FØRKRISTNE KULTPLADSER
2. Halvårsrapport – December 2011

Med herværende halvårsrapport har forskningsprojektet arbejdet i lidt over
et år siden starten i september 2010. Rapporten omfatter projektperioden fra
d. 1. juli til den 31. december 2011.
Andet halvår af 2011 har været præget af dels arbejdet med publiceringen af
det store bebyggelseskompleks ved Tissø, dels gennemførelsen af de
afsluttende arkæologiske udgravninger ved Tissø, Hoby og Toftegård. Efter
aftale med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal er finansieringen til de arkæologiske udgravninger tilvejebragt fra
anden side. Udgravningerne ved Hoby og Toftegård støttes af Kulturarvsstyrelsen, mens de mindre udgravninger ved Tissø støttes af Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond, som gennem årene har støttet undersøgelserne ved
Tissø. Vi vurderer derfor, at de arkæologiske feltundersøgelser med relevans
for projektet som planlagt kan afsluttes med udgangen af 2012.
Den videre videnskabelige bearbejdning og publicering af de arkæologiske
data gennemføres herefter i forskningsprojektet Førkristne kultpladser.
Allerede på nuværende tidspunkt i projektforløbet kan konstateres, at de
målrettede forskningsaktiviteter resulterer i ny erkendelse. Både i forbindelse
med Hoby og Tissø har vi med stor sandsynlighed identificeret kulturlevn fra
datidens ritualer og religiøse ofringer. Resultaterne af de nye analyser af
fundene fra Trelleborg-brøndene udgravet i 1937 betyder, at vi nu kan
identificere tilsvarende offerbrønde på Tissø og mindst en anden skandinavisk
plads – en samtidig storgård ved Järrestad i Skåne.
Efterårets udgravning af en åben rituel plads på en bakketop ved Tissø har
desuden betydet, at vi nu for første gang kan koble aktiviteterne på en
formodet rituel plads med en specifik aktivitet i det 8.-10. årh. – opgravning
af store mængder af det fineste ler i forbindelse med opførelsen af
storgårdens monumentale haller.
Projektets første år viser således med al tydelighed, at en målrettet og
koordineret forskningsindsats kan levere meget lovende resultater.

Publikationer
Arbejdet med projektets kommende publikationsrække er påbegyndt i
efteråret. Josefine Bican og grafiker Pia Brejnholt har udarbejdet
skabeloner og farveskalaer til publikationernes opsætning og grafiske
design. Tilsvarende er der udarbejdet grafikskabeloner og en farvepalet
til brug for publikationernes arkæologiske planer og øvrig grafik.
Publikationerne vil derfor komme til at fremstå med et ensartet grafisk
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udtryk af høj kvalitet. Pia Brejnholt har perioden også fotograferet de
sidste genstande fra Tissø-komplekset. I 2012 påbegyndes
fotograferingen til de kommende publikationer af fundmaterialet fra
storgårdene ved Hoby på Lolland og Toftegård på Stevns.

Opsætning af dragtsmykker fra det 7. -10. årh. fra storgårdskomplekset ved Tissø. Den kommende publikation vil kunne
præsentere et stort antal genstande fra perioden. Tissøkomplekset rummer det rigeste genstandsudvalg fra en
nordeuropæisk bebyggelse. Målestok: 1:1. Fotos: Pia Brejnholt.

Forskning
Hovedprojektet omfatter følgende delprojekter (jvf. også Projektplan):
D1 – Hoby, storgård og gravplads fra 1.-2. årh.
D2 – Gudme, stormandsresidens og kultpladser fra 3.-6. årh. (aktiveres 2012)
D3 – Toftegård, stormandsresidens fra 6.-9. år.
D4 – Tissø, stormandsresidens, samlingsplads og kultsted 6.-11. årh.
D5 – Ofringer fra Trelleborg og Hundstrup mose, 7.-10. årh.
D6 – Rituel bygningskultur i det 1. årtusinde e.Kr. (aktiveres 2012)
D7 – Antropologiske analogier til skandinaviske, førkristne ritualer.
D8 – Syntese over det 1. årtusinde i Skandinavien. (aktiveres 2012)
D9 – Særudstilling (aktiveres 2014)
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Delprojekt 1 - Storgården ved Hoby og nypublicering af Hobygravene
v/ Susanne Klingenberg, Peter Steen Henriksen, Ruth Blankenfeldt og Museum
Lolland-Falster.
I projektets 1. Halvårsrapport lykkedes det af få inkluderet de helt nye
resultater af udgravningen foretaget ved Hoby i juni. Bevarings- og
iagttagelsesforholdene er uhyre lovende, og der er ingen tvivl om, at
storgårdsanlægget vil indtage en fremtrædende plads i den arkæologiske
forskning i tiden omkring Kr.f. i Nordeuropa.
Kulturarvsstyrelsen stiller sig positivt til de fortsatte udgravninger i 2012, og
med tanke på samarbejdet med Dr. Ruth Blankenfeldt fra ZBSA i Slesvig er
Hoby-projektet bemandet med de optimale økonomiske og videnskabelige
ressourcer. Gennem samarbejdet med ZBSA er også sikret en grundlæggende
identifikation af faunaen repræsenteret i pladsens meget velbevarede
knoglemateriale. De arkæologiske og naturvidenskabelige fund fra årets
udgravning i Hoby tegner derfor uhyre lovende for det videre projektforløb.

Koncentration af dyreknogler og knuste lerkar under udgravning lige udenfor hovedbygningen
på Hoby-storgården i juli 2011. Aflejringerne kan måske repræsentere rester fra rituelle
måltider i hallen. (Foto S. Klingenberg).

Delprojekt 3 - Stormandskomplekset ved Tissø
v/ Lars Jørgensen, Josefine F. Bican, Anne Birgitte Gotfredsen, Peter Steen
Henriksen og Kalundborg & Omegns Museum.
Kultprojektets foregående 1. halvårsrapport 2011 omtalte en række mindre
udgravninger af kultanlæg på pladsen ved Tissø, som skulle gennemføres i
2011-12. Den første af disse blev foretaget i efteråret på en bakketop ca. 300
m fra storgårdsanlægget på Fugledegård. I 1995 var der konstateret fund- og
faunarige aflejringer fra det 8.-10. årh. i et område på bakketoppen.
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Blandt fundene var et oppløjet sølvskat, en række sjældne nordiske og tyske
sølvmønter fra det 9. årh., smykke- og våbendele.
På grund af de specielle fund og deres placering på en bakketop var det
nærliggende at antage, at pladsen kunne have haft en særlig funktion. Derfor
blev der i efteråret gennemført en mindre udgravning af området. Det kunne
konstateres, at den sandsynlige kultplads lå umiddelbart ved siden af en ca.
25x30 meter stor grube, hvor man i det 8.-10. årh. har taget det fineste ler til
brug ved opførelsen af de monumentale bygninger på storgården ved foden
af bakken. Det kan beregnes, at ca. 1000 m3 ler (ca. 2000 tons) er gravet op
gennem årene. Lertagningen har åbenbart været ledsaget af en række
ritualer, som bl.a. har omfattet måltider og ofringer af adskillige
smågenstande. Aflejringer med spor fra disse aktiviteter fandtes ved siden af
og delvist ned i lergruben. I 2012 vil Peter Steen Henriksen foretage analyser
af aflejringernes makrofossiler m.v. med henblik på en afklaring af de
bagvedliggende formationsprocesser – omdannede måltidsrester, rester af
ofrede dyr m.v.
Dette er en af de første gange vi i Danmark kan sammenkoble sporene efter
rituelle handlinger med specifikke aktiviteter – i dette tilfælde husbygning.
Afholdelsen af ritualer i forbindelse med vigtige byggerier kendes også fra
etnografiske samfund. Fra antropologien kan vi således hente en række
vigtige analogier, som kan anvendes i forbindelse med tolkningen af vore
arkæologiske levn (jf. også Delprojekt 7).

Lertagningsgrube ved Tissø under udgravning i efteråret 2011. I det 8.-10. årh. blev ca. 2000
tons fin ler taget i gruben og anvendt ved opførelsen af de monumentale bygninger på den
nærliggende storgård. Til højre i gruben ses de nederoderede mørke aflejringer fra den
samtidige rituelle plads ved siden af lertagningsgruben. (Foto J. Bican).

Parallelt med det arkæologiske feltarbejde har Anne Birgitte Gotfredsen
desuden påbegyndt analyser af det samlede faunamateriale fra
stormandskomplekset på Fugledegård fra det 8.-11. årh. Fokus har i år især
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været lagt på fundmaterialet fra aflejringer deponeret nær en formodet
smedje på storgården og et stort grubehus af speciel konstruktion (se
vedlagte særtryk). Gennem analyser af artsfordeling, aldersprofil og
parteringsmetoder af de slagtede og deponerede husdyr skal afdækkes
karakteren af de rituelle handlinger, som dyrene synes at have indgået i. Ved
analyserne kobles faunaresterne også med de øvrige fundne genstande i
aflejringer og grubehuse. Blandt de første bemærkes i øvrigt nyproducerede
ildstål, pilespidser og andet værktøj, som normalt ikke optræder blandt
bopladsfund. Tilsvarende fundkombinationer af værktøj er også konstateret
på svenske kultpladser, hvor f.eks. ildstål tolkes som symboler for gudinden
Freja.
I 2012 vil der blive foretaget en udgravning af en mulig rituel brønd på
storgårdskompleksets markeds- og værkstedsområde (Kalmergården).
Brønden knytter sig til en nærliggende brønd, som blev undersøgt i 2000.
Denne har vist sig at rumme et faunamateriale, som knytter den til de fundne
dyreknogler i offerbrøndene på Trelleborg (jf. Delprojekt 5).

Delprojekt 5 – Ofringer fra Trelleborg og Hundstrup mose
v/ Karin M. Frei, Charlotte Primeau, Anne Birgitte Gotfredsen og Lars
Jørgensen
I 1. halvårsrapport blev omtalt Charlotte Primeaus antropologiske
undersøgelser og Karin M. Freis isotopanalyser af de ofrede mennesker fra
henholdsvis en række brønde på Trelleborg og Hundstrup mose på
Sydsjælland. De antropologiske undersøgelser er afsluttet og Karin Frei’s
isotopanalyser mangler kun at indhente en baseline sample af vand og tørv
fra Hundstrup mose med henblik på verificering af individernes
isotopværdier.
I efteråret har Anne Birgitte Gotfredsen så undersøgt dyreknoglerne fra tre af
de fem brønde på Trelleborg. Oprindeligt blev dyreknoglerne gennemgået og
publiceret af Magnus Degerbøl i 1948, men i vort projekt er de blevet
genundersøgt og revurderet. Dyrearterne i brøndene er de helt almindelige
husdyr, og omfatter måltidsrester med spor på knoglerne efter partering,
marvspaltning og ild. Det er dog de specielle deponeringer af hele eller dele
af ofrede dyr som springer i øjnene. En ung gedebuk er slået for panden og
nedkastet i én brønd og hovedparten af en stor hund i en anden. Blandt
fuglene i brøndene findes arter, som knytter sig til både kult (kragefugl) og
højstatus miljøer (vandrefalk). Brøndene omfatter således både rester efter
sandsynligvis kultiske måltider men også egentlige ofringer af dyr liggende
sammen med ofrede børn. Analyserne af de tre rituelle brønde danner
komparativt grundlag for de fortsatte analyser af tilsvarende fund i en brønd
på markedspladsen tilhørende storgården ved Tissø (Kalmergården) (som
indgår i Delprojekt 3).
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Delprojekt 7 - Antropologiske analogier til førkristne ritualer
v/ Inge Schjellerup
Siden 1. maj har Inge Schjellerup været tilknyttet projektet til primært at
foretage litteratursøgning med henblik på analogier til projektets
arkæologiske pladser inden for etnografisk og arkæologisk forskning fra
Mesoamerika, Sydamerika og Afrika. Disse analogier demonstrerer forskellige
kulturformers opfattelse af og anvendelse af adskillige rituelle lokaliteter i det
omgivende landskab. Især landskabet med dets særlige naturligt skabte
landskabsformer (søer, floder, huler, specielle klippeformationer og særlige
bevoksninger) er oftest besjælet, og de forskellige kulturer inddrager og
omformer landskabet i henhold til deres specielle opfattelse af kosmos.
Præsteskaber, hvad enten de er en del af et hierarkisk opbygget samfund
eller shamaner, er bindeled mellem det overjordiske, jorden og det
underjordiske, hvor gudeverdenen kræver "betaling" for opretholdelse af
orden i kosmos, d.v.s. uden naturkatastrofer, frugtbarhed til jord, mennesker
og dyr, sejr eller tab i kamp, sundhed m.m.
Denne "betaling" udgøres af ofre, der kan finde sted periodisk i form af f.eks.
mad, tekstil- og dyreofre. Kulturelle strategier med ofringer af mennesker og
menneskeblod er opstået over hele kloden, hvor netop denne type ofringer
tages i anvendelse under helt specielle forhold: eks. for at verden ikke skal gå
under (aztekerne), under en herskers sygdom, for at få sejr i krig, for at følge
herskerne eller høvdingene med i døden (inkaerne m. flere), forfaderdyrkelse,
for at bringe balance i verdensorden (mayaerne). Menneskeofringer finder
stadig sted i Afrika, hvor der hvert år rapporteres om flere tilfælde, hvor både
børn og voksne bliver ofret, for at ånderne ved hjælp at shamanen kan give
de implicerede familier rigdom. De ofrede parteres og anbringes i små
tindåser under særlige træer, hvor ånderne taler til dem. Kultpladserne ses
som åbne pladser, tempelbygninger eller særlige træk i landskabet som
opfattes som sakrale, hvor rester af keramik, dyre-og menneskeknogler enten
er blevet afbrændt eller blot efterladt.
Mennesket er ikke så mentalt forskelligt selvom de lever på hver sin siden af
jorden til forskellig tid. Der er visse fælles mentale elementer. Der kan ganske
vist være lokale, geografiske differencer med hensyn til for eksempel
sammensætningen og udformningen af ritualer og religiøse handlinger, men
deres egentlige mål og grundelementer er ofte de samme.
Derfor kan studiet af antropologiske paralleller i rituel adfærd være af stor
værdi for tolkningen af de førkristne ritualer i Skandinavien. De formodede
ritualer afholdt i forbindelse med lertagningen ved opførelsen af de store
haller ved Tissø, ses således også ved tilsvarende monumentale byggerier i
flere etnografiske samfund.

Formidlingssamarbejde – særudstilling 2015-16
Her skal fremhæves det fortsatte samarbejde med Kalundborg Kommune og
Naturstyrelsens Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø omkring en 3Danimation af Tissøkompleksets udvikling gennem 500 år.
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Endvidere er projektets afsluttende særudstilling i 2015-16 under
planlægning. Projektets samarbejdspartnere i form af Køge Museum,
Museum Lolland-Falster og Kalundborg & Omegns Museum har her
tilkendegivet, at de naturligvis er interesserede i at vise særudstilingen
omfattende projekts tema og resultater. Hertil kommer internationale
udstillingssteder som Museum für Vor- und Frühgeschichte i Frankfurt, som
allerede har meldt sig som aftager.
Projektet er således sikret en omfattende national og sandsynligvis også
international formidling.

Konferencedeltagelse og -foredrag
Josefine Bican og Sandie Holst deltog i den internationale konference The
North Sea Link d. 14.-15. oktober, 2011 på Gøteborgs Bymuseum.
Anne Birgitte Gotfredsen bidrog med foredrag for universitetsstuderende om
”Hvad faunalevn kan fortælle - eksempler fra pladserne ved Tissø” ved
seminar på Nationalmuseet, d. 7. oktober 2011.
Lars Jørgensen deltog med foredraget Spatial organization of the manorial
complex at Lake Tissø, Denmark ved den internationale konference The
North Sea Link d. 14.-15. oktober, 2011 på Gøteborgs Bymuseum.
Lars Jørgensen deltog med foredrag omkring projektet Førkristne Kultpladsers
forskningssamarbejde med regionalmuseerne på konferencen
”Nationalmuseet i museumslandskabet” på Nationalmuseet d. 2. november,
2011.
Lars Jørgensen deltog med foredraget “The manorial complex from the 6th 11th century AD at Lake Tissø, Denmark. The identification of the assembly
function connected to elite residences” på konferencen Power and place in
Later Roman and early medieval Europe: interdisciplinary perspectives on
governance and civil organization. UCL Institute of Archaeology, London.
10-12 November 2011.
Lars Jørgensen var opponent ved Anna Nissen Jauberts forsvar af sin
disputats ”Élites et espaces dans le Nord-Ouest de l’Europe (3e-12e siècles)”
ved Sorbonne Universitet i Paris d. 3. december, 2011.

Formidling: Foredrag, TV og radio
Josefine Bican gav foredrag ved Folkeuniversitetet i København om
Helleristninger - fra Bornholm til Bohuslén, d. 30. oktober 2011.
Lars Jørgensen gav foredrag ved Golden Days festivalen omkring Førkristen

religion på Nationalmuseet d. 11. september, 2011.
Lars Jørgensen gav foredrag på Tissø Vikingemarked om vikingernes kult.
Markedet, der blev afholdt af Naturstyrelsens Formidlingscenter
Fugledegård, havde 3000 besøgende i weekenden d. 1.-2. oktober, 2011.
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Lars Jørgensen gav foredrag om skandinaviske eliteresidenser og de
tilknyttede kultanlæg ved forskningsseminar på Institut for Arkæologi,
Århus Universitet d. 6. oktober, 2011.
Lars Jørgensen gav foredrag om førkristne kultpladser ved Jysk Arkæologisk
Selskab/Folkeuniversitetet på Ålborg Historiske Museum d. 7. december,
2011.

Publikationer (titler udgivet 2011:2)
Blankenfeldt, Ruth and Klingenberg, Susanne 2011: The Hoby Project. In
Arkæologi i Slesvig/Archäeologie in Schleswig. The 61st International
Sachsenssymposium 2010 pp. 9-17. Haderslev.
Gotfredsen, Anne B. & Thomsen, Lone G. 2011. Three pit houses of the
magnate's residence at Lake Tissø. In Boye L. (ed.): The Iron Age on Zealand.
Status and Perspectives. Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol. 8, pp. 213222. København, Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab/The Royal Society of
Northern Antiquaries. (bilagt rapporten)
Klingenberg, Susanne 2011: Hoby – a chieftain´s residence from the centuries
around the birth of Christ. In Boye L. (ed.): The Iron Age on Zealand Status
and Perspectives. Nordiske Fortidsminder, Serie C, vol. 8, pp. 31-41.
Copenhagen 2011. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab/The Royal Society of
Northern Antiquaries.
Nørgård Jørgensen, Anne, Jørgensen, Lars and Gebauer Thomsen, Lone 2011:
Assembly sites for cult, markets, jurisdiction and social relations. Historicethnological analogy between North Scandinavian church towns, Old Norse
assembly sites and pit house sites of the Late Iron Age and Viking Period. In
Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig. The 61st International
Sachsensymposium 2010, pp. 95-111. Haderslev. (bilagt rapporten)

Medarbejdere
Sofie Drotner, forskningsassistent, til primært opbygning af projektets hjemmeside
(ansat siden 1/9 2010 med 15 t/uge).
Josefine Franck Bican, forskningsassistent, til koordinering af arbejdet med
publikationen af stormandskomplekset ved Tissø (ansat siden 1/1 2011 med 30
t/uge).
Susanne Klingenberg, mus.insp. ved Nationalmuseet. Varetager undersøgelser og
bearbejdning af storgården ved Hoby med henblik på publicering af denne og de
ældre gravfund.
Peter Steen Henriksen, seniorforsker, varetager de naturvidenskabelige analyser og
tolkning af aflejringer af formodet ritual karakter.
Inge Schjellerup, projektseniorforsker, varetager indsamling og opstilling af analogier
til de skandinaviske arkæologiske pladser gennem fund og beskrivelser af etnoarkæologiske og antropologiske rituelle pladser og ritualer (ansat siden 1/5 2011
med 20 t/uge).
Anne Birgitte Gotfredsen, projektforsker, foretager arts- og aldersbestemmelser,
analyser af faunamaterialet fra storgårdene ved Tissø og Toftegård, samt
offerbrønde på Trelleborg (ansat siden 1/9 2011).
Sandie Holst, stud.mag., medhjælp til genstande og databaseregistrering (timeansat).
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Karin M. Frei, post.doc. ved Centre for Textile Research/Københavns Universitet.
Isotopanalyser af ofrede mennesker fra Trelleborg og Hundstrup Mose (afregnes
med KU/CTR/Geologisk Institut).
Charlotte Primeau, forskningsassistent ved Antropologisk Laboratorium.
Antropologiske undersøgelse af ofrede mennesker fra Trelleborg og Hundstrup
Mose (afregnes med KU/Antropologisk Laboratorium).
Ruth Blankenfeldt, Ph.D., Gottorp Slot/Slesvig, forestår bearbejdning og publicering af
de ældre gravfund fra Hoby i samarbejde med Susanne Klingenberg. (projektet
dækker rejseomkostninger).
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