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Indledning
Jellingprojektet er nu gået ind i sit andet hele år. Rækken af delprojekter er vokset, og
aktiviteten på de forskellige fronter er stor. En væsentlig del af forårets indsats har været
rettet mod planlægningen og gennemførelsen af Jelling Conference II i maj samt
iværksættelsen af undersøgelser af palisadekomplekset. Flere arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser vil følge til efteråret, hvor projektet ligeledes er involveret i
de udgravninger, der skal udføres i forbindelse med sikringen af de to runesten.
De foreløbige resultater af udgravningerne henover sommeren har betydet et arkæologisk
gennembrud i udforskningen af Jelling. Vores opfattelse af anlæggets historie og funktion
er i dag fundamentalt anderledes end for blot nogle år siden, da Vejle Museum indledte
sine undersøgelser, og der tegner sig et nyt billede af Jellingkongernes rolle i 900-årene.
Jelling fremstår nu som en langt mere markant og dominerende kongelig lokalitet end
tidligere antaget, og de arkæologiske fund synes klart at underbygge troværdigheden bag
Harald Blåtands proklamering på den store runesten – at han har søgt at etablere en ny
form for kongemagt over et langt større område end tidligere og med kristent udgangspunkt. Til gengæld virker Jelling i stigende grad også som en ganske kortvarig, voldsom
manifestation uden spor af en længere forhistorie og med en brat afslutning.
Jellingkonferencen gav projektets deltagere mulighed for at præsentere igangværende
initiativer og få inspiration til såvel forskning som formidling fra udefrakommende
deltagere. I tilknytning til konferencen blev der afholdt et offentligt foredrag om det norske
Avaldsnes, et kongeligt kompleks fra vikingetiden med lange rødder bagud i tid. Det har i
foråret i det hele taget været en klar målsætning at orientere omverdenen om projektets
gang via forskellige medier, herunder projektets hjemmeside. En mindre plancheudstilling
om Jelling bys udvikling de sidste 200 år blev lanceret i februar, og i et noget større regi
fortsætter udviklingen af konceptet til en international vandreudstilling med start i 2013. Et
første udkast til udstillingens indhold forelå i januar og har siden dannet udgangspunkt for
diskussion og møder i Paderborn og København. Udstillingens hovedstykke vil være det
over 30 m lange vikingeskib vrag 6 fra Roskilde Havn, hvis klargøring nu er sikret med en
bevilling på 4 mill. kr. fra Augustinus Fonden.

Data og dokumentation
Jellingprojektets GIS er blevet udbygget væsentligt i løbet af årets første seks måneder,
dels med nye data i takt med de arkæologiske undersøgelser i Jelling, dels med ældre
data fra undersøgelser i og omkring monumenterne. Der er således igangsat en
digitalisering af det omfattende datamateriale fra de tidligere udgravninger i Jelling kirke
ved Ejnar Dyggve omkring 1950 og Knud J. Krogh i 1970’erne. Potentialet i dette materiale
er større end ventet, idet der i lyset af den viden om vikingetidens bebyggelse, der er
etableret siden udgravningerne, nu tegner sig muligheder for revurdering og omtolkning af
de ældre resultater og tolkninger. Den foreløbige gennemgang tyder på, at der skjuler sig
flere bygninger end tidligere antaget under kirken, og i hvert fald en af disse ser ud til at
kunne være en såkaldt halbygning – en bygningstype, der arkitektonisk set har sine
nærmeste paralleller i de øst-danske og skandinaviske aristokratiske miljøer. Dette vil i
givet fald få væsentlig betydning for forståelsen af hele udviklingsforløbet på stedet, jf.
nedenfor. Samtidig er der grundlag for at revurdere forholdet mellem kammergraven og
den ældste træbygning.
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Som led i dataindsamlingen har Jellingprojektet fået adgang til nyt fotomateriale, idet
Georg Kunwald, der i sin tid deltog ved Ejnar Dyggves udgravninger af Syd- og Nordhøjen
i 1940’erne, har stillet nogle af sine fotos til rådighed for projektets forskning og formidling.
Disse billeder giver i højere grad end mange dokumentationsfotos indtryk af stemningen
under udgravningerne og de besøgendes nysgerrighed. Sideløbende med digitaliseringen
af disse fotos og hele det billedmateriale, der ligger på Nationalmuseet, er der i foråret
taget initiativ til også at få etableret et overblik over analyser og rapporter af forskellig art
fra Jelling.

Oversigt over samtlige søgegrøfter og felter (2009) samt koteopmåling på arealet nord og nordøst for
monumentkomplektet; udtræk fra Jellingprojektets GIS.

Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser
Jellingprojektet iværksatte i 2009 en arkæologisk forundersøgelse over et areal på ca. 12
ha nord og nordøst for Jellingmonumenterne for at få et indtryk af kompleksets nærmeste
omgivelser og samtidig vurdere værdien af større fladeundersøgelser i dette område. Som
optakt til udgravningerne var dele af det berørte areal blevet undersøgt med metaldetektor
suppleret med magnetometer og elektromagnetiske analyser. Det samlede resultat tyder
på, at området ikke har været bebygget i vikingetiden. Sideløbende med forundersøgelsen
blev der udført boringer i Syd- og Nordhøjen ligeledes ud fra problemstillinger knyttet til
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landskabet og udviklingen af monumentkomplekset, mens to mindre udgravninger var
rettet mod palisadeanlæggets sydlige linie og området umiddelbart øst for Nordhøjen.1

Oversigt over Jellingprojektets udgravninger i Jelling 2010; plan udarbejdet til informationsstandere i Jelling.
A: Gorms Torv II, B: Smededammen II, C: Markedspladsen, D: NØ-kvadranten. Anna Falcon efter forlæg i
Skalk 2009/1.

I 2010 fortsætter projektet de arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser. De nye
udgravninger, iværksat i et samarbejde mellem Jellingprojektet, Vejle Museum og Aarhus
Universitet, er i år først og fremmest rettet mod det store palisadeanlæg, der indrammer
højene og kirken. De vil blive suppleret med resultaterne fra Vejle Museums arkæologiske
undersøgelser forud for den omlægning af de lokale trafikforhold, der sker som led i Vejle
Kommunes helhedsplan for Jelling. Til efteråret rettes undersøgelserne mod Mangehøjene
mod nord, hvor der skal foretages boringer i tre af de bevarede høje.

1

Resultaterne af de arkæologiske undersøgelser i 2009 er beskrevet i beretninger under Vejle Museum:
VKH 7189 Thyras Have, VKH 7191 Smededammen, VKH 6924 Jelling Nord.

4

Gorms Torv II
Ved en forundersøgelse i 2007 på grundene Gormsgade 7-9 i Jelling afdækkede Vejle
Museum sporene af et kraftigt hegn, som efterfølgende er tolket som en del af den sydlige
linie i den store firkantede palisade omkring monumenterne. Samtidig blev man
opmærksom på, at der ved en udgravning forud for opførelsen af Sparekassens nye
bygning på den modsatte side af Gorms Torv i 2005 var registreret spor af et tilsvarende
hegn. I maj 2010 blev der lagt to mindre felter ved torvet med henblik på at få supplerende
oplysninger om palisadens fundamentsgrøft, dens konstruktion og linieføring, og herunder
afklare om der har været åbninger i palisaden mod syd i dette område. Samtidig skulle
fyldskifter af nyere dato, som blev registreret ved forundersøgelsen i 2007, undersøges.
Fyldskifterne ligger omtrent der, hvor skibssætningens sydspids formodes at have været,
og det kunne tænkes, at der her ville være stolpespor svarende til det 1,7 m dybe
stolpehul, der blev fundet i spidsen af en gruppe sten nord for Nordhøjen i 2007.2 Fylden i
dette nordlige stolpehul viste spor af en mægtig træstolpe, der måske har raget flere meter
op over terrænet. En tilsvarende stolpe mod syd ville støtte tolkningen, at monumenterne i
Jelling omfattede en mægtig skibssætning, hvori Nordhøjen lå som midtpunkt.

Spor af kraftige planker placeret i forlængelse af hinanden samt to stolper, den ene uden for, den anden
inden for plankeforløbet. Foto Vejle Museum.

Det lykkedes ikke at komme skibssætningen nærmere. Til gengæld blev et ca. 31 m langt
forløb af den sydlige palisadelinie frilagt. Undersøgelsen har givet de første detaljerede
oplysninger om palisadens konstruktion og samtidig skabt større klarhed over dens sydlige
forløb. Palisaden har været opført af kraftige, lodretstående planker på op til 30x15 cm i
snitmål. Plankerne har været gravet op til 1,25 m ned under terræn, hvilket tyder på en
2

P. Mohr Christensen & S. Wulff Andersen, ‚Kongeligt?‘, Skalk 2008/1. 3-10.
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højde over jorden på mindst 3 m. Med jævne mellemrum har der stået store stolper, 20-25
cm i diameter, på både yder- og inderside af plankerne. Stolperne har sandsynligvis holdt
vandretgående tømmer (ankerbjælker) og dermed bidraget til at stabilisere plankerækken.
Det kan også tænkes, at de har støttet en hævet gangflade i den øverste del af palisaden.
Palisadeanlæggets NØ-kvadrant
Vejle Museum identificerede de første spor af Jellings palisadeanlæg nord og nordøst for
højene og kirken i 2006. En præcis datering var vanskelig at fastlægge. Den nordlige linie
af palisaden blev skåret af en hustomt, der typemæssigt hører hjemme i slutningen af 900eller begyndelsen af 1000-årene. Palisaden måtte dermed være sløjfet inden dette
tidsrum, mens opførelsen måtte ligge efter slutningen af jernalderen eller begyndelsen af
vikingetiden ud fra en C14-datering af trækul fra et stykke af det vestlige hegnsforløb, der
blev undersøgt i 2008.3 I 2010 rettede Jellingprojektet igen fokus mod den nordøstlige del
af palisadeanlægget med henblik på at undersøge selve palisaden, dens konstruktion og
datering, samt afklare, om der var spor af bygninger langs den østlige palisadelinie eller
inde på arealet.

Nord-syd orienteret Trelleborghus inden for den østlige palisadelinie. Personerne står omtrent der, hvor
efterfølgende udgravning skulle vise spor af et vindfang foran indgangen.

3

S. Wulff Andersen, ’Bautasten og kæmpehegn’, Skalk 2009/1. 11-15.
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Udgravningen blev indledt i begyndelsen af juni med en fladeafgravning af arealet i et
samlet forløb for at etablere et overblik over strukturerne inden for og umiddelbart uden for
palisaden. Arealmæssigt er undersøgelsen den klart største, der hidtil er gennemført i
Jelling, når der ses bort fra søgegrøfterne mod nord. Indtil videre er et område på 10.000
m2 udgravet, omfattende de nordøstlige dele af palisaden og arealet indenfor. Der er frilagt
spor efter tre store bygninger af såkaldt Trelleborg-type, der var placeret med faste
afstande i forhold til hinanden og til palisaden. Ved indgangene er der iagttaget en særlig
form for tilbygning, et vindfang, hvis nærmeste paralleller findes på Harald Blåtands
ringborge, Fyrkat og Trelleborg. Bygningstypen og bygningernes præcise placering i
forhold til palisaden udgør væsentlige argumenter for også at datere palisaden til anden
halvdel af 900-årene. Ud over Trelleborg-husene er der indtil videre fundet spor af fire
andre bygninger på området – tre af dem af senere type.

Plan over NØ-kvadranten samt søgegrøfterne nord for monumentkomplekset. Inden for palisaden er der
spor af tre bygninger af Trelleborg-type foruden en bygning vinkelret på den østlige palisade samt spor af
yngre bygninger. Endnu et Trelleborghus er påvist uden for palisaden mod nordøst. Grafik Peter Jensen.

Markedspladsen, Smededammen og Thyrasvej
Hjørnerne er en væsentlig forudsætning for at afklare palisadeanlæggets udstrækning og
nå frem til principperne bag udstikningen af det og de anvendte måleenheder. Mens den
nordøstlige del af palisaden og hjørnet her allerede blev identificeret ved udgravningerne i
2007, har nordhegnets forløb vest for Tørringvej alene hvilet på en forventning om, at
palisadens sider var rette, og at hjørnet måtte ligge i skæringspunktet med den vestlige
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linie, hvis forløb blev påvist i Vestergade i 2008/9. En lignende problematik gjorde sig
gældende for palisadens sydøstlige hjørne, der måtte ligge i skæringspunktet mellem den
sydlige og den østlige linie. Henover sommer i år er der udført to mindre undersøgelser
der, hvor nordvest- og sydøst-hjørnerne måtte formodes at være, hhv. i området omkring
Markedspladsen bag ved Jelling Kro og på en parkeringsplads øst for Smededammen.
Ved den første udgravning i juli lykkedes det at afdække yderligere et stykke af den
nordlige palisadelinie samt at lokalisere det nordvestlige hjørne, mens det mod sydøst i
begyndelsen af august lykkedes at finde nye dele af palisadens sydlige og østlige linie
ganske tæt på hjørnet. Da chancen bød sig, blev der ligeledes gennemført en mindre
prøveundersøgelse mellem Thyrasvej og Vejlevej 7, hvor endnu en mindre del af den
østlige linie i palisadeanlægget blev lokaliseret. Disse resultater gør det nu muligt at
fastlægge geometrien i anlægget mere præcist, og nordvesthjørnet udgør samtidig et
sammenligningsgrundlag for det allerede erkendte hjørne mod nordøst.

Palisadeanlæggets nordvestlige hjørne ved Markedspladsen, set fra N. Landmålerstokken ligger i en
moderne nedgravning. Foto Vejle Museum.
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Endelig er 2009-undersøgelserne blevet bearbejdet i løbet af årets første måneder, og
resultaterne af de første analyser af jordprøverne foreligger. Forundersøgelsen i 2009
afslørede en hustomt af Trelleborgtype øst for gården Nørrelide. Prøverne herfra er
analyseret på Geologisk Institut ved Københavns Universitet, og den umiddelbare tolkning
af resultatet er, at denne bygning næppe har været anvendt til opstaldning af kreaturer,
men må have tjent andre formål måske i forbindelse med palisadeanlægget.

Hustomt lokaliseret ved forundersøgelsen 2009 øst for gården Nørrelide. Resultat af fosfatkartering; pilene
markerer indgange til bygningen. Grafik Mads Dengsø Jessen.

Historien om Jelling – fremkomst, storhed og forfald
De bygningsværker, der er fundet spor af i Jelling, er unikke på europæisk plan. Det er det
arealmæssigt største kendte kongelige anlæg i Nordeuropa, og lokalt står det uden
arkitektoniske fortilfælde eller efterfølgere. Anlægget vidner om Jellings centrale betydning
i en væsentlig historisk proces ved vikingetidens slutning, men også om en politisk ustabil
periode, hvor kongemagtens nye måder at udtrykke sig på ikke havde lang levetid.
På trods af Jellingkompleksets unikke udtryk spores der i arkitekturen forbindelser til andre
pladser. Elementer kan genfindes både i ældre aristokratiske og kongelige stormandssæder som Tissø og Lejre og i Trelleborgene med deres markante militære udtryk fra
Harald Blåtands egen tid. Det første må ses som en reference til en historisk tradition for,
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hvordan magt skulle udtrykkes visuelt og fysisk. Det andet er sandsynligvis udtryk for, at
Jelling var stedet, hvor en ny form for kongelig manifestation i landskabet blev udviklet.
Der er stadig mange åbne spørgsmål og usikkerheder i fortolkningen af Jelling, men
resultaterne af de nye undersøgelser kombineret med revurdering af de ældre data giver
en række brikker, der kan knytte de mange enkeltdele i Jellingkomplekset sammen i en
mulig udviklingssekvens. Denne udvikling synes at afspejle tidens politiske historie,
trosskiftet og nogle meget bevidste arkitektoniske idéer bag anlægget. De kommende
undersøgelser vil være rettet mod at få testet denne model.
Fase 1: Det hedenske gravmonument. De ældste dele af Jelling er den
formodede 358 m lange skibssætning og Nordhøjen. Det er mest oplagt at knytte
denne del af anlægget til kong Gorm. Monumentet er på dette tidspunkt klart
hedensk i sit udtryk, og det ligger efter alt at dømme frit i landskabet. Det eneste,
der med sikkerhed er spor af fra denne periode, er grave og rituelle handlinger, og
stedets monumentale udtryk er præget af tradition og et tilbageskuende blik.
Fase 2: Haralds kongsgård. I anden halvdel af 900-årene sker en dramatisk
ændring. Et ca. 12,5 ha stort areal indhegnes med en massiv palisade. Palisaden er
geometrisk udlagt med udgangspunkt i Nordhøjens centrum, hvor diagonalerne
mellem anlæggets hjørner mødes i et retvinklet kors. Langs med palisaden opføres
store langhuse – måske en form for kasernebygninger. De er ligeledes udlagt
geometrisk i forhold til den overordnede plan, og det virker sandsynligt, at de har
ligget med jævne mellemrum hele vejen rundt på indersiden af palisaden. Sydhøjen
opføres, Nordhøjen udvides muligvis, skibssætningen opgives delvist og Haralds
store runesten rejses.
Palisade og bygninger ser ud til at være en voldsomt forstørret udgave af de ca. 2-3
ha store aristokratiske/kongelige pladser kendt fra Tissø, Lejre og Gamle Uppsala.
På den måde refererer arkitekturen i Jelling til en østskandinavisk kongelig
arkitektur. Samtidig er der i både geometrien og bygningernes arkitektur klare
paralleller til de store ring- eller Trelleborge. Det samlede monumentkompleks har
dermed et meget moderne udtryk med en række innovative arkitektoniske træk,
som knytter sig til en markant, royal magtbase.
Fase 3: Efter Harald. Bortset fra området omkring kirken, er der ingen spor af, at
bygningsværkerne i Jelling vedligeholdes efter Harald. Tværtimod viser en 1000tals bygning, der overlejrer palisaden mod nord, at palisaden er forsvundet få årtier
efter Haralds død ca. 987, og at de grænser, der blev udlagt af Harald, ikke
længere respekteres. Det bratte ophør hænger formentlig sammen med politiske
tendenser i tiden og måske et behov for kongemagten at manifestere sig andre
steder i riget.
De nye fund i Jelling har allerede nu sat en diskussion i gang om de videre konsekvenser
for vores opfattelse af den historiske udvikling i den sene vikingetid. På nuværende
tidspunkt synes fundene at pege i retning af, at Jellingkongerne er en forholdsvis pludseligt
opstået magtfaktor. I etableringen og visualiseringen af deres magt gør de brug af et
arkitektonisk sprog, der kendes andre steder, især i den østskandinaviske verden, men på
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en langt større skala end tidligere. Fundene tyder dermed på, at der med Jellingkongerne
kom en langt stærkere kongemagt, og de viser, at kongerne – i det mindste Harald –
faktisk havde et fysisk hovedsæde i Jelling. En del af grundlaget for denne nye kongemagt
skal derfor måske søges i det jyske samfund, der igennem de forudgående århundreder
ud fra de arkæologiske fund ser ud til at være landbrugsmæssigt langt stærkere
organiseret med veludviklede landsbysamfund end de østskandinaviske områder.
Fundene i Jelling antyder også, at manifestationen af kongemagten i hjertet af Jylland kun
var ganske kortvarig, men til gengæld præget af en markant topstyring.

Tentativ rekonstruktion af palisadeanlæggets nordøstlige kvadrant i anden halvdel af 900-årene. I
baggrunden forhistoriske høje (Sortehøj og Mangehøjene). Peter Jensen.

Det kultur- og naturhistoriske landskab
De arkæologiske undersøgelser er indtil videre koncentreret om palisadekomplekset,
mens boringerne i de to høje, de elektromagnetiske analyser og søgegrøfterne mod nord i
2009 har givet oplysninger om kompleksets nærmeste omgivelser. Flere delprojekter
rækker længere ud, og der er i forårets løb sat fokus på jernalderens og vikingetidens
fysiske spor, stednavne i området og det historiske Jelling. Projektdeltagerne mødtes til et
arbejdsseminar den 20. april, hvor bl.a. en rekonstruktion af Jellings tofter i 1683 udført af
Mats Riddersporre var på dagsordenen. Rekonstruktionen bygger på markbøgerne, der
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rummer information om arten, målene og navnene på agrene i Jelling i 1683; et billede af
det historiske landskab vil kunne bidrage til at belyse monumenternes placering og relation
til omgivelserne, hvornår Jelling blev etableret som en permanent landbebyggelse, og
endelig hvad der skete efter vikingetiden.
De arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser tyder på et åbent landskab i
vikingetiden, ikke mindst mod nord, og områdets karakter stemmer dermed overens med
billedet af Jellings tofter i 1683. Mod syd er der spor af jernalderbebyggelse, men meget
lidt fra sen germansk jernalder og vikingetid. Et samlet overblik over regionens fund og
anlæg vil sammen med analyser af stednavnene udbygge forståelsen af monumentkompleksets betydning i lokalområdet, herunder også belyse adgangsvejene hertil og i det
hele taget kompleksets eksponering.
Trådene i disse delprojekter vil blive samlet på et arbejdsseminar i oktober, hvor det er
tanken at besigtige nogle af de væsentligste lokaliteter, der kan forbindes med Jelling.
Arbejdet med publiceringen af udgravningsresultaterne fra Ravning Enge fortsætter
ligeledes; her tegner der sig nye perspektiver i tolkningen af de tekniske løsninger bag
opførelsen af den mægtige bro i slutningen af 900-årene.
Jelling – Norden – Europa
Delprojektet om de såkaldte korsmønter tilskrevet Harald Blåtand er gået ind i sin sidste
fase. Et katalog med over 800 mønter er udarbejdet, og manuskriptet til en selvstændig
publikation med supplerende kapitler om metalanalyserne og en undersøgelse af sporene
af sekundær behandling er undervejs. I sidste øjeblik er der ekstra nyt at føje til. Man har
hidtil antaget, at mønterne måtte være slået et andet sted end i Hedeby, og et af
argumenterne for dette synspunkt var deres fravær blandt fundene i Slesvig-Holsten. I
1970’erne dukkede en korsmønt op i Hedeby, og nu er der yderligere fem helt nye fund.
Spørgsmålet om tilskrivningen til Hedeby bør derfor tages op igen, idet enkeltfund tæller
en del mere end skattefund, når et udmøntningssted skal lokaliseres. Samtidig åbnes
diskussionen om Hedebys tilhørsforhold, da udmøntningen efter alt at dømme fandt sted
ca. 980-990, dvs. mens Hedeby var tysk (974-983) – hvis den da virkelig var det. Hvis man
antager, at Hedeby forblev dansk, ville brugen af såkaldte Hedebymønter i Danmark og de
to møntgruppers ligheder i prægeteknik og fysisk udformning finde en mere oplagt
forklaring. Hele spørgsmålet om hensigten med udmøntningen ville ligeledes blive mere
nuanceret. Var der reelt tale om mønter beregnet til særlige betalinger, f.eks. fra kongen til
hans stormænd? Analyserne af fundstederne tyder på det, men fundene fra Hedeby viser,
at korsmønterne også har været brugt til handel.
Jellingkomplekset i europæisk perspektiv var et af temaerne på et arkæologisk-historisk
seminar i april måned. Seminaret fandt sted på Schloss Gehrden uden for Paderborn og
var arrangeret af Museum für Vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin og
Historisches Institut der Universität Paderborn som led i forarbejdet til den internationale
vikingeudstilling. Temaet for seminaret – Das fränkische Reich als Vorbild? Zur Dialektik
von Akkulturation und skandinavischer Identitätenkonstituierung der Wikingerzeit – var
valgt i samarbejde med Jellingprojektet, og flere bidrag i programmet, ikke mindst et
indlæg af Dr. Thomas Meier, ’Von Byzanz über Aachen nach Jelling? Kulturkontakt und
Identitätskonstruktion’, havde betydelig relevans for forståelsen af Jellingkomplekset og
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dets europæiske forbilleder. Det er planen at invitere Dr. Thomas Meier og andre af
deltagerne både i dette seminar og i Jellingkonferencen i maj til at bidrage til en samlet
publikation om Jelling og omverdenen.

Formidlingsmæssige initiativer
Jellingprojektets hjemmeside er blevet udbygget i løbet af foråret. Projektdeltagere og
kolleger på Nationalmuseet har bidraget med beskrivelser af nye delprojekter, oplysninger
om Jelling m.v., og siden udgravningerne gik i gang i maj måned, er der bragt nyheder om
resultaterne. I årets første seks måneder har hjemmesiden været besøgt af i alt 5.040
personer fra 52 lande/områder. Langt de fleste besøgende kommer fra Danmark, men
derefter følger Tyskland, Sverige, USA, Norge og England som de fem lande, hvor
interessen har været stor. Antallet af besøg på hjemmesiden har ligget på knap 1300 om
måneden i gennemsnit. Tallet har været stigende de sidste par måneder og er nået op
over de 1500 besøg om måneden, som var projektets oprindelige målsætning.

Jellingprojektet sigter også mod formidling lokalt, og den 12. februar i år blev en mindre
plancheudstilling om Jelling bys forandring gennem de sidste 200 år lanceret på
Kongernes Jelling. Udstillingen er udarbejdet af journalist Leif Baun ved Vejle Amts
Folkeblad i samarbejde med Vejle Museum. De i alt syv plancher (se bilag 1) blev hængt
op i vinduerne på Kongernes Jelling og er blevet set af mange forbipasserende. Tanken
er, at andre interesserede institutioner også skal tilbydes mulighed for at vise udstillingen,
og at plancherne lægges på Jellingprojektets hjemmeside.
Lokalt har der været afholdt offentlige omvisninger på udgravningerne i juni-august samt
den 3.-4. juli under Jelling Vikingemarked med et skønnet samlet deltagerantal på 5-600.
Hertil kommer særomvisninger for omkring 150 deltagere i større og mindre grupper fra
bl.a. amatørarkæologisk forening Flintøksen og flere museer samt for studerende fra
Harvard University og Aarhus Universitet.
Læringsspillet for børn, Mysteriet om Jelling, blev demonstreret offentligt første gang på
Jellingkonferencen i maj og forventes lanceret i eftersommeren 2010. Afhængigt af
modtagelsen kan der med de nye resultater fra Jelling tænkes nye opgaver i spillet.
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Nyheden om nye spor af bygninger inden for palisaden er blevet præsenteret i pressen,
ikke mindst Vejle Amts Folkeblad, som har bragt adskillige artikler om Jellingkomplekset
og de arkæologiske undersøgelser i foråret og sommerens løb. Også historie-online.dk og
Aarhus Universitets hjemmeside (’Arkæologer har fundet Harald Blåtands kongsgård’) har
bragt nyt om Jelling. På baggrund af den store interesse for udgravningerne er projektet
blevet kontaktet af produktionsselskabet Fiddler’s Green, der planlægger en serie TVprogrammer til DR2 efter BBC’s model TimeTeam. Jelling er tænkt som pilotprojekt, og
dette samarbejde forventes at kunne bringe viden om Jelling ud til en større kreds.
Endelig har projektdeltagerne holdt adskillige foredrag om resultaterne fra Jelling og
deltaget i seminarer og konferencer i både ind- og udland, jf. listen nedenfor.

Jellingkonferencens deltagere besigtiger udgravningen på Gorms Torv, hvor udgravningsleder Steen Wulff
Andersen, Vejle Museum, står for afdækningen af en del af det sydlige palisadeforløb. Foto Anne Pedersen.

Jelling Conference II
I maj fandt den anden Jellingkonference sted på Kongernes Jelling. 62 deltagere var
inviteret, og programmet omfattede i alt 27 foredrag foruden et offentligt foredrag ved
professor Dagfinn Skre, Oslo Universitet (programmet er vedlagt rapporten som bilag 2).
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Konferencens første dag var koncentreret om Jellingprojektets planer og igangværende
undersøgelser, mens de to næste dage gav et inspirerende udblik og en frugtbar dialog
om både forskningsmæssige og formidlingsmæssige udviklingsmuligheder for projektet.
Som kontrast til de moderne udgravningsmetoder og formidlingsmedier blev der om
aftenen vist en film fra udgravningerne i Jellinghøjene i 1942. I løbet af konferencen fik
deltagerne lejlighed til at se udgravningen på Gorms Torv II og – som en overraskelse –
også en mock-up af den kommende overdækning af de to runesten.

Planer for efteråret 2010
Udgravningen af palisadeanlæggets NØ-kvadrant fortsætter i oktober og november for så
vidt muligt at afslutte området og samtidig afklare, om der skulle være spor af endnu en
bygning parallelt med østpalisaden længere mod nord. I alt ca.18.000 m2 planlægges
undersøgt i år. Undervejs vil der blive taget prøver til bl.a. naturvidenskabelig datering og –
i det omfang dette overhovedet er muligt – materialebestemmelse.
Boringerne i Syd- og Nordhøjen udført i 2009 af Institut for Geografi og Geologi ved
Københavns Universitet og Nationalmuseets enhed for Danmarks Oldtid/Naturvidenskab
vil blive udbygget til efteråret med boringer i Mangehøjene mod nord. Hensigten er at
sammenligne højenes opbygning og jordbundens karakter for dermed at opnå en større
viden om det lokale landskab i vikingetiden og århundrederne forud. Med held bliver det
også muligt at nå en nærmere datering af højene og måske få svar på, om Nordhøjens
kerne virkelig er en langt ældre høj fra bronzealderen, sådan som antaget efter
udgravningerne i 1942.

Projektarrangementer
I løbet af foråret har der fundet flere seminarer sted inden for Jellingprojektet med henblik
på at diskutere udvalgte problemstillinger:
 Arkæologisk arbejdsseminar den 26. januar, Nationalmuseet.
 Arbejdsseminar vedr. projektformidling den 23. marts, Nationalmuseet.
 Seminar vedr. Jelling kirke og runestenene den 25. maj, Nationalmuseet.
 Arbejdsmøde vedr. international vikingeudstilling den 21.-22. juni, Nationalmuseet.
Seminarerne vil fortsætte som en væsentlig del af den interne kommunikation i projektet,
ligesom en intern projektkalender vil blive opdateret med jævne mellemrum.

Foredrag, offentlige arrangementer m.v.
Ud over omvisningerne i Jelling har projektdeltagerne afholdt en række foredrag i løbet af
foråret 2010. Der er ligeledes udkommet mindre artikler om projektet.
 ”Jelling”, foredrag 28. januar (museumsinspektør Steen Wulff Andersen), Bredsten
lokalhistorisk arkiv.
 ”Jellingprojektet”, foredrag 1. februar (projektleder Anne Pedersen) arrangeret af
Tværpilen. Vestegnens Amatørarkæologiske Forening.
 ”Jellingmonumenterne – forskningsperspektiver før og nu”, foredrag 24. februar
(Anne Pedersen) ved Viborg Folkeuniversitet.
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”Trelleborgene og Jelling”, diskussionsoplæg 11. marts (Anne Pedersen) på et
arbejdsseminar om Trelleborgenes optagelse på UNESCOs verdensarvsliste.
”Jelling”, foredrag 11. marts (Steen Wulff Andersen), Folkeuniversitetet, Ågård
Forsamlingshus.
”Jelling”, foredrag 18. marts (Steen Wulff Andersen), Foreningen Norden, Vejle.
”Nyere arkæologiske forskningsmetoder”, foredrag 31. marts (lektor Mads Kähler
Holst”) ved Viborg Folkeuniversitet.
”Jellingprojektet: perspektiver og resultater af højboringerne i 2009”, foredrag 27.
april (Anne Pedersen og professor Henrik Breuning-Madsen), arrangeret af
Geoforum, København.
”Jelling. Precent results (and questions)”, indlæg (Anne Pedersen) på konferencen
The Birth of Christian Life in the Nordic Region 6th – 7th May 2010, arrangeret af
Nordic Centre for Medieval Studies, Bergen.
S. Wulff Andersen, M. Kähler Holst & H. Breuning-Madsen: ‚Nyt fra Jelling‘, Skalk
2010/1. 3-9.
S. Wulff Andersen & M. Kähler Holst: ‚Udgravninger i Jelling‘, Flintøksen 2010/1. 411.
A. Pedersen: ‚Jelling – ein tausendjähriges Monument erscheint in neuem Licht‘,
Archäologie in Deutschland 2010/1. 26-27.
A. Pedersen: ‚Gorm den Gamle og Jelling’, Dronning Margrethe og arkæologien (J.
Laursen & L. Jørgensen, red.), København 2010.183-188.
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Deltagere 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 Lars Jørgensen, Nationalmuseet
Museumsinspektør Lisbeth E. Imer, Nationalmuseet
Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Nationalmuseet
Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Nationalmuseet
Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Nationalmuseet (udgravninger 2009)
Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Nationalmuseet (udgravninger 2009)
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet
Webmedhjælper Ida Gustav, 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
Liv Stidsing Reher-Langberg (student på NØ-kvadranten 2010)
Peter Moe Astrup (student på NØ-kvadranten 2010)
Casper Skaaning Andersen (student på NØ-kvadranten 2010)
Disa Lundsgård Simonsen (student på palisadegravningerne 2010)
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Bilag 1: To af de i alt syv plancher fra udstillingen ”Jelling – den forsvundne by”
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Bilag 2: Program til Jelling Conference II
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