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Indledning 
 
Året 2013 sluttede på fornem vis med nedpakningen af Nationalmuseets store vikinge-
udstilling i november og afleveringen af en artikel om den dendrokronologiske datering af 
palisadetømmeret fra Smededammen i Jelling. Indsatsen i 2014 har fulgt samme spor 
med vægt på både formidling og forskning. Vikingeudstillingen åbnede i marts i en ny og 
anderledes version på British Museum i London og kunne fra september vises i endnu en 
version i Martin-Gropius-Bau i Berlin, begge steder med overordentlig stor succes. Ikke 
mindst i Berlin fik Jellingmonumenterne god plads. En farverig kopi af Harald Blåtands 
store runesten stod i eget rum hævet på et podie, hvor indskriften løb som på en moderne 
lysavis, en innovativ løsning, som sikkert havde vundet kongens accept, havde han levet i 
dag. Runestenen var omgivet af rekonstruktionstegninger af monumentkomplekset 
udarbejdet af National Geographic Deutschland, der i anledningen af udstillingen bragte 
en stor artikel om vikingerne med de samme illustrationer i tidsskriftets septembernummer. 
 
Jelling fandt ikke blot plads i udstillinger. Der føjes fortsat nyt til projektets hjemmeside, og 
der er sideløbende arbejdet med filmmediet på to fronter, dels en videreførelse af projektet 
Nationalmuseet på YouTube rettet mod folkeskolen, dels redigeringen af to film om hhv. 
undersøgelsen af palisadekomplekset i årene 2006-2013 og overdækningen af de to 
runesten i 2011. Filmene er optaget af Jørn Kjær Nielsen, Movision Film & TV, der i 
årenes løb og i vidt omfang på eget initiativ har sørget for en omfattende dokumentation af 
de arkæologiske udgravninger i Jelling. 
 
Mod årets slutning, i december, var der tegn på etablering af en ny tradition i Jelling, 
udsprunget af de arkæologiske undersøgelser og visualiseringen af det store palisade-
anlæg. For andet år i træk dukkede ’palisadenisserne’ nemlig op i bybilledet igen,1 og 
denne gang bevægede de sig oven i købet uden for palisaden og ind i en af byens 
butikker. 
 
Forskningsmæssigt har fokus primært været rettet mod afslutning og publicering af 
projektdeltagernes mange undersøgelser; herunder de naturvidenskabelige analyser og 
dateringer, som i 2014 har givet nye og særdeles gode resultater. Blandt andet er 14C-
datering af pollen, en forholdsvis ny metode, blevet afprøvet med held. Metoden har gjort 
det muligt at tidsfæste sedimentlagene fra bunden af Smededammen og dermed følge 
vegetationsudviklingen i området i århundrederne forud for opførelsen af palisaden i anden 
halvdel af 900-årene, en datering, der blev fastslået ved hjælp af dendrokronologi i 2013. 
 
I forlængelse heraf vakte det stor opmærksomhed og glæde blandt projektets deltagere og 
venner, da redaktionen bag Videnskab.dk i november nominerede resultaterne af den 
dendrokronologiske datering som en af ti kandidater til Årets Danske Forskningsresultat 
2014. Projektet, præsenteret under den fængende titel Mysterium løst: Blåtand boede i 
Jelling, vandt ikke, men alene nomineringen understreger den brede interesse for Jelling 
og de resultater, der er opnået inden for de seneste år. 
 
I foråret 2014 fandt et andet projekt, indledt i februar 2008, sin foreløbige afslutning, 
nemlig indsendelsen af det transnationale nomineringsforslag til Unesco’s Verdensarvs-

                                                 
1
 Forsidefoto Hans Ole Matthiessen, Kongernes Jelling. 
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liste, Viking Age Sites in Northern Europe.2 I nomineringen indgår Jelling og de danske 
ringborge Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg, som alle tilskrives Harald Blåtand, samt 
Hedeby og Danevirke, som også er berørt af kongens byggeaktivitet i 900-årene. 
Jellingprojektet har bidraget aktivt til udformningen af beskrivelsen af Jellingkomplekset, 
der med erkendelsen af palisadeanlægget er udvidet væsentligt i forhold til den oprindelige 
verdensarvsstatus fra 1994. I det hele taget har Harald Blåtand fået stor opmærksomhed i 
løbet af 2014, dels med dateringen af en mulig femte ringborg ved Borgring nær Lellinge 
på Østsjælland, dels med udgivelsen af et stort værk om udgravningerne i 1945-52 og 
1970 ved den største kendte ringborg, Aggersborg ved Limfjorden.3 
 

Forkullet tømmer i den nordlige port i Borgring. To prøver af tømmer fra borgen er 
14

C-dateret til årene 
mellem ca. 900 og begyndelsen af 1000-årene.

4
 Foto Anne Pedersen. 

 
 
 
 

                                                 
2
 Viking Age Sites in Northern Europe. A Transnational Serial Nomination to UNESCO’s World Heritage List 

(A. Stefánsdóttir & M. Malück eds). Reykjavík 2014. 

3
 Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen (Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk & Anne Pedersen 

red.). Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 81. Højbjerg 2014. 
4
 Se Danmarks Borgcenter, http://www.danmarksborgcenter.dk/da/forskning/borgring. 

http://www.danmarksborgcenter.dk/da/forskning/borgring
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Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser 
 

Sideløbende med, at tømmeret på bunden af Smededammen blev gravet fri under vanskelige forhold, blev 
profilen i den vestlige side af udgravningsfeltet renset og dokumenteret af museumsinspektør Morten Fischer 
Mortensen fra Nationalmuseet. Undervejs blev der taget prøver af hvert lag. Foto Anne Pedersen. 
 

Smededammen 
Det lykkedes i 2013 at datere 11 ud af 12 prøver af egetræ fra bunden af Smededammen.5 
Dateringerne bekræftede, at den mægtige palisade i Jelling måtte være opført i Harald 
Blåtands regeringstid i anden halvdel af 900-årene, samtidig med eller eventuelt lidt før de 
øvrige af kongens storbyggerier. Ud over de egeplanker og -stolper, der blev taget op til 
datering og konservering, blev der taget prøver af sedimentlagene over dammens bund til 
pollen- og makrofossilanalyser. En foreløbig undersøgelse i 2013 gav gode resultater, idet 
lagene viste sig at indeholde store mængder pollen, der viser vegetationsudviklingen i 
området før opførelsen af monumenterne.  
 

Arbejdet med analysen af prøverne er fortsat i 2014, og det viste sig, at pollenmængden i 
lagene var så stor, at det som noget ganske usædvanligt var muligt at opnå en serie 14C-
dateringer alene ud fra pollen. Metoden er kompliceret, idet prøvemængderne er meget 
små sammenlignet med konventionelle prøver og kræver en omhyggelig behandling, men 
det lykkedes i sidste ende, og ud over en præsentation af selve resultaterne i forbindelse 
med publicering af palisadekomplekset planlægger Catherine Jessen (Miljøarkæologi og 

                                                 
5
 Mads D. Jessen, Mads K. Holst, Charlotta Lindblom, Niels Bonde & Anne Pedersen: A Palisade fit for a 

King – ideal architecture in King Harald Bluetooth’s Jelling. Norwegian Archaeological Review 2014, 42-64. 
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Materialer, Nationalmuseet), der har stået for pollenbehandlingen, i samarbejde med Marie 
Kanstrup fra AMS 14C Dateringscenteret ved Aarhus Universitet en selvstændig artikel om 
dateringsmetoden og de særlige krav, den stiller. 
 

De enkelte lag i den vestlige profil i Smededammen stod tydeligt. Palisadens tømmer (i midten af billedet) 
hælder en smule mod højre, ind mod palisadearealet. Til venstre (uden for palisaden) ses en ’pude’ af 
blågråt ler, der blev kastet op ved gravning af grøften til tømmeret. De mørke sedimentlag over det blågrå ler 
på dammens bund indeholder store mængder pollen. Foto Charlotta Lindblom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lysmikroskopbillede af pollen 
fra et lag øverst i profilen, taget 
mens prøven blev gjort klar til 
pollendatering. Pilen peger 
mod et stort kornpollen. Foto 
Catherine Jessen. 
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Analyserne og den efterfølgende datering af lagsekvensen har nu vist, at sedimenterne på 
bunden af dammen dækker de sidste 3000 år inden palisadens anlæggelse, en periode, 
hvor der ud fra lagenes forskellige pollenindhold er sket ændringer i områdets vegetation. 
Landskabet var i begyndelsen domineret af skov. Dette varede frem til begyndelsen af 
jernalderen i århundrederne før Kristi fødsel. På dette tidspunkt blev der meget mindre 
skov, og i stedet blev landskabet domineret af lynghede og græs. Kulturplanter kom også 
ind på dette tidspunkt, men de blev først rigtig signifikante omkring år 0, hvor lyngheden til 
gengæld blev betydeligt mindre. Ved opførelsen af Jellingmonumenterne i 900-årene var 
det omgivende landskab et kulturlandskab med marker, græsningsland og mindre områder 
med lynghede. Boringer i de to Jellinghøje har vist, at tørvene næsten udelukkende var 
skåret på områder med lynghede og til dels fugtig bund. Man har altså været meget 
selektiv med hensyn til, hvilke dele af landskabet der skulle ’ofres’ til højene. Yderligere to 
14C-dateringer af knogler af hhv. får/ged og tamkvæg tyder på fortsat aktivitet i området op 
i 1000-årene. 
 
Totalgrundstofanalyse 
I forbindelse med udgravningen af palisadekompleksets NØ-kvadrant blev der taget en 
mængde prøver af jorden i stolpehullerne i palisade og huse. Hensigten var at undersøge, 
om der i prøverne var bevaret organisk materiale – trækul, frø, korn eller mindre stykker 
træ – der kunne give oplysninger om føderessourcer, byggematerialer, vegetationen nær 
husene eller kompleksets mulige sløjfning ved nedbrænding. Prøverne blev samtidig 
undersøgt for skår af keramik eller små metaller. Ganske små dråber af smeltet metal fra 
en af bygningerne peger mod udvikling af høj varme, hvilket kunne skyldes en brand. Et 
ganske tyndt lag med forkullet egetræ i den vestlige profil i Smededammen er tolket som 
spor efter en større brand og støtter således også tanken om nedbrænding af komplekset, 
uden at dette nødvendigvis skal opfattes som udtryk for en væbnet konflikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersøgelse af det østligste trelleborghus (OA6) inden for palisadens nordlige forløb, set fra sydvest. 
Mads Dengsø Jessen og Peter Moe Astrup tager jordprøver til senere totalgrundstofanalyse. Foto Jørn Kjær 
Nielsen, Movision Film & TV. 
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Hus OA6 med markering af alle prøver. Grafik Peter Jensen, Arkæologisk IT. 
 

Pløjelaget over NØ-kvadranten er meget tyndt, og der fandtes ikke længere bevarede 
kulturlag eller andre spor af de aktiviteter, der har fundet sted i og omkring husene. I håb 
om alligevel at indkredse husenes funktion blev der taget prøver af jordbunden i et 
fladedækkende net over de tre trelleborghuse med henblik på en totalgrundstofanalyse. 
Den grundlæggende analyse af prøverne udføres af firmaet AcmeLabs i Canada, hvorefter 
dataanalysen gennemføres ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Målet er, 
med udgangspunkt i jordbundens nuværende indhold af grundstoffer, at kortlægge mulige 
områder, som er særligt berigede med en eller flere grundstoffer f.eks. som følge af 
opstaldning af mange husdyr, forarbejdning af metaller eller tilførsel af materiale udefra. 
 
Forskningsområdet er ikke nyt, men det har af analytiske årsager ikke tidligere været 
muligt at dække et særlig bredt spektrum af grundstoffer, og i arkæologisk sammenhæng 
har især analyse af jordbundens fosforindhold været relevant, en metode, der blev 
anvendt i Jelling i forbindelse med undersøgelsen af et trelleborghus øst for gården 
Nørrelide.6 Inden for den senere tid er det imidlertid blev økonomisk og analytisk muligt at 
udvide spektret til op mod 50 grundstoffer.7 De i alt ca. 450 jordprøver fra Jelling er blevet 
forbehandlet (tørret, sigtet og delt) og analyseres nu sammen med et mindre antal 
referenceprøver fra Institut for Geoscience, de sidste som kontrol af analysemetodernes 
præcision. Resultaterne af analyserne vil dernæst blive kortlagt i samarbejde med 
Jellingprojektet i forhold til de dokumenterede anlæg, og i løbet af foråret 2015 forventes 
en geoarkæologisk tolkning af de samlede resultater i forhold til mulige aktiviteter knyttet til 
husene. 

                                                 
6
 Jvf. Jellingprojektet Statusrapport medio 2010. 

7
 De naturvidenskabelige undersøgelser kommer til at omfatte: repræsentative jordprøveforbehandlinger, 

efterfulgt af kemisk udtræk af jordprøverne, og analyse vha. ion-koblet plasma masse spektrometri (ICP-
MS). Ca. 30-35 grundstoffer forventes pålideligt, kvantitativt bestemt. Oplysninger ved lektor Søren Munch 
Kristiansen, Institut for Geoscience. 
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Det kultur- og naturhistoriske landskab 
 
Højboringer 
I 2013 blev der boret i fire høje i Jylland, de tre tæt ved middelalderlige sognekirker, med 
henblik på at undersøge bevarings- og konstruktionsforholdene samt at afklare tidspunktet 
for højenes opførelse. Især boringer i Klangshøj umiddelbart vest for Gammel Vennebjerg 
Kirke i Vendsyssel gav resultat. Bevaringsforholdene her viste sig at svare til forholdene i 
Nord- og Sydhøjen i Jelling, og en 14C-datering tydede på, at højen i lighed med Jelling-
højene er opført i vikingetiden.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmelunde Kirke på Møn og 
storhøjen øst for kirken. Foto 
http://www.fortidsmindeguide.dk. 

 

Med udgangspunkt i resultatet fra Gammel Vennebjerg fortsatte boreprojektet i 2014 på 
Sjælland og Møn i samarbejde med projektet Før-kristen kult ved Nationalmuseet og efter 
samme principper som de tidligere højboringer. Som optakt blev Klokkehøj ved Sæby 
Kirke øst for Tissø på Vestsjælland undersøgt, dog uden resultat. Dernæst blev seks høje 
valgt ud: to høje vest for Tissø (Gadehøj og en høj ved Ågård), to høje ved Gammel Lejre 
(Mysselhøj og Hyldehøj), Kong Hothers Høj (eller Kongshøj) ved Hårlev Kirke på Stevns 
og en høj ved Elmelunde Kirke på Møn.9 Højene ligger dels ved kirker, dels ved vikinge-
tidige højstatusbebyggelser. Ligesom tilfældet var ved de jyske boringer gav ikke alle 
højene resultat, og ved Elmelunde kan det diskuteres, om der overhovedet er tale om en 
forhistorisk gravhøj. Indholdet af grus i højfylden var uventet højt sammenlignet med den 
omgivende jordbund, og af Nationalmuseets første beskrivelse af højen fra 1880 fremgår 
det, at man ifølge ”gamle beretninger” skulle være stødt på murværk under gravning i 
højen. Det er derfor muligt, at højen har tjent som fundament for en ikke nærmere bestemt 
bygning. Dette er eksempelvis tilfældet for en anseelige høj ca. 30 m nord for Karlstrup 

                                                 
8
 Se Jellingprojektet Statusrapport 2013. 

9
 Rapport udarbejdet af museumsinspektør Peter Steen Henriksen. I boringerne deltog Henrik Breuning-

Madsen (IGN), Jeppe Aagaard Kristensen (IGN), Peter Steen Henriksen (NM) og Sandie Holst (NM) samt 
ved enkelte boringer Søren Aagaard (IGN), Maria Jessen (IGN), Mads Dømstrup (IGN), Tue Mariager (IGN). 
14

C-datering af Hothers høj ved Beta Analytic Inc. 

http://www.fortidsmindeguide.dk/
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Kirkegård på Sjælland. Her viste undersøgelse af den middelalderlige stormandsgård nord 
for kirken (Karlstrup Voldsted) i 1980’erne, at højen hverken var en forhistorisk gravhøj 
eller som foreslået efter en undersøgelse i 1965 byggeaffald, men derimod en mindre 
borgbanke placeret inden for den voldgrav, der omgav gården.10 En afklaring af forholdene 
ved Elmelunde forudsætter som i Karlstrup en arkæologisk undersøgelse af højen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hothers Høj på Hårlev Kirkegård 
på Stevns.  
Foto Fund og Fortidsminder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boreholdet på toppen af den træbevoksede Hothers 
Høj 2014. Der blev anvendt samme type håndbor (til 
højre for midten i billedet) som ved boringerne i 
Jellinghøjene. Foto Sandie Holst. 

                                                 
10

 Ulla Fraes Rasmussen, Karlstrup voldsted. En stormandsgård ved Karlstrup Kirke. Årbog for Køge 
Museum 1991 (1992), 47-64. Kirsten Rydahl Nielsen, Stormandsgården ved Karlstrup Kirke, Landskabs-
kontoret, Roskilde Amt 1993. 
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Det lykkedes at finde datérbart materiale i én høj, Hothers Høj. På grundlag af en forkullet 
kvist i et trækulslag i 5,2 m’s dybde kunne højen dateres til 420-570 e.Kr. (germansk 
jernalder). Dateringen bekræfter, at der også i løbet af jernalderen blev opført store høje; 
de gamle høje kan have spillet en rolle ved etableringen af det kristne, sakrale landskab, 
måske som et synligt bindeled til fortiden og et symbol på kontinuitet i slægt og ejerforhold. 
 
Kong Hothers Høj er ligesom Kong Rans Høj ved Randbøl Kirke godt 10 km sydvest for 
Jelling blevet tilskrevet en dansk sagnkonge, og det er tankevækkende, at Himlingøje-
gravpladsen og den rige jernalderbebyggelse ved Toftegård ligger inden for ganske kort 
afstand af Hårlev. En runesten fundet ved Tryggevælde ca. 1550 har efter sigende 
oprindelig stået ved Kongshøjen eller på en nærliggende høj, Kejserhøjen. Indskriften 
lyder Ragnhild, Ulfs søster, satte denne sten og gjorde denne høj og dette skib (= skibs-
sætning) efter Gunulf sin mand, den glammende mand, søn af Nærve. Få bliver nu født 
bedre end han. Han skal blive en 'ræte' som ailti denne sten eller slæber den herfra.  
Stenen kan have været en del af en skibssætning ligesom Glavendrupstenen på Fyn (og 
måske Kong Gorms sten i Jelling). 
 
Jelling Kirke 
Efter en indledende undersøgelse af fragmenter af kalkmalerier på vestvæggen i koret i 
Jelling Kirke i 2013 er analysen af malerierne og den anvendte maleteknik i kirken fortsat i 
2014 med in-situ undersøgelser og analyser af bevarede kalkmalerier dels i Jelling, dels i 
Vrigsted Kirke (ved konservator Peder Bøllingtoft). Analysen vil blive udbygget med en 
detailundersøgelse/mikroskopering af kalkmalerifragmenter på de kvadre fra Jelling Kirkes 
kor, der i dag befinder sig på Nationalmuseets magasiner i Brede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
To frådstenskvadre fra Jelling 
Kirkes kor med bevarede 
rester af kalkmaleri, kvadrene 
er ca. 12-13 cm tykke. Foto 
Nationalmuseet. 
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Efter planen er der i 2014 udtaget materialeprøver fra kormuren i Jelling til analyse. 
Samtidig skulle der udføres en mindre supplerende afdækning med henblik på om muligt 
at fastslå niveauet for den romanske murkrone. På vestvæggen i koret er der endnu 
bevaret to felter med fragmenter af romanske kalkmalerier. Undersøgelsen i 2013 viste, at 
kun det ene felt – placeret over korbuen – har rester af kalkmalerier på oprindelig plads i 
det romanske murværk. Disse fragmenter viser dele af fortegningen og modulerne til en 
stor perspektivisk mæanderbort, der iflg. J. Magnus Petersens akvarel fra 1874 har været 
den absolut største kendte mæanderbort af sin art fra den romanske periode i Norden. 
Dette støttes af de bevarede fortegninger på fragmenterne. Feltet viser, at opmuringen 
og behandlingen af det indvendige murværk af frådsten i Jelling har været enestående, 
men også kritisk, idet murværkets behandling også giver en klar forståelse for, hvordan 
det (katastrofalt) kunne ske, at malepudsen med kalkmalerier løsnede sig fra korets 
vægge i løbet af vinteren 1874 til 1875. I frådstensmuren indgår kvadre af forskellig farve 
og kvalitet. De er muret op med en mager kalkmørtel, hvorefter der er fuget med en stærk 
kalkholdig mørtel, der er skuret ud over murfladen, formentlig for at skabe en ensartet 
flade. Selve malepudsen (underlaget for kalkmalerierne) er af en anden type, og det ser ud 
til, at man har undladt at hugge fladen op, inden denne puds blev lagt på med det resultat, 
at pudslaget (og dermed kalkmalerierne) hæfter meget dårligt på frådstensmurværket.   
 
Dendrokronologiske undersøgelser af kirketagværker 
Som led i undersøgelserne af Jelling Kirke blev der i foråret 2014 foretaget en dendro-
kronologisk undersøgelse af kirkens tagværk. I alt 11 prøver af eg blev udtaget, hvoraf ni 
prøver (to fra skibet og syv fra koret) er dateret.11 For tre af prøverne ligger fældningsåret 
efter ca. 1500/1506, mens de øvrige prøver kan dateres til anden halvdel af 1600-årene. I 
det mindste nogle af dem kan repræsentere reparation af kirken efter en brand i 1679. 
 
I forbindelse med delprojektet ’Jelling Kirke i regional kontekst’ blev yderligere prøver af 
tagværker udtaget i efteråret i syv romanske frådstenskirker omkring Vejle: Hvejsel, 
Sindbjerg, Ødsted, Hover, Skibet, Jerlev og Højen. Hensigten var at påvise oprindeligt 
tømmer, der ved datering kan præcisere, hvornår det romanske frådstensbyggeri i denne 
del af Østjylland blev rejst – herunder også stenkirken i Jelling. I fem af kirkerne, 
Sindbjerg, Hvejsel, Ødsted, Hover og Skibet, blev der påvist en helt eller delvist bevaret 
tagkonstruktion af egetømmer, der blev vurderet at være af middelalderlig oprindelse. 
Tømmeret i disse konstruktioner var desuden forarbejdet med økse og ikke sav, der i 
dansk sammenhæng først iagttages fra 1200-tallets anden del (selv om saven som 
redskab til brug ved mindre opgaver kendes tidligere). Fra disse antagelig oprindelige 
tagværker blev der udtaget prøver til datering på Nationalmuseets Dendrokronologiske 
Laboratorium. Resultaterne foreligger endnu ikke. 
 
I prøvetagningen deltog fire studerende fra Aarhus Universitet, Afd. for Middelalder- og 
Renæssancearkæologi, Marie T. Laursen, Inger Laigaard, Cecilia Garney og Kasper Terp 
Jensen, der herigennem fik indsigt i dels dendrokronologisk prøvetagning, dels tolkning af 
middelalderlige tømmerkonstruktioner. Kampagnen fortsætter i 2015, også med studenter-
deltagelse. 
 

                                                 
11

 Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Jelling kirke, Vejle Amt. 
NNU rapport nr. 33. København 2014. 
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Ødsted Kirke. Foto Anne Pedersen 2010. 

Boring i tagværket i Ødsted Kirke ved Thomas 
Bertelsen fra Nationalmuseet, november 2014. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boring ved student Kasper Terp Jensen. Foto Inger 
Laigaard, Aarhus Universitet. 
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Jelling – Norden – Europa 
 
I årets løb har Jellingprojektet afholdt to workshops hhv. på Nationalmuseet og på Vejle 
Museum i Spinderihallerne. Hensigten var at sætte fokus på to temaer, der tidligere er 
bragt ind i tolkningen af Jelling og i et bredere perspektiv diskussionen af vikingetidens 
statsdannelse generelt.12 
 
Huseby-workshop på Nationalmuseet 19.-20. marts 

Professor Frode Iversen (Universitetet i Oslo) satte i sit indlæg fokus på nogle af de centrale spørgsmål 
omkring Husebyerne. Foto Anne Pedersen. 

 
I marts mødtes en gruppe forskere fra Norge, Sverige, Danmark, England, Skotland og 
Orkneyøerne for i et tværfagligt perspektiv at diskutere de såkaldte Husebyer og deres 
funktion. Udgangspunktet for workshoppen var de mere end 130 gårde og landsbyer med 
navnet Husaby, Huseby, Husby, Hoseby, Husebø osv., der er kendt i Skandinavien og på 
Orkney. De har siden begyndelsen af 1900-årene været genstand for omfattende debat 
blandt historikere, arkæologer og stednavneforskere, og de har spillet en væsentlig rolle i 
diskussionen af kongedømmet og den politiske administration i vikingetiden og den tidlige 
middelalder. Dateringen af stednavnet Huseby og dermed af et formodet Huseby-system 
med tilknytning til den tidlige statsdannelse står dog i nogen grad stadig åben, og det er et 
spørgsmål, om alle Husebyerne skal tolkes inden for samme ramme og struktur.  
 
Analyser og arkæologiske undersøgelser af en lang række Huseby-lokaliteter i Sverige og 
Norge har vist spor af en central magtfaktor og centralitet/centrale funktioner i form af 
f.eks. markante arkæologiske fund eller stednavne med tilknytning til før-kristen kult. På 

                                                 
12

 For workshopprogrammerne se bilag. 
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den anden side findes også eksempler på Husebyer, der snarest må beskrives som små 
udkantsbebyggelser. Som tilfældet er med Husby i Grejs Sogn, blot 5 km nordøst for 
Jelling, hvis ældste registrerede overlevering er fra 1868, hvor en bebyggelse med dette 
navn optræder på et lokalt kort, kan de heller ikke alle med sikkerhed føres tilbage til 
vikingetiden. Nogle er efter alt at dømme nyere navnedannelser. De danske Husebyer er 
få sammenlignet med antallet i Norge og Sverige, og de har ikke været genstand for 
samme opmærksomhed som de norske og de svenske. I de seneste år er en kombineret 
kulturgeografisk, arkæologisk og onomastisk analyse dog indledt for Husby i Angeln, den 
sydligste af de skandinaviske Husebyer, og modellen kan danne udgangspunkt for videre 
analyser.13 Hensigten med workshoppen var derfor også, som optakt til planer om en mere 
systematisk analyse af de danske Husebyer, at sætte fokus på den nuværende forskning 
og identificere en række punkter for en fremtidig indsats. Der var undervejs ingen tvivl om 
interessen for emnet; samtidig bekræftede de enkelte indlæg, at der stadig er mange åbne 
spørgsmål knyttet til Husebylokaliteterne; ikke mindst den store indbyrdes variation blev 
understreget. Deltagerne i workshoppen var efterfølgende positive over for at offentliggøre 
deres indlæg i en samlet rapport, der planlægges udgivet af Syddansk Universitetsforlag. 
 
Erritsø og Lillebælt, projektforberedende workshop 30. oktober 

Museumsinspektør Lisbeth E. Christensen (Odense Bys Museer) beretter om resultaterne af stednavne-
analyser omkring Jelling og Erritsø i hhv. Tørrild og Elbo Herred. Foto Anne Pedersen. 

                                                 
13

 Se f.eks. Thorsten Lemm, Der lange Arm des Königs. Die Bedeutung von Husby in Angeln anhand 
archäologischer und onomastischer Quellen. Arkæologi i Slesvig | Archäologie in Schleswig 13, 2010, 137–
145. 
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Omkring 30 km sydøst for Jelling, direkte ud til Lillebælt ved Erritsø, blev der i 2005-7 
undersøgt spor af flere mindre bygninger samt en halbygning omgivet af en omtrent 
kvadratisk voldgrav med palisade.14 Anlægget ligger på et af de højeste punkter i området, 
hvorfra der er vid udsigt over bæltet, og over for Middelfart (’det midterste overfartssted’). 
Halbygningen med tilknyttet særindhegning minder om hovedbygningen på storgårde fra 
den sene jernalder og vikingetiden, blandt dem halbygningerne på Tissø, Vestsjælland, 
men Erritsøanlægget skiller sig ud fra storgårdene i kraft af den omgivende palisade og 
voldgrav. Set i lyset af den strenge geometri i Jellingkomplekset var den en oplagt tanke, 
at der måske kunne være en sammenhæng mellem de to lokaliteter. Var de muligvis 
samtidige, eller repræsenterede Erritsø en ældre magtstruktur i området tæt knyttet til 
kontrollen med trafikken langs med og på tværs af Lillebælt? Fra Jelling kendes ingen 
skattefund fra vikingetiden, men netop nær Erritsø blev der i 1884 fundet en sølvskat fra 
omkring år 900, og som et senere vidnesbyrd om trafik i området blev der omkring 1930 
lokaliseret dele af et skibsvrag fra anden halvdel af 1100-årene ved Erritsø, ca. 1,5 km 
vest for den gamle bro.15  

 
 
 

Udsigt fra højdedraget ved Erritsø over mod den gamle Lillebæltsbro og Fyn. De arkæologiske spor af 
Erritsøgården ligger i dag under græs. Foto Anne Pedersen. 

                                                 
14

 Se videre Peter Mohr Christensen, Erritsø. Skalk 2009/4, 9-15; samme, Erritsø – en storgård med 
voldgrav fra den tidlige middelalder. Fredericiabogen 2008, 7-13. 

15
 Anton Englert, Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Evidence of specialised merchant 

seafaring prior to the Hanseatic Period. Ships and Boats of the North 7, Roskilde 2015, 326.  
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Hensigten med workshoppen, der blev arrangeret i et samarbejde mellem VejleMuseerne 
og Jellingprojektet/Nationalmuseet var at sondere mulighederne for en fælles forsknings- 
og formidlingssatsning, der kan sætte fokus på Erritsø-området og Lillebælts betydning i 
perioden ca. 600-1200 e.Kr. Blandt de inviterede deltagere var derfor også medarbejdere 
fra museerne på både Jyllands- og Fynssiden, samt fra Aarhus Universitet, Roskilde 
Museum og Vikingeskibsmuseet i Roskilde, det sidste for blandt andet at bidrage med 
viden om sejladsforholdene i Lillebælt. 
 
Workshoppen blev indledt med korte oplæg om det arkæologiske bebyggelsesbillede, 
stednavnestoffet og betingelserne for sejlads i Lillebælt. Det var meget tydeligt, at Lillebælt 
har haft afgørende trafikal betydning, og at overgangsstedet ved Erritsø (og Snævringen) 
har været et vigtigt knudepunkt for land- og søtrafik. Det arkæologiske kildemateriale tyder 
på, at der kan have været forskellige bebyggelsesmønstre på de to sider af farvandet, dvs. 
at den klassiske model for vikingetidens landbebyggelse baseret på udgravningerne ved 
Vorbasse ikke nødvendigvis har været udbredt overalt. Arkæologisk og stednavnemæssigt 
kan der peges på visse ligheder mellem Jelling, Ravning og Erritsø. Stednavne i Elbo 
Herred ud til Lillebælt tyder på militær og elitær tilstedeværelse, mens det arkæologisk set 
især er den arkitektoniske dimension, der falder i øjnene. 
 
Flere mulige forskningstemaer blev diskuteret, herunder Erritsøgårdens datering, struktur 
og landskabsmæssige placering sammenlignet med andre bebyggelser i området. En 
vigtig lokalitet i den sammenhæng er Gudsø Vig sydvest for Erritsø, hvor der er påvist flere 
søspærringer.16 I det hele taget er kystlinien en væsentlig brik i forståelsen af Erritsøs 
funktion. Andre temaer berørte arkæologiske fundgrupper, eksempelvis de påfaldende få 
møntfund fra området, og de generelle tendenser til en regional opdeling af Danmark i 
vikingetiden, der tegner sig i fundmaterialet. Det vil her være muligt at inddrage de lokale 
detektorforeninger i afsøgningen af udvalgte lokaliteter og områder. En kommende 
satsning bør desuden omfatte naturvidenskabelige og kulturgeografiske analyser med 
henblik på at opnå et bedre grundlag for en rekonstruktion af landskabets særegenhed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detektorfund fra Erritsøgården. 
Pladefibula med dyremotiv fra 
yngre germansk jernalder, ca. 
600 e.Kr. Foto Peter Mohr 
Christensen. 
 

                                                 
16

 Se Flemming Rieck, Gudsø Vig – En vikingetidig samlingshavn. Beretning fra ellevte tværfaglige 
vikingesymposium (G. Fellows-Jensen & N. Lund red.). Højbjerg 1992, 38-44. 
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Workshoppen og de efterfølgende interessetilkendegivelser fra flere museer viser, at der 
er basis for en større fællesmuseal satsning, og at der er grundlag for at gå videre med 
idéerne. Et af de åbne spørgsmål vedrørte Erritsøgårdens datering, og i forlængelse af 
workshoppen blev det besluttet at indsende prøver fra de tidligere udgravninger til 14C-
datering. Resultaterne forelå i januar 2015. Fem ud af seks prøver lå inden for tidsrammen 
ca. 650-900 e.Kr., mens den sidste lå i ældre jernalder. Det ser således på nuværende 
tidspunkt ud til, at Erritsøgården er ældre end Jellingkomplekset, hvilket igen rejser nye 
spørgsmål til stedets funktion og samtid. 
 
 
Formidlingsmæssige initiativer 
 
Særudstillingen Vikings – Life and legend åbnede med deltagelse af Hendes Majestæt 
Dronningen den 6. marts på British Museum i London som den første udstilling i det 
nybyggede Sainsbury Exhibitions Gallery og dertil som museets første større satsning på 
vikingerne i 30 år. Da udstillingen lukkede igen den 22. juni havde flere end 288.000 
gæster lagt vejen forbi, langt flere end museet havde forudset eller turdet håbe på. For at 
imødekomme den overvældende interesse var museet nødt til at udvide åbningstiderne i 
slutfasen til også at omfatte aften og tidlig morgen. Det nye udstillingsrum er en anelse 
større og mere langstrakt end Nationalmuseets Egmonthal i København, og udstillingen fik 
derfor også et anderledes udtryk. Indgangen lå i hjørnet af den store overdækkede 
adgangsgård på museet. Gæsterne blev mødt af dæmpede stemmer, der læste op fra 
sagaerne, og en enkelt genstand, et skibsformet spænde fra Tjørnehøj på Fyn. Herfra 
begav udstillingens gæster sig ud på en egen rejse forbi montrer med både velkendte og 
fremmedartede genstande, indtil de nåede ud på en repos, hvorfra det var muligt at se 
hele skibet Roskilde 6 og udstillingens sidste temaer om vold, magtudøvelse og tro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bannere over indgangen til særudstillingen, Vikings – Life and legend, på British Museum. Som vartegn eller 
signaturgenstand for udstillingen er valgt et fornemt sværd med hjalter og fæsteknap af sølv fra Holbæk-/ 
Kalundborgegnen, Sjælland. Foto Anne Pedersen. 
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Ud over selve udstillingen havde British Museum sammensat et omfattende og populært 
aktivitetsprogram med bl.a. to biografforestillinger: et 90 min. program Vikings Live, der 
blev vist i 400 biografer i Storbritannien, og et 60 min. program Viking Adventures rettet 
specielt mod skolebørn i alderen 7-11. Vikings Live blev set af 45.000 mennesker og 
forventes efter udstillingsperioden at blive vist i endnu flere biografer. 
 

 

Roskilde 6 og sejlet fra Havhingsten fra Glendalough i Martin-Gropius-Bau, Berlin. © Staatliche Museen zu 
Berlin / Achim Kleuker. 
 

I Berlin åbnede Hendes Majestæt Dronningen en ny version af vikingeudstillingen under 
stor festivitas den 9. september. Den blev som i London og København velbesøgt. Ved 
lukningen den 4. januar 2015 havde der været 180.000 gæster, og de tre udstillinger har 
haft et samlet besøgstal på omkring 620.000 
 
Berlinudstillingen blev vist i det fornemme udstillingshus Martin-Gropius-Bau, hvilket gjorde 
det muligt for Museum für Vor- und Frühgeschichte at folde udstillingens hovedtemaer ud i 
flere selvstændige rum omkring den centrale aula. Her var der kun akkurat plads til det 37 
m lange skib; til gengæld gav loftshøjden rum til, at det 118 m2 store sejl fra Havhingsten 
fra Glendalough kunne hænges op over skibet, en effektfuld helhed. Det havde siden de 
første forhandlinger om udstillingens indhold været et klart ønske fra museumsdirektøren 
Matthias Wemhoffs side, at Jelling her fik en særskilt plads. Dette blev ikke mindre aktuelt, 
efterhånden som udstillingstidspunktet nærmede sig, og der kom nye oplysninger fra 
udgravningerne, især dateringen af palisadekomplekset.17  

                                                 
17

 Matthias Wemhoff: Jelling – eine monumentale Totenmemorie zwischen wikingischer Tradition und 
religöser Neuorientierung. Zukunft gestalten. Alfried Wieczorek zum 60. Geburtstag (H.-J. Buderer, M. 
Tellenbach & S. Wichert red.). Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen 64. Mannheim 2014, 87-92. 
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Kong Harald Blåtand og hans samtid på udstillingen Die Wikinger i Martin-Gropius-Bau, Berlin. I baggrunden 
en bropille fra Ravning Enge. © Staatliche Museen zu Berlin / Achim Kleuker. 

 
I tilknytning til udstillingen i Berlin udkom symposieberetningen Die Wikinger und das 
Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung (K.P. Hofmann, H. 
Kamp & M. Wemhoff red.) med bl.a. to artikler om Jelling og Harald Blåtand. Symposiet 
fandt sted den 22.-24. april 2010 på Schloss Gerden ved Paderborn som led i den 
indledende planlægning af den fælles vikingeudstilling, og det var arrangeret af Institut zur 
interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens (IEMAN) ved 
Paderborn Universitet i samarbejde med Exzellenzcluster 264 – Topoi (The Formation and 
Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations) ved Freie Universität 
Berlin/Humboldt Universität. Det centrale tema for symposiet var forholdet mellem det 
frankisk-tyske rige og de skandinaviske riger. Var Frankerriget virkelig et centralt 
orienteringspunkt og et forbillede for det danske kongedømme? Og kunne der findes 
belæg for dette i de repræsentationsformer og den religiøse praksis og samfundsmæssige 
struktur, som kom til udtryk i de to riger? Meget tyder på det, uden at der dog var tale om 
et enkelt forløb med umiddelbar accept af alt, man mødte. Nye identiteter måtte finde 
deres form i en balance mellem konfrontation og tilnærmelse. 
 
Foredrag og publikationer 
Jellingprojektets deltagere har som i tidligere år også i 2014 holdt talrige foredrag og 
omvisninger for både fagfæller og alment interesserede i ind- og udland (se liste neden-
for). I foråret blev de seneste resultater fra Jelling bl.a. præsenteret på Universitetet i 
Warszawa i Polen, flere steder på De britiske Øer samt i Irland ved et foredrag på the 
Royal Irish Academy i Dublin i anledning af 1000-året for Slaget ved Clontarf i 1014. 
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Akademiet ligger i dag i Dawson Street, få gader fra Grafton Street og Navigation House, 
hvor den danske forsker J.J.A. Worsaae i november 1846 holdt to foredrag om Oldnordisk 
Museums historie og om forbindelsen mellem de irske og de nordiske oldsager.18  
 

 
 
Stort fremmøde ved et foredrag (Anne Pedersen) om Jellingmonumenterne i Royal Irish Academy, Dublin, 
den 22. maj. Billedet viser dele af palisadetømmeret i Smededammen, 2013. Foto David McKeon. 

 
Akademiet blev grundlagt i 1785 og havde allerede tidligt kontakt med Danmark. I 1815 fik 
dets oldsagskomité en samling af danske oldsager foræret, og i 1827 blev sekretæren for 
Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab i København, C.C.Rafn, optaget i akademiet. Worsaae 
var særligt interesseret i de våben og smykker, der netop var fundet ved anlæggelsen af 
en jernbanelinie ved Kilmainham/Islandbridge nær Dublin. Der var ingen tvivl om, at de var 
af dansk eller måske snarest norsk oprindelse. En række våben fra Kilmainhaim er 
gengivet på en af 12 akvareller med irske oldsager, som Worsaae bragte med sig hjem fra 
Dublin, og som stadig findes på Nationalmuseet. 
 
Projektdeltagerne har ligeledes publiceret flere artikler om emner eller fund knyttet til 
Jelling, deriblandt en artikel om den dendrokronologiske datering af palisadekomplekset. 
Hovedpublikationerne i Jellingprojektet bliver en række engelsksprogede monografier i 
serien Publications from the National Museum (PNM). Som optakt hertil udkom i efteråret 
et dobbeltbind: Anne Pedersen, Dead Warriors in Living Memory. A Study of Weapon and 

                                                 
18

 Se Jørgen Jensen, Et archæologisk Vikingetog. J.J.A. Worsaaes rejse til England, Skotland og Irland 
1846-47, København 2007, 143-150. De to foredrag er genoptrykt i David Henry (ed.), Viking Ireland. Jens 
Worsaae’s accounts of his visit to Ireland 1846-47, Angus 1995. 
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Equestrian Burials in Viking-Age Denmark, AD 800-1000, der behandler våbengravskikken 
i Danmark, der især kom til udtryk i 900-årene og dermed i Kong Gorm den Gamle og 
Harald Blåtands århundrede. I 2015 udkommer næste bind i rækken: Jens Christian 
Moesgaard, The Cross Coinage – Christian Coins for the merchants of Haithabu and the 
Soldiers of Harold Bluetooth. Sideløbende redigeres et dobbeltbind om de arkæologiske 
udgravninger og undersøgelser af monumentkomplekset i Jelling samt undersøgelsen af 
det omkringliggende natur- og kulturlandskab. Som led heri blev der den 15. august 
afholdt et forfattermøde, hvor manuskriptudkast og resultater blev diskuteret. De afsluttede 
artikler vil sidenhen blive fagfællebedømt. Endelig udkommer i foråret 2015 en rapport 
med i alt 13 artikler fra en tværfaglig workshop under temaet Et fælles hav – Skagerrak og 
Kattegat i vikingetiden, afholdt i tilknytning til Jellingprojektet, men under satsningsområdet 
Nordlige Verdener på Nationalmuseet den 19.-20. september 2012.  
 
Jellingfilm 
Redigering af to film, hhv. Det kongelige puslespil (77 min.) om undersøgelserne i Jelling 
2008-13 og Runer bag ruder (37 min.) om overdækningen af de to runesten i Jelling, er nu 
stort set afsluttet. Begge film produceres hos Movision Film & TV i Jelling, og de blev i juni 
præsenteret for et arkæologisk fagligt panel fra Jellingprojektet. I den første film indgår 
bl.a. en animation af Ravning Enge broen og en 3D oversigt over palisadeanlægget. De 
ledsagende speakerkommentarer er efterfølgende skrevet færdig, og der er senest truffet 
aftale med komponisten Jens Wilhelm Pedersen (Fuzzy) om levering af musik til filmene. 
En officiel premiere, arrangeret i samarbejde med Nationalmuseet, Vejle Kommune og 
Region Syddanmark, forventes at finde sted i Jelling i maj 2015. 

Jørn Kjær Nielsen i færd med at redigere en scene til filmen Det kongelige puslespil. Foto Movision Film & 
TV. 
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I 2014 blev fase 2 af projektet Vikingetiden på YouTube indledt med en film om runerne på 
de to Jellingsten. Projektet bygger på erfaringerne fra et forudgående pilotprojekt og sigter 
mod produktion af i alt fire film til brug i undervisningen i folkeskolens 3.-6. klasse. Målet 
med filmene er at vise, hvorledes viden om fortiden, i dette tilfælde om vikingetiden i 
Jelling, tilegnes. Udgravningerne og de forskellige tolkninger af resultaterne understreger, 
at den arkæologiske viden ikke er statisk, og at nye fund og nye idéer til enhver tid kan 
ændre på opfattelsen af historien.19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indspilning af slutscenen til 
introduktionsfilmen om Jelling i 
Nationalmuseets forhal. Foran 
kammeraet står Ditte Kroner 
Gaarde, arkæologistuderende ved 
Københavns Universitet, og bag 
kammeraet Rasmus Nørgaard. 
Foto Jacob Nyborg Andreassen.  

 
Temaerne for de sidste tre film tager udgangspunkt i Folkeskolens Fællesmål af 2009, så 
de kan anvendes i undervisningen. Der bliver tale om: Introduktion til Jellingkomplekset, 
Togter og kongemagt og endelig en film, der går tæt på historiebrug og dermed, hvordan 
Jelling er blevet brugt i den nationale fortælling helt op til vor tid. De to første film er på 
redigeringsbordet, og de resterende bliver filmet og færdigproduceret i løbet af foråret 
2015, hvorefter de vil være tilgængelige på Nationalmuseets hjemmeside. 
 
 
Foredrag og omvisninger 
 

 ’Harald Blåtands Mønter’ (Jens Christian Moesgaard) ved doktorandseminar, 
Stockholms Universitet. 18. november 2013. 

 ’Jellingmonumenterne’, rundvisning på monumentområdet for journalister fra 
Sydkorea (Charlotta Lindblom). 22. januar. 

 ’Harald Blåtands Jelling – monumentalarkitektur, budskab og iscenesættelse’ (Anne 
Pedersen), Lejre Historiske Forening. 11. februar. 

                                                 
19

 Uddrag af projektbeskrivelse udarbejdet af Jacob Nyborg Andreassen, akademisk medarbejder ved 
Skoletjenesten, Nationalmuseet. Den første film fra projektets fase 1 er tilgængelig via Jellingprojektets 
hjemmeside, Undervisning. 
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 ‘Postholes, Palisade, Primogeniture: The Component Parts of the Viking Age Jelling 
Monument’ (Mads Dengsø Jessen); ‘Jelling and the Local Context’ (Charlotta 
Lindblom). Indlæg ved Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies. 13.-
15. marts. 

 ‘Middle Age Monuments for a Viking Age King’ (Per Kristian Madsen), foredrag ved 
Institute of Archaeology, University of Warsaw. 24. marts. 

 ’Vikingetogter’ (Anne Pedersen), foredrag i Folkeuniversitetet Herning. 25. marts. 

 ’Jellingmonumenterne’, rundvisning for studerende og undervisere (arkæologi) fra 
Cirencester University, England (Charlotta Lindblom). 29. marts. 

 ’Jellingmonumenterne’, rundvisning for studerende fra Syddansk Universitet 
(Charlotta Lindblom). 23. april. 

 ’Jelling – Recent Results and Interpretations’ (Anne Pedersen), tre forelæsninger 
ved The Northern Archaeology Research Seminar Series, University of Aberdeen/ 
Centre for Northern Studies of the University of the Highland and Islands, Shetland 
and Orkney. 30. april – 3. maj. 

 ‘Vikingetidens runesten i nyt lys’ (Lisbeth Imer), foredrag ved forårstræf arrangeret 
af Arkæologisk forening Harja, Fyn. 3. maj. 

 ’Jelling – gravplads, befæstning og politisk propaganda’ (Mads Dengsø Jessen), 
foredrag ved Folkeuniversitetet i Herning. 6. maj. 

 ‘Boreundersøgelserne i Jelling’ (Henrik Breuning-Madsen), medarbejderarrange-
ment på Nationalmuseet. 7. maj. 

 ’Kirken i koret. Nye undersøgelser fra Jelling Kirke’ (Thomas Bertelsen), 
Middelaldercirklen, Københavns Universitet. 12. maj. 

 ’Power and Politics in late Viking-Age Denmark’ (Anne Pedersen), Royal Irish 
Academy, Dublin. 22. maj. 

 ‘A royal palisade – recent results of excavations at Jelling in Jutland, Denmark’ 
(Anne Pedersen), indlæg på The Vikings and Ireland – New Archaeological 
Discoveries Seminar, arrangeret af The National Museum of Ireland, Dublin. 24. 
maj. 

 Interview i TV/MIDT-VEST samt på regionernes fællesprogram ”Danmark Rundt” 
om Jellingkomplekset og detektorfund ved Haughus (Charlotta Lindblom). 25. juni. 

 Videnskabernes Selskab, ekskursion til Jelling (Henrik Breuning-Madsen). 29. juni. 

 Omvisning i Jelling (Charlotta Lindblom) for EnergiMidt Danmark. 4. juli. 

 Interview på tysk radio, Deutschlandfunk, om lanceringen af vikingeudstillingen i 
Berlin og Jellingprojektets undersøgelser (Anne Pedersen). 4. september. 

 ’Monumenterne i Jelling og de nye udgravninger’ (Mads Dengsø Jessen), foredrag 
ved Folkeuniversitetet i Kolding. 2. oktober. 
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Arkæologiens Hus, Odense. 29. oktober. 
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 ’Nye undersøgelser i Jelling’ (Charlotta Lindblom), foredrag ved Sydvestjysk 
Folkeuniversitet, Ribe. 12. november. 

 ’Kreuzmünzen von Harald Blauzahn’ (Jens Christian Moesgaard), foredrag på 
Museum für hamburgische Geschichte, arrangeret af Verein der Münzenfreunde in 
Hamburg. 18. november. 

 ’Jelling – med ny viden’ (Charlotta Lindblom), foredrag arrangeret af VejleMuseer-
ne, Vejle. 25. november. 
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 Adamsen, Christian & Charlotta Lindblom: ’Vikingetidens jagthunde’, Skalk 2014/1. 
3-5. 

 Adamsen, Christian & Charlotta Lindblom: ’Seletøjsbeslaget fra Lille Lihme’, 
Flintøksen 2014/1. 6-7. 

 Eriksen, Orla Hylleberg 2014: Dendrokronologiske undersøgelse af tagkonstruktion 
over Jelling kirke, Vejle Amt. NNU rapport nr. 33. København. 

 Jessen, Mads Dengsø: Kongelig kaserne og royale rum – om trelleborghuse i 
Jelling. Vikingetid i Danmark (H. Lyngstrøm & Lone G. Thomsen red.). København 
2013. 195-198. 

 Jessen, Mads Dengsø; Mads Kähler Holst, Charlotta Lindblom, Niels Bonde & Anne 
Pedersen: A Palisade fit for a King – ideal architecture in King Harald Bluetooth’s 
Jelling. Norwegian Archaeological Review 2014. 42-64. 

 Lindblom, Charlotta: Jelling – fund og kulturlandskab i det lokale område. Henriette 
Lyngstrøm & Lasse C.A. Sonne (red.) Vikingetidens aristokratiske miljøer – 
Netværk og kommunikation. København 2014. 21-32. 

 Lindblom, Charlotta: Harald Blåtands palisade i Jelling. Lokal Historie fra 
Sydøstjylland 2014. 7-17. 

 Moesgaard, Jens Chr.: Strandby-skatten og Harald Blåtand. Nordisk Numismatisk 
Unions Medlemsblad nr. 4, oktober 2013. 107-108. 

 Moesgaard, Jens Chr.: Kongen, magten og pengene. Henriette Lyngstrøm & Lasse 
C.A. Sonne (red) Vikingetidens aristokratiske miljøer – Netværk og kommunikation. 
København 2014. 45-50. 

 Pedersen, Anne: The royal monuments of Jelling. G. Williams, P. Pentz & M. 
Wemhoff (eds) Vikings – Life and Legend. London 2013. 158-159. Tysk version, 
Das königliche Jelling. G. Williams, P. Pentz & M. Wemhoff (hrsg.) Die Wikinger. 
München 2014. 158-159. 

 Pedersen, Anne: Ejnar Dyggve and the royal monuments in Jelling, Denmark.  
Joško Belamarić & Slavko Kačunko (eds.) Ejnar Dyggve: Creating Crossroads. Split 
2014 (online publikation). 57-62. 

 Pedersen, Anne: The Jelling Monuments – a national Icon between Legend and 
Fact. C. von Carnap-Bornheim (ed.) Quo Vadis? Status and Future Perspectives of 
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Long-Term Excavations in Europe. Schriften des Archäologischen 
Landesmuseums. Ergänzungsreihe Bd. 10. Neumünster/Hamburg 2014. 249-263. 

 Pedersen, Anne: Jelling im 10. Jahrhundert – Alte Thesen, neue Ergebnisse. K.P. 
Hoffmann, H. Kamp & M. Wemhoff (eds) Die Wikinger und das Fränkische Reich. 
Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung [Tagung Schloss Gehrden 
2010], MittelalterStudien des IEMAN 29. Paderborn 2014. 275-295. 

 Pedersen, Anne: Dead Warriors in Living Memory – A study of weapon burial in 
Viking-Age Denmark, AD 800-1000. PNM Publications from the National Museum. 
Studies in Archaeology & History vol. 20:1 1-2. Jelling Series. Odense 2014. 

 

 

Planer for 2015 
 
Den væsentligste aktivitet i 2015 vil ligge på afslutning af igangværende undersøgelser og 
publicering inden for rammerne af den fastlagte PNM-serie. Redigering af rapporten fra 
workshoppen om Husebyer afsluttes. 
 
De dendrokronologiske dateringer af tagværker i østjyske frådstenskirker fortsætter, og 
som i år inviteres studenter fra Afd. for middelalder- og renæssancearkæologi ved Aarhus 
Universitet til at deltage ved prøveudtagelsen og analysen af kirkerne. Beretningen for de 
gennemførte undersøgelser af Jelling Kirke i 2011 afsluttes, og manuskripter til et 
selvstændigt bind under Jellingserien færdiggøres. 
 
I samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning planlægges 
yderligere højboringer, der kan bidrage til at belyse sammenhænge mellem ældre høje og 
det tidlige kirkebyggeri.20  
 
Planlægningen af en større satsning med udgangspunkt i Erritsø og Lillebælt fortsætter 
ligeledes i samarbejde med VejleMuseerne og med inddragelse af lokalmuseerne i 
området. 
 
De to film om Jellingundersøgelserne og overdækningen af de to runesten færdiggøres 
med henblik på premiere i foråret, formentlig i maj. 

                                                 
20

 Jf. Anne Pedersen, Grave, høje og kirker – gravskikke og monumenter mellem hedensk og kristent i 
Danmark, Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk och gravskick i Skandinavien c:a 800–
1200 (B. Nilsson red.). Opuscula 14. Stockholm 2010, 57-102.  
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Post.doc. Mads Dengsø Jessen, Nationalmuseet 
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Museumsinspektør Mads Ravn, VejleMuseerne 
Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet 
Post doc. Lisbeth Eilersgaard Christensen, Odense Bys Museer 
Prof. Henrik Breuning-Madsen, Inst. for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, 
Københavns Universitet 
Jeppe Aa. Kristensen, Inst. for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning 
Prof. Stig Schack Petersen, GEUS 
Seniorforsker Charlie Christensen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet 
Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet 
Catherine Jessen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet 
Museumsinspektør Peter Pentz, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet 
Bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet 
Museumsinspektør/kirkekonsulent Hans Mikkelsen, Nationalmuseet 
Museumsinspektør/kirkekonsulent Sissel Plathe, Nationalmuseet 
Konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole, København 
Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Nationalmuseet 
Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Nationalmuseet 
Museumsinspektør Maria Knudsen, Sydvestjyske Museer 
Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer 
Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 
2009) 
Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 
2009) 
Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet 
Webmedhjælper Ida N. Gustav, Nationalmuseet 
Ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet (særudstilling 2011/12) 
Lektor Jens Vellev, Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet 
Redaktør Chr. Adamsen, Skalk 
Dendrokronolog Kjeld Christensen, Århus 
Lektor Almut Schülke, Oslo Universitet 
Ph.d. stipendiat Kasper H. Andersen, Aarhus Universitet 
Torben Dehn, Kulturarvsstyrelsen (arkæologisk strategigruppe) 
 
Liv Stidsing Reher-Langberg (student på NØ-kvadranten 2010; udgravningerne 2011) 
Peter Moe Astrup (student på NØ-kvadranten 2010) 
Casper Skaaning Andersen (NØ-kvadranten 2010; udgravningerne 2011) 
Disa Lundsgård Simonsen (student på palisadegravningerne 2010) 
Peter Deichmann (student på prøvegravning 2010; Smededammen 2013) 
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