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Første halvårsrapport 2011

Indledning
Det første halvår af 2011 har været præget af omfattende aktivitet på mange områder.
Jellingprojektet været stærkt engageret i udgravninger og undersøgelser i Jelling, og flere
delprojekter er iværksat inden for den overordnede målsætning. Samtidig har deltagerne
bidraget med både viden og ressourcer til projektets formidlingsinitiativer og i samarbejdet
med eksterne partnere, især Kulturarvsstyrelsen og Vejle Kommune, der begge er stærkt
involveret i bevaring og formidling af Jellingmonumenterne.
I foråret og sommeren blev der gennemført udgravninger inden for det centrale palisadeområde og ved den nordlige palisadelinie. Alle aktiviteter i felten er blevet registreret
digitalt efter de principper, der blev udviklet ved projektets start. Kombinationen af digitale
stereofotos, GPS- og totalstationsopmåling har givet en uhyre præcis gengivelse af de
undersøgte fænomener og samtidig sikret en høj kvalitet i den efterfølgende bearbejdning
og de foreløbige 3D-rekonstruktioner af anlægget. Ved genåbning af et felt fra 1964 vest
for kirkegården er der desuden opnået en præcis stedfæstelse af den ældre dokumentation herfra. De mange opmålingsdata har yderligere stimuleret diskussionen af Harald
Blåtands store bygningsværker og de geometriske principper bag dem.
Resultaterne af udgravningerne har afgørende betydning for helhedstolkningen af
komplekset, og de understreger dets særegne karakter. De påfaldende få arkæologiske
fund rejser samtidig nye spørgsmål om aktivitetsniveauet og arten af de begivenheder, der
fandt sted her, og som krævede en så enorm investering. Indtrykket af symmetri og nøje
planlægning går igen, selv om felterne vest og nord for kirkegården ikke føjede nye sten til
den store skibsætning, og de undersøgte felter på Markedspladsen bag Jelling Kro og på
parkeringspladsen nord for monumentområdet ikke viste spor af nye Trelleborghuse. Det
genudgravede portanlæg og Trelleborghus mod nord var velbevaret, og huset viste sig at
svare fuldstændigt til de to huse længere mod øst og sydøst. Alle tre er sandsynligvis
opført efter nøjagtig samme skabelon. De naturvidenskabelige prøver fra port og hus vil
blive analyseret til efteråret og forventes at kunne give oplysninger om anlæggets ophør.
Arealet omkring de to runesten blev undersøgt som led i Kulturarvsstyrelsens etablering af
en overbygning over hver sten. Den store runesten forblev på sin plads under hele
forløbet, mens den lille runesten blev flyttet til hjørnet mellem kirkens tårn og våbenhus. En
planlagt udgravning her blev af samme grund udskudt for at undgå rystelser og skader ved
en ekstra flytning af stenen. Undersøgelserne især omkring den store runesten var
komplicerede, men gav gode iagttagelser af stratigrafien under stenen. I maj blev det
besluttet også at foretage en mindre sondering ved Jelling Kirkes østgavl i forbindelse med
et delprojekt om de østjyske frådstenskirker. En prøvegrøft ved gavlen efterfulgt af en
mindre undersøgelse af muren afslørede hidtil ukendte bygningsrester og murændringer,
der tolkes som spor af en hidtil ukendt ældre fase i stenkirken. Resultaterne har føjet en ny
fase til sekvensen af anlæg og bygninger inden for det centrale monumentområde, og de
tyder samtidig på, at Jelling endnu i 1000-årene havde en særlig betydning.
Formidlingsmæssigt har fokus især været rettet mod opbygning af udstillingen ”Jagten på
Gorm” på Kongernes Jelling, en jubilæumsudstilling om udgravningerne i 1861. Jellings
borgere var inviteret til den officielle åbning den 21. juni, og senere på året forventes lektor
Jens Vellevs bog om udgravningerne at udkomme. Nationalmuseets og Jellingprojektets
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samarbejde med British Museum og Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin, om en
international vikingeudstilling i 2013/14 gik i maj ind i en mere intensiv fase, hvor indlån af
genstande til udstillingens fire temaer skal fastlægges. Samtidig har konservatorer og
udstillingsfolk arbejdet intenst med udviklingen af den første prototype til det metalskelet,
der skal bære udstillingens hovedstykke, Roskilde vrag 6, og samtidig vise skibets form i
dets fulde længde. Konserveringen af skibet og udstillingen har modtaget støtte fra flere
sider, og med en generøs bevilling fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til Almene Formaal er udstillingens økonomi nu sikret.
Jellingmonumenterne blev i 1994 optaget på UNESCO’s liste over Verdensarven, men
indgår nu også sammen med bl.a. ringborgene Fyrkat, Aggersborg og Trelleborg i en
planlagt serienominering af ’Viking Age Monuments and Sites’ på tværs af Nordeuropa.
Serienomineringen forudsætter en renominering af Jellingmonumenterne, idet bl.a. de
seneste resultater af udgravninger og undersøgelser betyder en væsentlig ændring af
helheden og ikke mindst monumentkompleksets samlede areal. Deltagere i Jellingprojektet har stået for udarbejdelsen af ny tekst og illustrationsmateriale til den nomineringsansøgning, der skal til behandling i 2012.

Tentativ rekonstruktion (februar 2011) af nordøstkvadranten i Jellingkomplekset set fra vest. Grafik Peter
Jensen.

Data og dokumentation
Jellingprojektets GIS, der varetages af Arkæologisk IT ved Aarhus Universitet, udbygges
fortsat med data fra udgravninger og undersøgelser i og omkring Jelling. Al dokumentation
fra forårets og sommerens udgravninger ligger nu i programmet ArcGIS og danner
udgangspunkt for både den videnskabelige bearbejdning af fundene og formidlingen af
resultaterne. Dokumentationsformen er et led i projektets metodeudvikling, og den har
givet en lidt anderledes arbejdsgang i felten end på de ældre udgravninger, idet alle fund,
udgravningsflader og -profiler er dokumenteret med digitale stereofotos, GPS- og
totalstationsopmålinger, men ikke med plan- og profiltegning i felten. De indmålte fotos er
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sat sammen til målfaste billeder af udgravningsfladerne, og de enkelte bygninger og
fyldskifter er registreret både som ufortolket flade og som opstregede anlægsspor. På
grundlag af disse data udarbejdes derefter de digitale planer.
Den digitale dokumentation danner nu udgangspunkt for planer og visualiseringer til brug
for Jellingprojektets formidling, men også for eksterne partnere, bl.a. Vejle Kommune og
Kristine Jensens Tegnestue, der udarbejder forslag til en kommende markering af
monumentkomplekset inden for kommunens helhedsplan for Jelling. 3D-visualisering af
bygninger og palisade i Jellingkompleksets nordøstlige kvadrant giver et umiddelbart og let
forståeligt indtryk af kompleksets format. Der vil blive arbejdet videre med udvikling af 3Dmodeller af Jelling til den kommende vikingeudstilling, og der ligger oplagt muligheder heri
for en fremtidig opdatering af den permanente udstilling på Kongernes Jelling.

Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser
Målet for Jellingprojektets undersøgelser i 2011 var at udbygge de allerede opnåede
resultater fra 2009 og 2010 ved at rette fokus mod de øvrige dele af palisadeområdet og
de centrale monumentdele omkring kirken. Udgravningerne blev gennemført i et
samarbejde mellem Nationalmuseet, Vejle Museum, Aarhus Universitet og Kulturarvsstyrelsen.
Nord og vest for kirkegården
Udgravningssæsonen blev indledt den 16. marts på græsplænen nord for kirkegården.
Ved Vejle Museums undersøgelser længere mod nord i 2006/7 var der fundet en række
store sten, der blev tolket som dele af en kæmpeskibssætning,1 og målet med den nye
undersøgelse var at søge yderligere spor af enten stensætning eller bebyggelse i området
mellem kirkegården og 2006/7 udgravningen. To felter blev lagt i det formodede forløb for
skibssætningen: et mod vest (77 m x 7 m) og et mod øst (32 m x 6,5 m). Overjorden blev
trukket af i flere tempi, og området blev gået efter med metaldetektor (Lars Peter Lund,
Peter Hyldgaard og Søren Andersen). Resultatet var beskedent: nogle få fyldskifter eller
stolpehuller af oldtidskarakter samt en lavbundet grube. Denne lå på linien for skibssætningens formodede østlige side og kan muligvis have dannet basis for en sten. En
enkelt flig af en arabisk mønt føjer sig til tidligere fund, bl.a. fra udgravningen ved Thyras
Have øst for Nordhøjen, og vidner om aktivitet i området i vikingetiden.
Efter undersøgelsen nord for Nordhøjen blev endnu et felt undersøgt vest for kirkegården.
I sommeren 1964 havde museumsinspektør Olfert Voss fra Nationalmuseet åbnet et smalt
syd-nord gående felt umiddelbart uden for kirkegårdens hæk mod vest samt et mindre felt i
den vestligste kirkegårdsgang vest for Nordhøjen. Hensigten var, i forlængelse af den
herskende diskussion af tolkningen af stenene under Sydhøjen (afdækket i 1941), at søge
efter sten og stenspor i forlængelse af vestlinien i Ejnar Dyggves formodede ”trekant-vi”.2
En række fyldskifter i en langsgående række blev tolket som mulige standspor til sten; de
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fulgte dog ikke Dyggves lige linie, men bøjede en smule mod øst. En teori om en mulig
skibssætning kunne ikke bekræftes ved efterfølgende undersøgelser i 1965.

Foto fra 1964-udgravningen. Den store bautalignende sten var anledningen til undersøgelsen af
feltet vest for kirkegården. Foto: Olfert Voss.

Med henblik på at afklare sammenhængen bag de påviste fyldskifter genåbnede Vejle
Museum den 4. april den sydlige del af Olfert Voss’ felt uden for kirkegården. Det lykkedes
at identificere en del af de anlægsspor, der blev registreret i 1964, og indpasse
udgravningsplanerne mere præcist i forhold til de øvrige undersøgelser i og omkring
Jelling-monumenterne. De gamle snit blev udvidet uden at berøre den tilbageværende del
af fyldskifterne, og snittene blev dokumenteret. Fem af de fyldskifter, som i sin tid var
bedømt som mulige stenspor blev undersøgt. Heraf kan tre være stenspor, mens de to
sydligste fyldskifter snarest er spor efter stolper, uden at det dog kan afgøres, om de hører
til en bygning og i givet fald hvilken type bygning. De øvrige fyldskifter i 2011-feltet var af
nyere tids karakter og har således ikke noget at gøre med stensætning eller vikingetidens
bebyggelse. Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum, går i delprojektet
om ”Jellings store sten” i dybden med identifikationen af sten og stenspor og indsamlingen
af de mange efterretninger om fund af sten i Jelling.
Undersøgelser ved runestenene
I maj indledte Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Jellingprojektet/Nationalmuseet og
Aarhus Universitet undersøgelser af området omkring de to runesten i Jelling som led i
etableringen af en overdækning over hver sten. De gamle snit udført af Ejnar Dyggve og
senere Knud J. Krogh ved den store runesten blev genåbnet og gravet til undergrund. De
viste to faser af skoning, der sandsynligvis svarer til stenens oprindelige skoning og en
senere justering i 1586, da de nederste dele af stenen var dækket af den omkringliggende
kirkegårdsmuld. Begravelser lå ganske tæt på runestenen og på det nærmeste ind under
dens skoning. Det har åbenbart været et attraktivt sted at blive gravlagt, tæt ved Kong
Haralds gamle mindesmærke og tæt på kirken.
Området omkring Kong Gorms runesten blev ligeledes undersøgt til undergrund;
kirkegårdsmulden rakte også her ned i knap 2 m’s dybde, og der blev ikke konstateret
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Skoningen fra 1586 under Harald Blåtands runesten set fra øst. En række prøver (den lodrette række af
huller til højre) blev udtaget fra fyldlagene under skoningen til senere analyse. Der er omtrent 1,80 m ned til
undergrund i området. Foto Anne Pedersen.

Kong Gorms runesten på sin midlertidige plads. Foto Anne Pedersen.
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anlægsspor eller lignende. Den lille runesten var midlertidigt flyttet til hjørnet mellem
kirkens tårn og våbenhus, en manøvre, der krævede nøje planlægning. For at undgå
yderligere flytning af stenen, blev det siden besluttet at udskyde en planlagt udgravning af
dette område.
Jelling Nord og Nordvest
Sideløbende med undersøgelserne omkring runestenene blev der åbnet nye felter mod
nord med henblik på at afklare, om den symmetri, der var iagttaget i palisadeanlæggets
nordøstlige del også kunne findes mod nordvest. Vejle Kommune og Jelling Kro var
positive over for projektets ønske om at lægge to mindre felter hhv. ved parkeringspladsen
øst for Tørringvej og på Markedspladsen, det grønne område nord for kroen, i håb om at
finde yderligere to bygninger af Trelleborgtype. Området ved parkeringspladsen viste sig
desværre at være forstyrret i moderne tid ved fældning af træer og anlæggelsen af
parkeringspladsen, og eventuelle rester af bygninger eller anlæg fra vikingetiden var ikke
længere bevaret. Heller ikke på Markedspladsen var der spor af Trelleborghuse på trods
af talrige stolpespor. Nogle kan være fra vikingetiden, men hovedparten må knyttes til
brugen af området i nyere tid. Teorien om en gennemgående symmetri med huse af
samme type langs med hele palisadeforløbet kan derfor ikke opretholdes. Har området
inden for palisaden mod nordvest været bebygget, må strukturen have været en anden.

Spor af vægplanker i den nordlige væglinie i det genudgravede Trelleborghus ved porten. Stolpesporene
stod tydeligt selv efter nogen udtørring af jorden. Den trækulholdige fyld tyder på, at bygningen kan være
brændt. Foto Anne Pedersen.
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Port og Trelleborghus
I 2007 undersøgte Vejle Museum vestenden af et Trelleborghus umiddelbart sydøst for
porten i palisadens nordlinie. I 2010 blev yderligere to velbevarede bygninger lokaliseret,
og efterhånden som udgravningen skred frem, stod det klart, hvor stærkt disse to nye
bygninger lignende hinanden. Det blev derfor besluttet i 2011 at genudgrave vestenden af
det hus, der tidligere var blotlagt, med henblik på at undersøge, om der også her var
vindfang på langsiderne svarende til dem, der var konstateret på de nye bygninger. Ved
samme lejlighed blev også området omkring porten genåbnet.
Udgravningen bekræftede, at grundplanen i de tre Trelleborghuse inden for palisaden er
stort set identisk, og at bygningerne må være udlagt efter faste principper og samme
skabelon. Bevaringsforholdene i den genåbnede vestende var gode. Særligt nordvæggen
var velbevaret, og der var ingen tvivl om, at også denne bygning havde diagonalt stillede
vindfang foruden et anneks ved den østlige gavl. Indgangspartierne stod ligeledes tydeligt
med væggrøft og tilhørende ydre støttestolper. Et par steder så der ud til at være spor af
to tætstillede jordgravede stolper i stedet for som normalt en stolpebredde mellem de
jordgravede stolper. Disse dobbeltstolper ser ud til at være placeret på den modsatte væg
i forhold til indgangene og skulle måske sikre en større stabilitet der, hvor understøttelsen
af taget er svækket som følge af hullet i væggen ved indgangen.

Plan af det genåbnede Trelleborghus ved porten. Planen er ikke renset og viser bl.a. snitkasser fra
prøvegravningen i 2006/07. Grafik Peter Jensen.

Portåbningen mod nord er den hidtil eneste påviste indgang til palisadekomplekset, og den
virker umiddelbart noget uanselig i forhold til helheden. Undersøgelsen af området gav
dog et andet indtryk, idet portåbningen med stolpehullerne set i naturlig størrelse ikke var
så lille endda. Med en bredde på ca. 2,5 m svarer den til portåbningerne på større jyske
gårde fra vikingetiden, og en vogn kunne uden tvivl køre igennem. Portkonstruktionens to

8

rækker af stolper viste sig at stå let ’skævt’ på palisadelinien, måske en bevidst tilpasning
til helhedens orientering og synsindtrykket ved indgangen til området.
Nordhøjen
I slutningen af juni blev indsatsen rettet mod højene nord og syd for Jelling Kirke. Den 22.
juni blev et omtrent 2 m bredt snit lagt ind i Nordhøjens fod fra syd, dér hvor gæster til
Jelling efter Frederik den VII’s udgravning i 1861 via en minegang kunne få adgang til at
se det rekonstruerede gravkammer. Snittet fortsatte ud over græsarealet syd for højen,
hvor der tidligere kun har været gravet i begrænset omfang. Hensigten var bl.a. at afklare,
om der var spor af anlæg, der kunne forbindes med bygningssporene under kirken, og
samtidig klarlægge eventuelle stratigrafiske forbindelser mellem lag ved kirken og
Nordhøjen. I snittet skulle der desuden udtages en serie prøver til analyser af jordbund,
arkæobotanik, mikrofauna m.v.

Snit ind i Nordhøjen set oppefra. De store sten stammer fra minørskakten, som i 1861 banede vej ind i
højen, og de indgik sandsynligvis oprindeligt i stenpakningen omkring gravkammeret i midten af højen. På
bunden af snittet ses et massivt, rustrødt jernlag, der er dannet på overgangen fra gravhøj til den oprindelige
overflade. Jernlaget stopper godt en meter uden for stenene og markerer, hvor højfoden oprindeligt lå. Foto
Mads Dengsø Jessen.

De indre dele af snittet viste en pæn tørveopbygning og nederst et meget kraftigt jernlag,
der var udfældet, hvor de fugtige tørv var lagt oven på vikingetidens oprindelige overflade.
Skellet mellem lagene var meget tydeligt, og det var muligt at tage prøver af både den
tilførte tørv og den gamle vækstflade og dermed sammenligne den jordbund og flora,
højen blev opført på, og det miljø, hvorfra tørvene blev hentet. Som en overraskelse
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dukkede et moderne drænrør op i bunden af snittet. Der var i tiden efter 1861 store
problemer med at holde kammeret åbent, og drænrøret er måske lagt i et forsøg på at lede
vandet væk. Udgravningen afslørede, at Nordhøjen oprindelig havde en lidt mere cirkulær
form end den, man ser i dag. Lagfølgen tyder på, at højfoden er sløret af en del byggematerialer, måske fra kirken eller fra de nærliggende gårde, der i tidens løb er lagt op ad
højens sydside. Det var ikke muligt at følge bevarede kulturlag fra højen helt ind til kirken,
og der ser i det hele taget ikke ud til at have været megen aktivitet – begravelser eller
lignende – på arealet nord for kirken hen imod højen.
Sydhøjen
Den 27. juni blev der gravet et lille snit ind i sydsiden af Sydhøjen og et stykke ind i
vejbelægningen på Gormsgade, der løber tæt rundt om højens fod. Målet var at afklare
terrænforholdene i området som led i etableringen af Vejle Kommunes helhedsplan for
monumentområdet og samtidig undersøge, om en efter sigende bevaret randstenskæde
omkring højen kunne genfindes her. Det kunne hurtigt fastslås, at der ikke var nogen
randsten; der var heller ingen klar forbindelse mellem lagene under Gormsgade og lagene
under højen. Den terrænflade, som højen i sin tid blev opført på, synes i stedet at have
ligget i et lidt højere niveau end overfladen på den nuværende Gormsgade. Sydhøjen ser
dermed ud til at været placeret ret tæt på en mindre skrænt, hvilket har givet monumentet
et par gratis højdemeter og forstærket synet af højen fra syd.

Lagdelingen og tørvene i Sydhøjens profil trådte tydeligt frem og er her ridset op til digitalisering. De
nederste lag er noget fugtigere end de øvre lag. Foto Anne Pedersen.
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Allerede de omfattende boringer i 2009 tydede på, at de to høje var meget lig hinanden,
hvad opbygningen angår. Denne tolkning blev bekræftet af de to snit, idet der ikke var
nogen større forskel hverken på tørvenes struktur eller på måden, de var lagt, hvilket igen
tyder på, at opførelsen af højene har været præget af en høj grad af standardisering.
Lagfølgen i snittet i Sydhøjen kunne klart erkendes, men et forsøg på at tage et aftræk af
profilen med henblik på senere formidling af undersøgelserne lykkedes kun delvist, idet
jordbunden i den nederste halve meter var usædvanlig fugtig efter sommerens regn.
Vandet piblede nærmest ud af højen.
De dendrokronologiske dateringer fra højene er ved at blive revideret i et selvstændigt
delprojekt (Kjeld Christensen, Skalk). Synkroniseringen og dateringen af alle kurverne blev
afsluttet i foråret, og samtidig er en ny splintstatistik for egetræ (vurdering af det gennemsnitlige antal splintårringe) ved at blive udarbejdet. Statistikken er væsentlig i de tilfælde,
hvor barkringen og splintringe mangler i prøverne. De ”gamle” dateringer har kunnet
bekræftes og styrkes, og det er lykkedes at datere den øverste midterpæl fra Sydhøjen,
hvilket kan få konsekvenser for opfattelsen af højens afslutning og dens rolle i helheden.
Dette projekt forventes afsluttet i løbet af efteråret, og resultaterne vil blive indarbejdet i
publiceringen af de arkæologiske undersøgelser.
Jelling Kirkes østgavl
I starten af maj blev der udført en mindre sondering ud for Jelling Kirkes østgavl som led i
et delprojekt om Jelling og de østjyske frådstenskirker (Thomas Bertelsen og Peder
Bøllingtoft). Hensigten var at få af- eller bekræftet, om kirken havde haft en forgænger af
sten. Det nuværende kor er ualmindelig stort, og den stærkt rektangulære grundplan
afviger fra den for romanske kirkekor almindelige kvadratiske grundplan. En forklaring
herpå kunne være, at koret oprindelig var opført som skib i en mindre kirke, hvortil der
hørte et kor mod øst. Denne bygning kan være udvidet ved, at man opførte et nyt skib (det
nuværende) og omdannede det ældre kirkeskib til kor, hvorefter det oprindelige kor blev
revet ned. Dette er ikke en almindelig praksis i middelalderen, men der er paralleller hertil,
f.eks. i Ravnkilde i Himmerland.
En grøft blev gravet langs med den eksisterende korgavls sokkel, der ligger under
nuværende terræn, og et mindre felt blev anlagt ud for den nordlige del af gavlen. Selv om
der var forstyrrelser i området, var en samling sten endnu bevaret, og ved en udvidelse af
feltet i slutningen af maj kunne det bekræftes, at der var tale om rester af et fundament,
der lå vinkelret på korgavlen, og som ikke så ud til at danne den bue, man ville forvente,
hvis der var tale om en halvrund apsis. Samtidig med den udvidede udgravning blev der
foretaget en undersøgelse af murværket i korgavlen med henblik på at finde yderligere
spor, der kunne henføres til en ældre fase i kirken. Kalken blev banket af i et bånd tværs
over gavlen, og også her viste der sig spor af en ældre kirke i frådstensmurværket, idet
dele af den nordre vange i en korbue var bevaret foruden en del af buens rundbuede stik.
Den nuværende gavl må således have udgjort en ældre kirkes triumfmur. Sporene i
murværket tyder på, at åbningen har været ca. 1,8 m bred; dens sydside var dog ikke
bevaret. Åbningen blev hugget ned, da det ældre kor blev fjernet, så tilmuringen med
frådstenskvadre kunne udføres i forbandt med det ældre murværk. Selve buestikket er
ødelagt af det nuværende østvindue fra anden halvdel af 1800-årene. På gavlens sydlige
del kunne der desuden ses spor af reparation af frådstensmurværket ud for det sted, hvor
det ældre kors sidemur havde sluttet sig til.
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Udgravningsfelt ved Jelling Kirkes østgavl, set fra nord. Stenfundamentet, der går vinkelret ud fra muren til
højre er skåret af et moderne omfangsdræn. Foto Anne Pedersen.

På baggrund af de nye undersøgelser kan der føjes endnu et led til forståelsen af Jelling
Kirkes bygningshistorie. Det nuværende kor har efter alt at dømme tilhørt en ældre
stenkirke, hvis kor formentlig også har været bygget af frådsten. Flere undersøgelser er
dog nødvendige for at komme kirkens udformning nærmere og relatere den til de øvrige
spor af bygninger (af træ) på stedet. Har det nedrevne kor været omtrent kvadratisk, har
det ud fra det fundne fundament og murværkssporene formentlig målt ca. 5,5 m på hver
led, og med skibet (det stående kor) har hele kirken været ca. 16,5 m lang, en meget
beskeden størrelse sammenlignet med de fleste danske landsbykirker fra middelalderen.
Kalkmalerierne i det nuværende kor, dvs. de originalbilleder, der blev fundet i 1874 og
siden erstattet af kopier, kan først være udført efter nedrivningen af det ældre kor. Deres
datering til 1100-årenes første årtier danner den øvre tidsmæssige grænse for den ældre
bygning, og Jelling kan således have fået sin første stenkirke allerede i 1000-årene. Dens
bevarede skib kan meget vel være den ældste bevarede stenbygning i Jylland. Opførelsen
af en stenkirke i Jelling på et tidspunkt, hvor træbygningskunsten stadig var dominerende,
viser, at stedet fortsat havde stor betydning i 1000-årene. Ud fra dens beskedne størrelse
kan kirken have været en gårdkirke opført af en stormand, formentlig kongen; den senere
udvidelse skyldes måske, at bygningen ændrede funktion og blev sognekirke for lokalbefolkningen.
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Den nordlige side af Jelling Kirkes østgavl med spor af en åbning i muren tilhørende den ældre stenkirke.
Dele af korbuens nordre vange er bevaret; herover ses en del af det rundbuede stik i selve buen. Foto Anne
Pedersen.

Tentativ rekonstruktion af bygningselementer i Jelling Kirkes østgavl. Grafik Thomas Bertelsen.
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Det kultur- og naturhistoriske landskab
I maj blev der afholdt et arbejdsseminar om publiceringen af de natur- og kulturhistoriske
analyser af landskabet omkring Jelling. Landskabets geologiske historie er beskrevet af
prof. Stig Schack Petersen (GEUS), mens andre delprojekter sætter fokus på bl.a.
jordbundsforhold, stednavnestoffet og de arkæologiske levn. Stednavne med tilknytning til
forsvar, religion og retsudøvelse er indsamlet i Jelling- og Erritsø-området. Interessen for
Erritsø skyldes, at området ligger umiddelbart ud til Lillebælt ved den korteste overgang til
Fyn (tæt ved de nuværende broer over Lillebælt), og at Vejle Museum undersøgte et
usædvanligt anlæg fra yngre jernalder eller vikingetid på den langstrakte bakkekam lidt
syd for Erritsø i 2005-07.3 Med den strategiske placering på det fremskudte, trekantede
næs kan anlægget have forbindelse med kontrol af færdselen mellem landsdelene i yngre
jernalder eller vikingetid.

Fra bakkekammen ved Energinet.dk’s hovedsæde i Erritsø er der vid udsigt over mod Fyn og den gamle
Lillebæltsbro. Under plænen skjuler sig resterne af et kvadratisk anlæg med voldgrav og central hovedbygning. Foto Anne Pedersen.

På en lavtliggende mark øst for vejen mellem Erritsø og Snoghøj, knap en kilometer
længere mod nordøst, blev der i 1884 fundet en skat af sølvbarrer og sølvringe nedlagt
omkring 900. Sølvskatten indgår i kataloget over arkæologiske fund fra Jelling og omegn,
der danner grundlag for analysen af bebyggelsen og kommunikationslandskabet omkring
Jelling. Udvalgte fund og stednavne vil i den kommende tid blive præsenteret på et kort
3

Se Peter Mohr Christensen, ’Erritsø’, Skalk 2009/4, 9-15.
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over Jelling og omegn på projektets hjemmeside (http://jelling.natmus.dk). Her kan man
også finde et svar fra stednavneforsker Rikke Steenholt Olsen på spørgsmålet, om hvorfor
siger nogle Jelling, mens andre siger Jellinge. Dette viser sig at være geografisk betinget –
det ene er almindelig sprogbrug i Jylland, det andet på Sjælland.
Jelling – Norden – Europa
To nye delprojekter med udgangspunkt i Jellingmonumenterne blev indledt i januar: Mads
Dengsø Jessens projekt ’Kult og kirke – det rituelle Jellings organisation og ekspansion’ og
Lisbeth Imers projekt ’Jelling-stenene i kontekst – Runesten fra Harald Blåtand til Knud
den Store’.
Det første projekt sætter fokus på arkitektoniske og strukturelle transformationer af Jelling
ved trosskiftet, deres mulige forklaringer og konsekvenser. Det tager udgangspunkt i den
viden om Jellingkompleksets struktur gennem yngre jernalder og vikingetid, der er opnået
gennem de nye udgravninger, og er rettet mod tre centrale problemstillinger: En afklaring
af, i hvilket omfang den førkristne rituelle og ideologiske arkitektur og praksis i Jelling
overføres eller brydes ved overgangen til kristendommen; motivations- og inspirationskilderne fra det kristne Europa og relationen til de samtidige sociale/politiske strukturer i
Sydøstskandinavien; og endelig en vurdering af Jelling som model for stormandskirkerne i
Sydskandinavien, hvor særligt den arkitektoniske, kronologiske og bebyggelsesmæssige
struktur vil blive undersøgt.
Målet for det andet projekt er at sætte de nordiske runesten med tilknytning til den danske
kongemagt ind i deres arkæologiske og historiske kontekst og dermed afklare stenenes
funktion og betydning for den tidlige kongemagt i Danmark og for senvikingetidens
samfund. Projektet retter sig mod en række centrale spørgsmål: Hvilke runesten kan man
knytte til den kongemagt, som tog sit udgangspunkt i Jelling? Hvilke lokale og regionale
kontakter vidner de kongelige runesten via deres indskrifter om, og er det muligt at se en
ændring i disse kontakter over tid? Hvordan adskiller Jelling-stenene sig fra andre
runesten med hensyn til det kommunikative budskab og med hensyn til udformning?
Interessant i denne sammenhæng er det seneste runestensfund fra en udgravning ved
Ribe Domkirke. Brudstykket er ornamenteret og er formentlig fra det sene 900-tal eller
omkring år 1000. I projektets første halvår er der først og fremmest arbejdet med
kronologien for vikingetidens runesten i Danmark, og der er udarbejdet spredningsskort for
de forskellige kronologiske grupper. Dernæst vil runestenstraditionen i de enkelte tidsafsnit
blive beskrevet som bagrund for den mere indgående analyse af Jellingrunestenene og
deres samtidige miljø.
I januar blev der truffet aftale om et tredje projekt (varetaget af Odense Bys Museer), der
retter sig mod to pragtgrave på Fyn, kammergravene ved Søllested og Møllemosegård, og
deres nærmeste omgivelser. De to grave er omtrent samtidige med Jellingkomplekset og
ringborgen Nonnebakken i Odense – og dermed tidsmæssigt tæt på den første skriftlige
omtale af Odense som bispesæde i et diplom udstedt af kejser Otto III 18. marts 988. I
begge tilfælde er de døde gravlagt i høj med et pragtudstyr, der bl.a. har omfattet hestetøj,
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beslag til vogne og personligt udstyr af høj kvalitet.4 Gravenes nærmiljø er derimod
næsten ukendt. Ved at sammenfatte viden om hidtidige fund fra højenes nære omgivelser,
og analysere kort og luftfotos samt afsøge omgivelserne med detektor er det hensigten i
første omgang at klarlægge det arkæologiske potentiale i højenes opland. Målet er især at
udpege områder, hvor de samtidige bebyggelser kan have ligget; ved Møllemosegård er
det via detektorfundsmaterialet foreløbig lykkedes at identificere flere lovende områder.

Brudstykke af hjalteformet spænde fundet med
metaldetektor ved Møllemosegård.
Foto Odense Bys Museer.

Delprojektet om Harald Blåtands mønter nærmer sig sin afslutning. Manuskriptet til en
selvstændig monografi om mønterne er under opsætning, og bogen forventes at udkomme
i løbet af efteråret 2011/foråret 2012. I løbet af projektperioden er nye enkeltfund dukket
op i Hedeby og for nylig kom endnu et enkeltfund ind på Den kongelige Mønt- og
Medaillesamling fra Den antikvariske Samling i Ribe/Sydvestjyske museer. Mønten blev
fundet i 2010 med metaldetektor på Råhede, en højstatusbebyggelse med mange fine
metalfund i Hviding sogn i Sydvestjylland. Forsiden er en velkendt variant og forestiller et
stiliseret ansigt over nogle buer. Bagsiden viser derimod en hidtil ukendt variant af det
gængse korsmotiv, tre kors over en trekant med små tynde streger forneden og to cirkler
med prikker foroven. De mange varianter af disse korsmønter viser, at udmøntningen må
have været af en vis størrelse, hvilket igen har betydning for vurderingen af deres funktion
i 980’ernes Danmark.

Møntfund fra Råhede. Foto
Henrik Brinch Christiansen.

Se f.eks. A. Pedersen, ’Søllested – nye oplysninger om et velkendt fund’. Aarbøger for Nordisk
Oldkyndighed og Historie 1996 (1997), 37-111.
4
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Formidlingsmæssige initiativer
Særudstilling i Kongernes Jelling
Den 21. juni åbnede særudstillingen ”Jagten på Gorm” i Kongernes Jelling i anledning af
150-året for Frederik VIIs udgravning i de to Jellinghøje. Udgravningen gav ikke helt det
resultat, man dengang håbede på. På trods af en stor indsats lykkedes det ikke at finde et
gravkammer i Sydhøjen svarende til Nordhøjens kammer, og man valgte derfor at flytte
fokus til den allerede en gang undersøgte Nordhøj. Til gengæld er udgravningerne en af
de bedst belyste arkæologiske undersøgelser fra 1800-årene, bl.a. takket være tegneren
Jakob Kornerups tegninger af begivenheder og personer og arkæologen J. J. A. Worsaaes
breve til hustruen Jacobine. Tegningerne og udtog af brevene giver et indtryk af
forventninger og skuffelser i sommerens løb, og de suppleres af genstande, som de to
hovedpersoner enten har fremdraget eller har haft i deres egne samlinger. British Museum
har venligst udlånt genstande fra Worsaaes privatsamling, der blev erhvervet i 1868 efter
en udstilling i Paris.
Lektor Jens Vellev udgiver i samarbejde med Jellingprojektet en bog om 1861udgravningen med et omfattende katalog over brev- og arkivmateriale. Bogen forventes at
udkomme til efteråret 2011, og der vil i forlængelse af udstillingsåbningen, hvortil Jelling
bys borgere var inviteret, blive arrangeret en offentlig foredragsaften på Kongernes Jelling.
Vikingeudstilling
Arbejdet med den internationale vikingeudstilling 2013/14 skrider planmæssigt frem.
Kollegerne ved Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin og British Museum i London
har været i kontakt med potentielle lånere, og listen over indlån forventes afsluttet i
december 2011. I udstillingen vil der indgå genstande fra Nationalmuseets samlinger og
fra museets komparative samling, som indeholder adskillige vikingetidsgenstande fra bl.a.
Irland, Rusland og Polen. De gamle østpreussiske samlinger i Berlin indeholder
tilsvarende interessante fund af nordisk karakter fra bl.a. gravpladser i det nuværende
Kaliningrad, mens der fra British Museum kan inkluderes materiale fra Norden og det
østbaltiske område.

En ’bjørnepote’ af ler fra Rusland og et hesteformet smykke af østbaltisk type fra ’Komparativ samling’,
Nationalmuseet.
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Offentlige arrangementer
Den 15. marts blev der afholdt et arrangement for Dansk Center for Anvendt Matematik og
Mekanik på Kongernes Jelling. De seneste resultater fra Jelling, især palisadeanlægget,
vakte stor opmærksomhed blandt de ca. 110 deltagere, og en mindre gruppe henvendte
sig senere for at få flere oplysninger for på egen hånd at gå videre med diskussionerne af
de geometriske principper bag anlægget. Gæster på udgravningerne og andre Jellinginteresserede har i det hele taget været stærkt fascineret af symmetrien og de præcise
mål i anlægget. Blandt de spørgsmål, der ofte bliver stillet, er, hvordan opgaven blev løst,
og hvorfra inspirationen til anlægget blev hentet.
I samarbejde med Jellingprojektet har natur-/kulturvejleder Katrine Lewinsky Moestrup ved
Vejle Museum i perioden fra den 28. april til 31. juli afholdt 14 offentlige rundvisninger ved
udgravningerne i området omkring Jelling kirke. Der har været stor interesse og spørgelyst
blandt deltagerne. Det samlede deltagerantal nåede op på 412 personer (380 voksne og
32 børn) med et flot gennemsnit på ca. 30 deltagere per rundvisning. Mange deltagere var
fra lokalområdet, men en del har kørt langt bl.a. fra Århus for at høre om udgravningerne.
Rundvisningerne har samtidig været en god lejlighed til at informere om runestenene og
den aktivitet, der har været omkring dem.
Som opfølgning på den store interesse for udgravningerne inden for kerneområdet
omkring Jelling Kirke blev der afholdt et pressemøde på Kongernes Jelling den 19. maj.
Fremmødet var stort, og projektet fik en fornem omtale i både lokale og landsdækkende
medier.

Foredrag
Projektdeltagerne har i årets første måneder holdt talrige foredrag, jf. listen nedenfor, dels i
Folkeuniversitetsregi og for lokale foreninger, dels ved videnskabelige konferencer.
Foredragene har præsenteret nyt fra udgravninger og undersøgelser i Jelling, men også
resultater fra andre delprojekter, herunder Harald Blåtands udmøntning og de danske
runesten. Projektdeltagerne har ligeledes bidraget med nyheder og indlæg på projektets
hjemmeside.







’Jelling – de nye arkæologiske undersøgelser og den sene vikingetids kongemagt’
(Mads Kähler Holst), forskningsseminar på Forhistorisk Arkæologi, Aarhus
Universitet. 11. november 2010.
’Smykker i den sene vikingetid – et spørgsmål om tro’ (Anne Pedersen),
Folkeuniversitetet i Aalborg. 2. februar.
’Jelling – nye resultater, nye tolkningsmuligheder’ (Anne Pedersen), Vikingeskibsmuseets Venner, Roskilde. 17. februar.
’Viking-Age Jelling – new developments, new interpretations’ (Anne Pedersen),
Oxford University, Balliol College. 21. februar.
’Jelling - den nye kongemagt?’ (Mads Kähler Holst), Aarhus Universitet, Afdeling for
Middelalder- og Renæssancearkæologi, 23. februar.
’Vikingetidens Jelling’ (Steen Wulff Andersen), Slaglosia/LOF Slagelse. 3. marts.

19


























’Jellingeseminarium’, foredrag om Jelling og de seneste resultater (Mads Kähler
Holst, Anne Pedersen), Göteborgs Universitet. 9. marts.
’Runesten i Danmark - tradition og fornyelse’ (Lisbeth M. Imer) og ’Jelling – nye
udgravninger og ny viden fra en befæstet kongsgård fra Vikingetiden’ (Mads
Dengsø Jessen), forskerseminar i historisk arkæologi ved Lunds Universitet. 14.
marts.
’Huller i jorden og brønden på højen. Resultater fra boringerne i Jellinghøjene’
(Henrik Breuning-Madsen), GEUS. 14. marts.
Arrangement for Dansk Center for Anvendt Matematik og Mekanik (Anne Pedersen,
Mads Dengsø Jessen), Kongernes Jelling. 15. marts.
’”Harald konge bød gøre". Runerne i Jelling og andre steder’ (Lisbeth M. Imer),
Folkeuniversitetet i København. 17. marts.
’Jellingkomplekset – tradition og innovation’ (Anne Pedersen), Folkeuniversitetet i
København. 24. marts.
’Huller i jorden og brønden på højen. Resultater fra boringerne i Jellinghøjene’
(Henrik Breuning-Madsen), Videnskabernes Selskab. 24. marts.
’Runeskrift – en introduktion’ (Lisbeth M. Imer), Folkeuniversitetet i Emdrup. 28.
marts.
’Vikingetidens runesten. Runerne i Jelling og andre steder’ (Lisbeth M. Imer),
Folkeuniversitetet på Bornholm. 29. marts.
’Nye udgravninger og ny viden om det royale Jelling’ (Mads Dengsø Jessen), Sorø
Sognegård, 30. marts.
’Undersøgelserne i Jelling’ (Steen Wulff Andersen), Historielærerforeningen, Jelling.
30. marts.
’Jelling mellem øst og vest’ (Mads Kähler Holst), Folkeuniversitetet i København.
31. marts.
’Vikingetidens Jelling’ (Steen Wulff Andersen), Folkeuniversitetet i Give. 5. april.
’Nye resultater fra Jelling’ (Mads Holst), Byhistorisk Selskab for Vejle/Folkeuniversitetet. 6. april.
’Huller i jorden og brønden på højen. Resultater fra boringerne i Jellinghøjene’
(Henrik Breuning-Madsen), Folkeuniversitetet i København. 7. april.
’Vikingetidens runesten’ (Lisbeth M. Imer), Folkeuniversitetet i Odense. 12. april.
’Harald Blåtands mønter’ (Jens Christian Moesgaard), Folkeuniversitetet i
København. 14. april.
’Jelling-monumenterne i nyt lys’ (Steen Wulff Andersen), Folkeuniversitetet i
København. 14. april.
Omvisning på Nationalmuseet (Lisbeth M. Imer), Folkeuniversitetet i Emdrup. 16.
april.
‘New excavations and new knowledge about Viking Age Jelling’ (Mads Dengsø
Jessen), Basel, Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie.
9. maj.
‘New excavations and new knowledge about Viking Age Jelling’ (Mads Dengsø
Jessen), Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften. 10. maj.
‘New excavations and new knowledge about Viking Age Jelling’ (Mads Dengsø
Jessen), Freiburg, Institut für Archäologische Wissenschaften. 11. maj.
’Huller i jorden og brønden på højen. Resultater fra boringerne i Jellinghøjene’
(Henrik Breuning-Madsen), Filologisk-Historisk Samfund. 11. maj.
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‘New excavations and new knowledge about Viking Age Jelling’ (Mads Dengsø
Jessen), Thübingen, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des
Mittelalters. 12. maj.
’Nabo, fjende og forbillede – Danernes forhold til Tyskland i det arkæologiske
fundbillede’ (Anne Pedersen) og ’Hedeby og den danske kongemagt i 900-tallet –
mønternes udsagn’ (Jens Christian Moesgaard), Det 30. Tværfaglige
Vikingesymposium, Københavns Universitet, 13. maj.
’Nyt fra kongens Jelling’ (Rasmus Birch Iversen), Dies Medievalis, Nyborg Slot. 30.
maj.
’Jelling mellem to verdener’ (Mads Kähler Holst), Avaldsnes, Norge, 9. juni.
’Jelling – lokalt og regionalt’ (Anne Pedersen), Nationalmuseet, Danmarks
Middelalder og Renæssance, internt forskningsmøde, 16. juni.

Publikationer 2011



Andersen, Steen Wulff; Mads Dengsø Jessen & Mads Kähler Holst: Jagten på
kongens gård. Skalk 2011/1. 9-11.
Moesgaard, Jens Chr.: Harald Blåtands mønter og Skånes indlemmelse i Danmark.
MONETA 5, Malmö 2011, 115-120.

Planer for efteråret 2011
I løbet af efteråret skal dokumentationen fra de forskellige udgravninger færdigbehandles,
og de hjemtagne prøver analyseres. Udgravningen ved Jelling Kirkes østgavl er lukket, og
der er etableret en midlertidig tildækning af de afbankede partier på muren. Resultaterne
herfra har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt delprojektet om de østjyske
frådstenskirker skal udvides til at omfatte en selvstændig publikation om Jelling Kirke, de
østjyske frådstenskirker og ’Jellingværkstedet’ eller måske snarere værkstederne, idet der
foreløbig er identificeret to forskellige teknikker i udførelsen af kalkmalerierne.
Manuskript om Jellings store sten samt de første manuskripter og udkast til kataloger over
bebyggelse, fund og stednavne i landskabet omkring Jelling er udarbejdet. Ifølge den
foreløbige publiceringsplan er der regnet med to selvstændige bind i en særskilt Jelling
serie i Papers of the National Museum. Denne plan skal revideres, og de to publikationer
vil muligvis blive samlet til en helhed, der redegør både for de nye udgravningsresultater
og for miljøet og de landskabelige forudsætninger bag monumentkomplekset.
Jellingprojektets første fase nærmer sig sin afslutning, men delprojekter, hjemmeside m.v.
forventes at fortsætte ind i 2012. I efteråret vil udkastet til en ansøgning og rammerne for
en fase 2 blive diskuteret, bl.a. på et fællesmøde for projektdeltagerne, og det kommende
års undersøgelser og publicering vil blive planlagt.
Formidlingsmæssigt vil det største fokus ligge på færdiggørelsen af genstandslisten til
vikingeudstillingen 2013/14 i samarbejde med kollegerne ved British Museum og Museum
für Vor- und Frühgeschichte.
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Deltagere i Jellingprojektet
Seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet (projektleder)
Lektor Mads Kähler Holst, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet
Cand.mag. Peter Jensen, Arkæologisk IT, Aarhus Universitet
Projektforsker Mads Dengsø Jessen, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet
Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum
Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum (bebyggelsesprojekt 2010)
Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum
Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Vejle Museum
Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet
Projektforsker Lisbeth Christensen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet
Prof. Henrik Breuning-Madsen, Inst. for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Prof. Stig Schack Petersen, GEUS
Seniorforsker Charlie Christensen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet
Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet
Museumsinspektør Peter Pentz, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet
Bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet
Konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole, København
Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling,
Nationalmuseet
Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling,
Nationalmuseet
Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning
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