JELLINGPROJEKTET
– et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning
Anden halvårsrapport 2009

Indledning
I løbet af efteråret 2009 er der fulgt op på initiativer og planer fra foråret. En stor del af
indsatsen har været rettet mod det arkæologiske og naturvidenskabelige feltarbejde, hvor
forundersøgelsen Jelling Nord og ikke mindst boringerne i de to høje i Jelling har vakt stor
opmærksomhed både lokalt og i den landsdækkende presse. At dømme ud fra de
foreløbige resultater fra de to undersøgelser må billedet af monumentkomplekset, dets
funktion og omgivelser i vikingetiden tages op til revision. Sideløbende med feltarbejdet og
de efterfølgende undersøgelser er registreringen af ældre dokumentation og analysen af
bebyggelseshistoriske data fra oplandet kommet et væsentligt skridt videre med iværksættelsen af det første af to stednavneprojekter og en påbegyndt kortlægning af kendte
lokaliteter fra jernalderen og vikingetiden i Jellings opland.
På formidlingssiden er der først og fremmest gjort en stor indsats for at få åbnet for
Jellingprojektets hjemmeside (http://jelling.natmus.dk), hvor både projektbeskrivelser,
rapporter fra projektet, generel viden og nyheder kan præsenteres for et bredere publikum.
I forlængelse heraf er udviklingen af et internetbaseret læringsspil til brug i folkeskolen
iværksat. Jellingprojektet har desuden medvirket ved Kulturarvsstyrelsens opbygning af
præsentationsfilm knyttet til de tre danske verdensarvssteder. Der er ingen tvivl om, at
Jellingmonumenterne i disse år er genstand for stor opmærksomhed, senest udtrykt i en
stor bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til gennemførelse
af en helhedsplan for by og monumentområde – et projekt, der varetages af Vejle
Kommune. Jellingprojektet forventer her at kunne bidrage med ny viden om Jelling i
vikingetiden, og omvendt vil undersøgelser af de projekterede vejforløb føje nyt til vores
viden om monumenternes nærmeste omgivelser. Bl.a. Nationalmuseets direktør er med i
styregrupperne for iværksættelsen af helhedsplanen, som sigter mod også at udbygge
formidlingsindsatsen i Jelling i tilknytning til Kongernes Jelling.

Data og dokumentation
Grundstrukturerne for Jellingprojektets geografiske informationssystem (GIS) er nu lagt
fast. Målet for systemet er at etablere en helhedsløsning til registrering, opbevaring,
analyse og præsentation af de geografiske data, der danner grundlag for forståelsen af
monumentkomplekset og det lokale og regionale landskab. De geografiske data omfatter
såvel arkæologisk dokumentation fra gamle og nye udgravninger som naturvidenskabelig
og anden kulturhistorisk information. GIS-strukturen er bygget op omkring tre søjler. I den
første registreres, hvilke typer data der indgår i GIS, samt hvordan og hvornår disse data
er fremkommet. Den anden søjle dækker rumlige data, geografiske objekter, der er fordelt
på forskellige datatyper, mens den sidste søjle omfatter de forskellige data og fænomener,
der registreres på en udgravning eller i en undersøgelse. Udviklingen af systemet blev
indledt i februar 2009, og de digitale metoder og procedurer i forhold til det valgte program
ArcGIS blev første gang afprøvet og evalueret på udgravningen ved Thyras Have øst for
Nordhøjen i maj/juni. Dokumentationsprincipperne blev yderligere justeret i forhold til den
generelle datastruktur i løbet af den store forundersøgelse på Jelling Nord (se nedenfor),
og erfaringerne herfra vil blive anvendt på de kommende undersøgelser.
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Systemet har allerede nu vist et stort potentiale i forbindelse med håndteringen af den
historiske dimension i de arkæologiske data. Muligheden for at integrere forskellige typer
data i et og samme system har ligeledes vist sig særdeles brugbar. Undervejs har der vist
sig nogle begrænsninger i programmet ArcGIS i forhold til tredimensionelle data. ArcGIS
er derfor blevet kombineret med yderligere to programmer, ImageMaster og AirPhoto, der
muliggør en videreudvikling af den fotogrammetriske dokumentation. Dette vil bidrage til
en højere kvalitet og præcision i den tredimensionelle fotoregistrering.

Skematisk fremstilling af strukturen og grundmateriale i Jellingprojektets GIS. Strukturen er bygget op
omkring tre søjler (fra højre mod venstre): administration af dokumentation, rumlige data og arkæologiske
konceptuelle data. Peter Jensen, Enhed for Arkæologisk IT, Aarhus Universitet.

Udviklingen af GIS forventes afsluttet ved udgangen af 2010. Data opbevares på en
ArcGIS server på Aarhus Universitet, og når de sidste spørgsmål vedr. datasikkerhed er
afklaret, vil der blive åbnet for en netbaseret fjernadgang, der vil gøre data tilgængelige
uden for universitetets netværk. Deltagere i Jellingprojektet vil derefter få mulighed for at
redigere og anvende data via internettet, og udvalgte kort og arkæologiske data vil på
lignende vis kunne præsenteres for det almene publikum.
Ud over den skriftlige dokumentation udgør billedmaterialet, både det gamle og det nye,
en stor ressource, som både forskere og formidlere kan trække på. Med udgangen af 2009
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omfatter den elektroniske ”billedbank” omkring 450 digitaliserede fotos fra de arkæologiske
undersøgelser i 1940’erne, en række gamle postkort fra Jelling og en større samling
akvareller, stik og tegninger. Billederne tilhører Nationalmuseets samlinger for Danmarks
Oldtid, Danmarks Nyere Tid og Danmarks Middelalder og Renæssance. Nogle af
billederne kan sammen med billeder fra andre institutioner allerede ses på projektets
hjemmeside, og flere vil komme til efterhånden.
Ud over billederne i Nationalmuseets arkiver lykkedes det i foråret at opspore en film, som
blev optaget i forbindelse med undersøgelserne i Jelling i 1942. Filmen er opbygget som
en klassisk stumfilm med korte sekvenser i sort/hvid adskilt af forklarende tekster. Første
del beskriver Jelling kirke og kalkmalerierne her, mens anden del fortæller om de store
udgravninger, først og fremmest udgravningerne i Nordhøjen. Billederne giver et levende
indtryk af tidens arbejdsmetoder og den store opgave, det var at nå ind til midten af højen
med håndkraft. Filmen vil nu blive digitaliseret og lysnet, så den kan vises i sin helhed,
men også anvendes i f.eks. læringsspil og på Jellingprojektets hjemmeside.
Via projektets hjemmeside er der ligeledes adgang til litteratur om Jellingmonumenterne.
Ud over den generelle liste med over 500 titler, er der links til artikler på internettet, og som
det sidste nye er alle artikler om Jelling i tidsskrifterne Skalk, Kuml og Nationalmuseets
Arbejdsmark nu direkte læsbare på hjemmesiden.

Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser

Søgegrøfter trækkes med bred skovl på Jelling Nord. Foto: Josefine Franck Bican.

4

Jelling Nord
I august og september udførte Jellingprojektet i samarbejde med Vejle Museum og
Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet en forundersøgelse af arealerne nord for
Jellingmonumenterne med henblik på at afklare, om dette område havde været udnyttet til
bebyggelse eller anden aktivitet i vikingetiden. De indledende undersøgelser på markerne
med magnetometer og elektromagnetiske målinger i 2008 og foråret 2009 havde ikke givet
et entydigt billede af områdets karakter og udnyttelse, selv om målingerne tyder på flere
anomalier længst mod nord i tilknytning til Mangehøjene. Der blev derfor valgt en velprøvet
arkæologisk metode, og i løbet af nogle uger blev der trukket lange søgegrøfter fra syd
mod nord over et areal på omkring 10 ha for at undersøge, hvad der måtte skjule sig under
pløjelaget.
Det store palisadekompleks i Jelling er blevet sammenlignet med bl.a. storgårdene ved
Tissø på Sjælland og en gård ved Lisbjerg kirke nord for Århus. Tissø er kendetegnet ved
lang tidsmæssig kontinuitet og et højt aktivitets- og forbrugsniveau udtrykt i et omfattende
genstandsmateriale, og selv om der endnu er ikke tegn på noget tilsvarende ved Jelling,
var det håbet at kunne lokalisere spor af aktivitet omkring monumentkomplekset. En

Adjunkt Mads Kähler Holst og ph.d. stipendiat Mads Dengsø Jessen skridter Trelleborghuset af. Hvide
mærkesedler markerer stolpehullerne i langvæggene. Foto: Anne Pedersen.
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gravplads fra vikingetiden i nærheden af Mangehøjene var heller ikke utænkelig og ville i
givet fald svare til det billede, vi kender fra andre undersøgelser af høje især fra de senere
år, hvor udgravningerne i højere grad end tidligere har rettet sig mod højenes omgivelser.
Området viste sig overraskende tomt bortset fra enkelte spor af bosættelse fra sten- og
bronzealderen og, øst for gården Nørrelide, tomten af en ca. 23 m lang bygning af en type,
der hører hjemme i slutningen af 900-årene, og som er navngivet efter de karakteristiske
huse på ringborgen Trelleborg på Sjælland. Huset øst for Nørrelide havde få indre
tagbærende stolper og en dobbelt væglinie, hvis yderste linie (af oprindeligt skråtstillede
stolper) dog er dårligt bevaret flere steder. Huset var opdelt i femtedele defineret ved
placeringen af de tagbærende stolper: en femtedel i hver gavl og et større rum på tre
femtedele i husets midte. Huset savner dog den strenge opbygning, vi kender fra andre
tilsvarende bygninger fra den sene vikingetid, ikke mindst på ringborgene. Forklaringen
kan ligge i en dårlig konstruktion eller måske i, at husets udformning var tilpasset andre
bygninger og anlæg, der nu er forsvundet. Husets funktion kan ikke afgøres alene ud fra
grundplanen, og der er derfor udtaget en række jordprøver over hele husets areal og de
nærmeste omgivelser. Prøverne vil blive analyseret og målt for indholdet af fosfat ved
Geocenteret ved Københavns Universitet.

Undersøgelsesområdet Jelling Nord med placeringen (market med rødt) og en plan af Trelleborghuset. Peter
Jensen, Enhed for Arkæologisk IT, Aarhus Universitet.
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Trelleborghuset ligger omtrent 500 m nordøst for monumentkomplekset, og det er ud fra
bygningstypens generelle datering nærliggende at tro, at der er en indbyrdes sammenhæng mellem de to områder. I 2010 planlægges derfor en udvidelse af forundersøgelsen
for at afklare, om bygningen indgår i et større anlæg, måske en reel gårdsenhed.
Forundersøgelsen ved Jelling Nord viste desuden, at landskabet nord for monumenterne
tidligere var noget mere kuperet og vandlidende end i dag. De elektromagnetiske målinger
havde vist, at 1800-årenes vådområder (gengivet på målebordsblad) oprindeligt havde
større udstrækning, hvilket søgegrøfterne kunne bekræfte. I grøfterne var der flere steder
endnu bevaret tydelige tørvelag. Disse resultater har væsentlig betydning for forståelsen af
Jelling som helhed. Landskabet tegner sig foreløbig ikke som et gammelt landbrugsmæssigt kerneområde, og sporene af jernalderens bebyggelse synes heller ikke at pege i
retning af, at Jelling som f.eks. Tissø og Lejre på Sjælland var et gradvist selvgroet sted
med rige, lokale traditioner for magt- og kultudfoldelse. Derimod synes der at være tale om
en voldsom og pludselig satsning i vikingetiden. Undersøgelser i 2010 vil forhåbentlig give
flere oplysninger om monumentkomplekset og dets funktion.
Smededammen
Vejle Museum udførte i oktober og november en mindre undersøgelse i rektorboligens
have, Vejlevej 2, syd for monumentkomplekset med henblik på at følge palisadeanlæggets
sydlige linie. Forløbet af denne er beregnet ud fra resultaterne af udgravninger i 2005 og
2007, der havde vist spor af et større hegn. En enkelt 20 m lang søgegrøft blev trukket
omtrent nord-syd på tværs af det formodede linieforløb, og der blev derudover foretaget to
boringer længere mod øst. Det beregnede palisadeforløb kunne ikke ses i søgegrøften, og
det må antages, at palisadegrøften enten er sløjfet i forbindelse med senere aktiviteter på
stedet eller, måske snarere, at søgegrøften ikke har ramt det rette sted for palisaden. De
ældre udgravninger tyder på, at palisaden mod syd ikke nødvendigvis har haft helt samme
regelrette udseende og forløb som mod nord og nordøst. Området har desuden været mål
for en del aktivitet i årenes løb, idet der tidligere i forlængelse af den eksisterende Smededam lå en mindre dam, Seminariedammen, der synes at være anlagt en gang i 1800årene. Et fyldskifte i søgegrøften fastlagde dammens nordlige grænse.
Boring i Nord- og Sydhøjen
Samtidig med undersøgelsen Jelling Nord foretog medarbejdere fra Institut for Geologi og
Geografi ved Københavns Universitet og Nationalmuseet i dagene fra 24. august til 7.
september boringer i de to høje i Jelling, hhv. syv boringer i Nordhøjen og fire boringer i
Sydhøjen. Boringerne blev udført med et hånddrevet kammerbor udviklet til boring i stenet
jord. Den dybeste boring gik ned i en dybde på 9,40 m målt fra toppen af Sydhøjen. Alle
boringer nåede vikingetidens gamle overflade og endte i undergrunden, og der blev
undervejs udtaget prøver fra markante lag, dels til jordkemiske og fysiske analyser og 14Cdateringer, dels til makrofossilanalyse og pollenanalyser. Boringerne blev beskrevet efter
et jordbeskrivelsessystem til gravhøje, der blev udviklet i et forskningsprojekt under
forskningsprogrammet Det Agrare Landskab i Danmark.
Resultaterne af boringerne var særdeles gode. Selv efter 1000 år kunne tørvenes grønne
vækstlag stadig anes i prøverne de første minutter efter optagelsen. De første analyser af
jordprøverne tyder på, at der har været anvendt omtrent samme type tørv hele vejen ned i
begge høje. Pollen og makrofossiler viser, at lyngplanter dominerer, et overraskende
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resultat, da jorden har været ret lerholdig i lighed med undergrunden generelt i Jelling. Der
er ikke tale om sandet hedejord, og tørvene er efter alt at dømme taget i nærheden af
højene. Dette resultat tyder igen på, at der har været større åbne og uopdyrkede arealer
omkring højene. Boringerne giver os dermed et indblik i højenes konstruktion samtidig
med, at de rejser nye spørgsmål i forhold til den ældre nedgravning og ’dammen’ eller
’brønden’ i toppen af Nordhøjen.
Brønden er formentlig opstået netop på grund af den lerholdige tørvejord. Den første
nedgravning til gravkammeret er sandsynligvis ikke blevet fyldt helt op, og der er opstået
en mindre sammensynkning i højmidten i lighed med den, der ses i mange andre storhøje
udsat for senere indgreb. Denne sammensynkning fungerede som et opsamlingsbasin for
regnvand, der ikke kunne trænge bort gennem højens lerholdige jord. At der stadig kunne
samles vand i højen blev dokumenteret under boringerne, idet vandet i løbet af nogle dage
stod højt i de åbne borehuller. Er den første nedgravning ikke fyldt op med helt samme
omhu som antaget, giver det mulighed for at revidere tolkningen af hændelsesforløbet ved
Nordhøjen. Fortsatte analyser og sammenligninger med høje og jordbund i de nærmeste
omgivelser i 2010 forventes at give yderligere viden om Nordhøjens konstruktionsforløb.

Professor Henrik Breuning-Madsen og cand.agro. Peter Steen Henriksen tager jordprøver fra Nordhøjen. I
baggrunden anes jordbunkerne fra søgegrøfterne på Jelling Nord. Foto: Anne Pedersen.
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Det kultur- og naturhistoriske landskab
Et af målene for Jellingprojektet er at sætte monumentkomplekset ind i en større lokal og
regional sammenhæng, og i efteråret 2009 blev blikket rettet mod Jellings nærmeste
opland, landskabet mellem det sandede Vestjylland og den jyske østkyst ud til Kattegat og
Lillebælt (de nuværende Vejle, Hedensted og Fredericia kommuner). Medarbejdere ved
Vejle Museum har indledt en kortlægning af jernalderens og vikingetidens bebyggelse,
mens forskere fra Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet vil analysere
stednavnestoffet og bl.a. søge efter steder af særlig militær eller transportmæssig
betydning. Et projekt varetaget af Nationalmuseets enhed Danmarks Oldtid sigter mod
publicering af den mægtige bro over Ravning Enge, som blev anlagt i Harald Blåtands
levetid, og som udgør et af de mest markante led i det trafikale netværk omkring Jelling.

Undersøgelsesområdet omkring Jelling. Mads Kähler Holst.

Det primære undersøgelsesområde er defineret som Tørrild herred med nærmeste sogne.
Her vil tidsdybden være størst, idet også jernalderens bebyggelse inddrages, mens der i
det omliggende område vil være størst fokus på bebyggelse, fund og andre anlæg fra
vikingetiden. En oversigt over stenalder- og bronzealderfund vil indgå som baggrund for
undersøgelsen, og det er tanken også at inddrage de fund fra egnen, der i dag som
resultat af den danske arkæolog J. J. A. Worsaaes forbindelser til udenlandske museer
findes på British Museum i London. Mange af disse fund er indsamlet i 1830’erne, og de er
et tidligt vidnesbyrd om det antikvariske fokus på området. Resultaterne af disse
delprojekter vil bidrage til det samlede billede af det regionale, kultur- og naturhistoriske

9

miljø, monumenterne var en del af. Næste skridt bliver i 2010 at udvide perspektivet, så
Jelling holdes op mod monumentale og repræsentative anlæg i det øvrige Norden og
Europa. Dette vil bl.a. være et af temaerne på den kommende Jelling Conference II i maj
2010.
Jelling – Norden – Europa
En analyse af de sølvmønter, der tilskrives Harald Blåtand, varetages af Mønt- og
Medaillesamlingen på Nationalmuseet. Målet med dette delprojekt er for det første at
undersøge, hvor sølvet til udmøntningen kom fra, og for det andet at se nærmere på de
sammenhænge, mønterne optræder i, og dermed indkredse brugen af dem. I efteråret
2009 har laboratoriet på Louvre-museet i Paris via det europæiske forskningsprogram EuARTECH udført de tekniske analyser, der forhåbentlig vil vise, om der var tale om
gammelt sølv eller måske sølv fra de tyske miner i Harzen. Er der tale om det sidste, vil
det vise en ny side af forholdet mellem Harald Blåtand og det tyske rige. Tankerne bag
projektet om ”Jellingmønterne” er publiceret i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad
nr. 2 og 4 fra 2009.
Jellingmonumenterne fik et langt efterliv i den danske historie. Harald Blåtands runesten
har fået tilnavnet ’Danmarks Dåbsattest’ som udtryk for, at her bekræftes kristningen af et
rige, som fremstår som en helhed – en helhed, som dog var præget af store regionale
forskelle. Spørgsmålene om, hvordan Danmark blev opfattet og formidlet i samtiden tages
op i et ph.d. projekt med titlen ’Da danerne blev Danmark. Et empirisk funderet og
tværfagligt studie af den tidligste danske identitets opståen og udvikling’. Projektet blev i
efteråret 2009 iværksat ved Aarhus Universitet og er knyttet til Jellingprojektet.

Formidlingsmæssige initiativer
Jellingprojektets hjemmeside blev aktiveret straks efter sommer 2009. På hjemmesiden er
det nu muligt at finde viden om Jelling og forskellige temaer knyttet til monumenternes
samtid og efterliv. Beskrivelsen af runestenene i Jelling er i efteråret blevet udbygget med
en serie billeder, der rækker fra den ældste trykte gengivelse af monumenterne fra 1591
frem til moderne 3D-scanninger af de to runesten. Billederne giver et indtryk af den
eksisterende dokumentation af runestenene og dennes udsagnsværdi i forhold til bl.a. en
vurdering af stenenes tilstand. På hjemmesiden ligger nu også en ’portrætserie’, som viser
skiftende tiders opfattelse af hovedpersonerne på de to runesten, kongerne Gorm og
Harald og dronning Thyra. Ud over den historiske viden om Jelling er årets undersøgelser
og udgravninger kommet på, og i begyndelsen af 2010 vil de væsentligste sider ligge i en
engelsk version. Det er samtidig planen at lade forskellige forskere komme til orde med
deres bud på 900-årenes samfund og Jellings rolle.
I samarbejde med firmaet Tripledesign har Jellingprojektet og Skoletjenesten/Nationalmuseet i efteråret indledt udviklingen af et læringsspil om Jellingmonumenterne specielt til
brug for børn i aldersgruppen 3.-6. klasse. En grundtanke bag spillet er at vise, hvordan
synspunkter og tolkninger af monumenterne afhænger af de kilder, der er til rådighed på et
givet tidspunkt, og nok så vigtigt øjnene, der ser.
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I december blev der afholdt en fokusgruppeundersøgelse på Nordstrandskolen i Dragør,
som skulle afklare niveau, koncept og grafisk linje for læringsspillet. Med udgangspunkt i
denne feed-back er læringsspillets narrative ramme, sværhedsgraden og udseendet nu
defineret. Eleverne bliver sat til at ordne kilder og tolkninger i forhold til fire grundelementer
i Jellingkomplekset: den store skibssætning, gravkammeret i Nordhøjen, Harald Blåtands
runesten og endelig den tidsmæssige udvikling i komplekset. Som motivationsfaktor indgår
et pointsystem, som samtidig skal fungere som feed-back mekanisme for eleverne, idet
deres tolkninger og grundlaget for dem bliver vurderet af spillet. Nationalmuseet står som
opdragsgiver, og elevernes rapport om mysteriet i Jelling skal naturligvis afleveres til
museumsdirektøren til slut i spillet. Spillet forventes færdigt inden sommeren 2010, og det
er tanken at præsentere det på den kommende konference i maj 2010.

Mysteriet om Jelling, læringsspillets arkiv. Tripledesign.

Et andet formidlingsprojekt retter sig ligeledes mod det ældre kildemateriale fra Jelling.
Frederik VII indledte i 1861 en undersøgelse af Sydhøjen, der siden blev fulgt op af en
undersøgelse af Nordhøjen. For den daglige ledelse af udgravningerne stod arkæologen
J. J. A. Worsaae, og blandt de øvrige deltagere var maleren og arkæologen Jacob
Kornerup. I løbet af udgravningerne sendte Worsaae en række breve til hustruen.
Sammen med tegninger udført af Kornerup giver brevene et levende og detaljeret billede
af stemningen under forløbet og de overvejelser, man den gang gjorde sig. Der er som led
i Jellingprojektets formidling i 2009 truffet aftale med lektor Jens Vellev, Århus Universitet
om en samlet udgivelse af de forskellige versioner af Kornerups tegninger og Worsaaes
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originale breve som personlige kommentarer til den officielle dokumentation af
undersøgelserne. I bogen vil til dels indgå ikke tidligere publiceret kildemateriale, idet
udgivelsen af Worsaaes breve fra 1930’erne ikke er fuldt dækkende.
Endelig har der været afholdt flere møder med British Museum og Museum für Vor- und
Frühgeschichte Berlin om planerne for den internationale vikingeudstilling, der nu har fået
den foreløbige arbejdstitel ’The Viking World. Cultures in Contact’. Udstillingen forventes
vist første gang i København og derefter i nye udstillingslokaler i hhv. British Museum og
Neues Museum i Berlin.

Foredrag og offentlige arrangementer
Som opfølgning på et informationsmøde den 23. april i Jelling blev der afholdt et offentligt
arrangement den 24. november på Kongernes Jelling. Programmet omfattede en
opsummering af resultaterne fra årets arkæologiske udgravninger ved museumsinspektør
Steen W. Andersen, Vejle Museum og adjunkt Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet,
mens professor Henrik Breuning-Madsen, GEUS, berettede om boringerne i de to høje.
Arrangementet tiltrak omkring 70 tilhørere.

Professor Henrik Breuning-Madsen og museumsinspektør Peter Steen Henriksen fortæller besøgende om
boringerne i Nordhøjen i august 2009. Foto Anne Pedersen.
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I løbet af efteråret 2009 er der desuden afholdt en række præsentationer i tilknytning til
feltarbejdet samt foredrag for fagkolleger og særligt interesserede:
 ”Jelling and the Jelling Project”, foredrag 17. august (projektleder Anne Pedersen)
på 16th Viking Congress, Iceland.
 ”Jellingmonumenterne og Jellingprojektet”, foredrag 28. oktober (Anne Pedersen)
ved Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet.
 ”Jellingmonumenterne og deres betydning i en dansk, nordisk og europæiske
kontekst”, foredrag 4. november (Anne Pedersen) på et lærerkursus arrangeret af
Skoletjenesten/Nationalmuseet.
 ”Jellingprojektet – forpligtelser, forventninger og udfordringer”, foredrag 11.
november (Anne Pedersen) ved Organisationen af Danske Museers årlige
kulturhistoriske orienteringsmøde på Fuglsøcenteret.
 ”The Jelling Monuments. Tradition and innovation in a European perspective” (Anne
Pedersen) og ”The Jelling Monuments and their local setting” (adjunkt Mads Kähler
Holst), foredrag 18. november på seminaret “Monumental graves in protokingdoms”
i Sandefjord, arrangeret af Olso Universitet.
 Jellingmonumenterne – resultater og perspektiver”, foredrag 7. december (Anne
Pedersen) arrangeret af Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder.
.

Planer for foråret 2010
De delprojekter, der blev indledt i 2009, fortsætter ind i 2010. Forundersøgelserne i 2009
på Jelling Nord gav et overblik og en afgrænsning af aktivitetssporene i området nord og
nordøst for monumentkomplekset. I 2010 vil det arkæologiske feltarbejde omfatte enkelte
opfølgninger i tilknytning til Trelleborghuset og området øst for gården Nørrelide, men
derudover vil fokus primært blive rettet mod monumentkomplekset og palisadeanlægget
med henblik på at få en større viden om palisadens konstruktion og tidsmæssige udvikling
samt viden om de bygninger og eventuelle aktivitetsområder, der måtte høre hertil. Målet
er at afdække stedets funktioner og eventuelle paralleller. Planerne for de arkæologiske
undersøgelser koordineres med de forundersøgelser, der gennemføres som led i Vejle
Kommunes helhedsplan for Jelling samt Kulturarvsstyrelsens intitiativer til bevaring af de
to runesten i Jelling. Resultatet af den idékonkurrence for runestenene, der er udskrevet af
Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Nationalmuseet og Akademisk Arkitektforening, vil
foreligge den 4. marts, hvor det vil blive præsenteret på Kongernes Jelling.
I forlængelse af boringerne i de to høje i Jelling vil der blive foretaget yderligere analyser af
jordprøverne, og projektet vil blive udbygget med undersøgelser af det nærmeste opland
og af Mangehøjene mod nord. Målet er at klarlægge, om disse høje er opbygget af samme
type tørv som Syd- og Nordhøjen, og dernæst at undersøge, om tørvene og undergrunden
i en af højene er af samme alder som undergrunden i Nordhøjen. Dette vil i givet fald
bidrage til at belyse alderen på Nordhøjens kerne. Der påtænkes desuden en kortlægning
af områdets jordbund for at indkredse, hvorfra i området tørvene i højene stammer.
Det lykkedes i begyndelsen af 1990’erne at iagttage spor af jernalderbebyggelse omkring
Jelling. I 2009 gennemførte projektet Fortiden fra Himlen ved Holstebro Museum nye
overflyvninger, der afslørede spor af bebyggelse sydøst for Jelling. En overflyvning af det
centrale monumentkompleks viste desuden spor af palisadeanlægget. Resultaterne er
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lovende, og projektet planlægger at afsøge det nærmeste opland til Jelling. Det drejer sig
dels om spor af vikingetidsbebyggelse mod sydøst ved Haughus, dels lokaliter mod vest
ved Trollerup og Skærmklint, hvor opsamlede fund og detektorfundene metalgenstande
tyder på aktivitet i vikingetiden. Begge lokaliteter ligger ved et af de gamle vejforløb knyttet
til Hærvejssystemet.
I januar er planlagt et arbejdsseminar om de arkæologiske undersøgelser med inviterede
forskere fra danske museer samt Stockholms og Oslo universitet. Dette seminar vil i marts
blive fulgt op af et seminar om formidling inden for projektet. Jellingprojektet er ligeledes
involveret i et seminar med titlen ’Det frankiske Rige som forbillede’ arrangeret af Museum
für Vor- und Frühgeschichte Berlin og Historisches Institut der Universität Paderborn som
led i forarbejdet til den planlagte vikingeudstilling. I forlængelse heraf vil Nationalmuseet
og Jellingprojektet arrangere et formidlingsseminar med direkte fokus på udstillingen og
formidlingen af vikingerne.

Projektdeltagere i Jellingprojektet
Seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet (projektleder)
Lektor Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet
Ph.d. stipendiat Mads Dengsø Jessen, Aarhus Universitet
Cand.mag. Peter Jensen, Aarhus Universitet
Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum
Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum
Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum
Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet
Ph.d. stipendiat Lisbeth Christensen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet
Prof. Henrik Breuning-Madsen, Københavns Universitet
Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Nationalmuseet
Seniorforsker Charlie Christensen, Nationalmuseet
Museumsinspektør Peter Pentz, Nationalmuseet
Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Nationalmuseet
Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Nationalmuseet
Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Nationalmuseet
Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Nationalmuseet
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet
Lektor Jens Vellev, Aarhus Universitet
Redaktør Chr. Adamsen, Skalk
Dendrokronolog Kjeld Christensen, Skalk
Lektor Almut Schülke, Oslo Universitet
Ph.d. stipendiat Kasper H. Andersen, Aarhus Universitet
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