omfattende værksteds- og
markedsområder. Strukturen på disse aktivitetsområder er relativt
ensartet. Der findes tusindevis af stolpehuller, som det imidlertid
er uhyre vanskeligt at finde noget system i – et forhold der især
skyldes den nedpløjning, som pladsen har været udsat for. Mange
stolpehuller og andre anlæg er desværre bortpløjede. Dette gælder
således alle esserne, og de eneste spor vi finder efter dem er de kar-
akteristiske slagger i pløjelaget eller dumpet i sløjfede grubehuse og
brønde. En sikker bygningstype på markedsområderne er dog gru-
behusene, som de kendes fra talrige andre pladser af samme karak-
ter i det sydskandinaviske og nordtyske område. Der er på nuværen-
de tidspunkt registreret ca. 70 grubehuse, men fra hele området
formodes der at være flere hundrede. I den sydlige del af værksteds-
området er der imidlertid også fundet små huse bestående af blot et
enkelt par tagbærende stolper, som formodes at repræsentere små-
huse eller boder. At dømme efter antallet af stolpehuller har der været
mange af disse småhuse. En stor mængde nitter og søm fra især
værkstedsområderne hvor disse småhuse dominerer viser, at de
hyppigt er blevet repareret og fornyet. Andre steder på pladsen er
der tegn på, at der blot har været rejst cirkulære eller vinklede hegn,
som har skulle skabe læ for et lille arbejdsområde. Vi kan konstate-
re, at der tilsyneladende ikke er spor efter permanent bosættelse på
disse markeds- og værkstedsområder. Grubehusene og småhusene
har været genanvendt flere gange, men tilsyneladende ikke til læng-
erevarende beboelse.

I det sydlige værkstedsområde nord for Halleby å er det jernsmed-
ning og bronzestøbning, der synes at dominere aktiviteterne. I
smedeområderne findes der mange af disse karakteristiske esseslag-
ger fra raffineringen af jernet. Halvfabrikata til ildstål, sakse, knive
og pilespidser ses ofte blandt fundene fra disse områder. Bronzestø-
bere arbejdede i de samme områder, og blandt andet er fundet stø-
beforme til skålformede spænder, fejlstøbte nøgler, fibler og tors-
hammere. Værktøj i form af stikler og små mejsler til metalhåndværk
optræder hyppigt i det sydlige værkstedsområde. Specielt i dette
område er der i fundmaterialet tegn på, at de samme håndværkere
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eller håndværkstyper er vendt tilbage til det samme område år efter
år. Fordelingen af smeltet bronze og bly viser imidlertid, at smyk-
keproduktion har fundet sted over det meste af pladsen (fig. ).
Bemærk også her, at smykkehåndværkere arbejde på selve storgår-
den, hvor der er fundet flere modeller til fremstilling af støbefor-
me. Handelsaktiviteternes udbredelse fremgår af de mange vægt-
lodder, brudsølv og arabiske mønter, som er fundet over hele
området. Fordelingen af vægtlodderne viser også her en aktivitet
over hele pladsen. Sammenlignes der med fundintensiteten med em-
porier som Ribe, Hedeby og Birka er der tale om langt mindre fund-
mængder, og dette tyder ikke på længerevarende bosættelse i mar-
keds- og produktionsområderne. Der synes at have været tale om
korte, men intense markedsperioder. Siden så store arealer måtte
tages i brug i forbindelse med disse aktiviteter, kunne det tyde på,
at mange mennesker opholdt sig på pladsen i disse perioder.

Ét nyt fund bidrager væsentligt til at sætte pladsen ved Tissø i et
internationalt relief. På det sydlige værkstedsområde er fundet et
byzantinsk blysegl fra midten af det . årh. (fig. ). Identiske segl
er fundet i Haithabu og Ribe (Laurent ; Jensen , ). Seg-
lene repræsenterer Patrikios Theodosios og der ses også angivet hans
embedstitler som Chartularios og Protospatharios. Theodosios var
i årene omkring  leder af det byzantinske rustkammer og mi-
litære hvervekontor (Laurent ). Kontinentale kilder beretter, at
han besøgte Venedig og Lothar d. I’s hof i Trier i årene –. At
der nu også er fundet et segl på pladsen ved Tissø er næppe tilfæl-

Fig. . Byzantinsk blysegl fra det . årh. (Foto Jesper Weng).
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Fig. . Plan over det centrale bygningskompleks med kirke (A), aula (B) og atrium (C) på Karl
den Stores pfalz i Aachen. En forbindelsesgang (D+E) kobler komplekset sammen. (Efter Kreusch
).
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digt. Det er foreslået, at den byzantinske embedsmand Theodosios
var i Nordeuropa for måske at hverve lejetropper eller opkøbe jern
til den byzantinske hær, som kort forinden havde lidt store neder-
lag til araberne i Phrygien (Laurent :). At byzantinske em-
bedsmænd, evt. blot repræsentanter for Theodosios, har besøgt
pladser som Hedeby og Ribe i dette ærinde synes meget naturligt –
her var mange mennesker og forbindelser og aftaler på højt plan
kunne indgåes. De arkæologiske fund fra Tissøkomplekset viser, at
tilsvarende kontakter kunne etableres på denne plads, som uden tvivl
var den vigtigste på Vestsjælland.

Kongsgård – kultsted – marked?

Til sidst et forsøg på en samlet tolkning af Tissøkomplekset. I det
. årh. ses de første tegn på aktiviteter ved Tissø og allerede tidligt
i det . årh. anlægges storgården. Samtidig ses der også aktivitet på
de store markeds- og værkstedsområder, samt de første ofringer i
søen. Den besynderlige bygningsstruktur, der specielt kan iagtta-
ges på gården i fase  og fase , kunne tyde på, at den ikke er en
permanent residens for et aristokrati. Der mangler ganske simpelt
mange bygninger, som man normalt vil forbinde med en fast resi-
dens. Denne ’bygningsmangel’ kunne indikere, at der ikke er tale
om en almindelig stormandsresidens. De bygninger vi kan konsta-
tere er dels det enlige hus i det indhegnede særområde ved haller-
ne, dels smedjen i gårdtoftens nordende. Hertil kommer et mindre
antal grubehuse, som sikkert kun har været anvendt periodisk. Sto-
re mængder måltidsrester i fylden i grubehusene inde på selve gårds-
toften, samt knogleaffald i østenden af hallerne viser imidlertid, at
der i perioder må have været mange mennesker på gården. Den
generelt store fundmængde i øvrigt afspejler også dette. Smykkerne
viser, at personerne har tilhørt den absolutte elite. Endvidere viser
de mange fund af våbendele og hesteudstyr, at tungbevæbnet rytte-
ri også har opholdt sig på gården. De foreløbige knogleanalyser har
i denne forbindelse vist, at hestene fra Tissø generelt er større end
de der kendes fra ordinære, danske gårdsanlæg. Dette kunne måske
tyde på trænede krigsheste, men en afklaring på dette må dog af-
vente analyserapporten. Det aristokratiske aspekt understreges dog
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også af tilstedeværelsen af store slanke hunde i knoglematerialet, og
her er der sandsynligvis tale om jagthunde.

Fundmaterialet viser således, at personer tilhørende den absolut-
te elite var på Tissøgården i hele funktionsperioden. Den besyn-
derlige bygningsstruktur tyder dog, at den ikke anvendte gården som
permanent residens. Hovedresidensen må derfor ligge et andet sted,
og vi skal måske et niveau højere op med hensyn til anlæggets ejer-
forhold. Der kunne måske være tale om en kongsgård. Ikke en
hovedresidens, men et anlæg i den mobile kongemagts kongsgård-
system. I den forbindelse er det interessant at forsøge på at trække
en parallel mellem Tissøkompleksets struktur og dokumenterede
funktioner og den der kendes fra en samtidig karolingisk kejserp-
falz. Karl d. Stores pfalzkompleks i Aachen omfattede omkring 

to centrale stenbygninger; Aula Regia og pfalzkirken, som var for-
bundet med hinanden via en forbindelsesgang (jf. fig. ). Inden
man kom ind i kirken skulle man først gennem et atrium (forgård).
Foruden det centrale bygningskompleks fandtes der boliger og
værksteder, som nok ikke har været af sten, men af træ (Hugot
:). Neden for er listet en række af de arkæologiske karakte-
ristika for Tissøkomplekset, deres tolkning, samt et forsøg på at
genfinde elementerne i den struktur og de funktioner, som kilder-
ne beskriver i forbindelse med en karolingisk pfalz.

Tissøkomplekset Tolkning Karolingisk pfalz
Monumentale haller Repræsentation Aula Regia
Særområde med bygning Kult Atrium og Pfalzkirke
Offerfund, sø Kulthandlinger Vigtige kirkehandlinger
Våben/heste Hirdfolk Gefolgschaft
Henrettede mænd Jurisdiktion/retssager Jurisdiktion/retssager
Grubehuse/værksteder Markeder Markeder

Tissøhallen er her at sammenligne med den karolingiske Aula Regia
og det indhegnede særområde med den enlige bygning modsvares af
atrium og pfalzkapellet. Aktiviteterne på en karolingisk pfalz når re-
genten tager ophold i en periode minder i høj grad meget om det vi
ser ved Tissø. Når den karolingiske hersker tog ophold med sit føl-
ge steg aktivitetsniveauet voldsomt i området. Områdets befolkning
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samledes omkring paladset. Vigtige kirkelige handlinger fandt sted
ved denne lejlighed, hvilket kan modsvares af afholdelsen af kultritua-
ler i storgårdens særområde og ofringer i søen. Omkring de karolingi-
ske pfalzkompleks skød markeds- og værkstedsområder op, hvilket
modsvares af de store, men tydeligvis kun temporært anvendte mar-
kedsområder ved Tissø. Når regenten forlod paladset faldt aktivitets-
niveauet, for atter at stige når han vendte tilbage. Det noget senere
pfalz Tilleda, som blev opført i Thüringen i det . årh., viser også
visse strukturelle ligheder med Tissøkomplekset (jf. Grimm ).
Tilleda bestod af et let befæstet borgområde med de centrale bygning-
er svarende til billedet fra Aachen. Det er imidlertid interessant, at der
inde på dette centralområde er påvist grubehuse som det også er til-
fældet på Tissøgården. Tilleda har endvidere et stort forborgsområ-
de, hvor udgravninger har påvist grubehus om en omfattende værk-
stedsaktivitet (Grimm , Abb. , f). Med hensyn til disse
værksteds- og markedsfunktioner ses de således både på Tissø og
Tilleda placeret umiddelbart uden for selve storgårdsområdet.

Selve Tissøgårdens mulige funktion som kongsgård, men ikke som
en hovedresidens, kunne også indikeres af det forhold, at der end-
nu ikke er fundet grave i forbindelse med anlægget. Der er blevet
søgt meget efter dem, og med tanke på det meget rige fundmateri-
ale fra gården skulle der almindeligvis findes meget rige aristokra-
tiske grave i nærheden. Disse er endnu ikke lokaliseret, og der er
heller ikke ældre efterretninger om mulige rige gravfund. Viser det
sig, at denne gravmangel er et faktum, så kan det være en støtte for
tanken om, at storgården ikke var herskerens primære residens, men
blot en af flere. Eventuelle grave vil være naturligt at forvente i for-
bindelse med hovedresidensen i form af rige, dynastiske grave. Hvor
så hovedresidensen ligger kan der efterhånden ikke herske megen
tvivl om – ved Gl. Lejre, hvor gårdsanlægget er mindst lige så stort
som Tissøgården, men i langt højere grad har karakter af perma-
nent bolig. Med tanke på den traditionelle opfattelse af danske
kongemagt og udviklingen af denne er det er i den forbindelse uhyre
tankevækkende, at både Tissø og Gl. Lejre grundlægges omkring
 e.Kr. og først ophører omkring  e.Kr. – det er imidlertid
en helt anden historie.
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