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Indledning
Jellingprojektets arkæologiske indsats har i løbet af efteråret 2011 været rettet mod at
afslutte de udgravninger, der i foråret og forsommeren blev indledt inden for det centrale
palisadeområde samt ved højene og ved den nordlige palisadelinie. Prøver fra stolpehuller
og anlæg er sendt til behandling og efterfølgende naturvidenskabelige analyser. Ikke
mindst prøver fra det vestligste Trelleborghus er interessante på grund af det synligt høje
indhold af trækul, der kan være forbundet med sløjfning af anlægget.
En udgravning i hjørnet mellem Jelling Kirkes tårn og våbenhus, hvor den lille runesten
midlertidigt var placeret, blev af hensyn til stenens tilstand ikke gennemført. Det blev i
stedet besluttet at udskyde nye undersøgelser i området omkring kirken til 2012, hvor der
planlægges en fortsættelse og udvidelse af undersøgelserne i tilknytning til kirkens kor.
Dette projekt tager udgangspunkt i de allerede opnåede resultater fra murafbankningen og
udgravningen ved korets østgavl, men vil samtidig sætte fokus på historien bag kalkmalerierne inde i koret, deres opdagelse i 1874 og den efterfølgende rekonstruktion udført
af Julius Magnus-Petersen i 1875.
Udgravningerne ved de to runesten blev endeligt afsluttet, så overdækningerne kunne
sættes på plads og stå klar til indvielse den 4. december. Trods det lidt triste vejr deltog
mange i begivenheden, og overdækningerne blev særdeles positivt modtaget. Det viser
sig, at de set fra den rette vinkel føjer nogle uventede optiske virkninger til oplevelsen af
runestenene. Stenene virker nu næsten større end før, og spejlinger i glasset om den
store runesten giver indtryk af, at man ser hele Sydhøjen bag stenen; overdækningens
massive gavl forsvinder for blikket.
Flere delprojekter nærmer sig deres afslutning. Manuskriptet til bogen om Harald Blåtands
udmøntning er sendt til Syddansk Universitetsforlag, og beretningen om Frederik 7.s og
J.J.A. Worsaaes ophold i Jelling i sommeren 1861 er under opsætning. Indsamlingen af
oplysninger om stednavne og arkæologiske fund i Jellings opland er afsluttet. Analyserne
og katalogerne danner nu grundlag for beskrivelsen af monumentkompleksets lokale miljø
og det omgivende landskab. Indtrykket er, at monumenterne trods formatet og det enorme
ressourceforbrug ikke har haft nogen umiddelbar lokal baggrund eller særlig afsmittende
effekt på den lokale bebyggelse og aktiviteterne her. På den anden side kan mangelen på
særligt rige gravfund, skattefund og fremtrædende bebyggelser netop være udtryk for et
magttyngdepunkt, der ikke tillod anden udfoldelse i nærområdet.
På formidlingssiden blev det i løbet af efteråret besluttet at forlænge udstillingen Jagten på
Gorm frem til april, så interesserede har mulighed for at besøge den en sidste gang efter
lanceringen i marts af bogen om Jelling i sommeren 1861. Formidlingsindsatsen i øvrigt
har koncentreret sig om Jellingprojektets hjemmeside og den planlagte vikingeudstilling
(2013-14). Prototypen til det skelet, der skal støtte resterne af vraget Roskilde 6, er færdig,
og arbejdet med den egentlige konstruktion kan sættes i værk. Med sine 5 m høje stævne
vil ’skibet’ uden tvivl vække opsigt. Resultater fra undersøgelserne i Jelling vil indgå i
udstillingen. Interessen for fundene er fortsat stor også internationalt set, og efterspørgslen
på foredrag om monumentkomplekset er høj.
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Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser
I forlængelse af den arkæologiske undersøgelse af NØ-kvadranten i 2010 blev der i løbet
af foråret 2011 iværksat flere mindre undersøgelser, dels af palisadelinien, dels af arealet
indenfor. Overalt er anvendt samme dokumentationsform som tidligere; samtlige anlæg
samt feltgrænser er målt ind med DGPS, og opmålingen og registreringen er derefter
indført i Jellingprojektets GIS. Inden udgravning blev arealerne afsøgt med metaldetektor,
men igen med yderst begrænset resultat. I løbet af sommeren og efteråret er beretninger
udarbejdet for de enkelte undersøgelser, og preparering af jordprøver og andet indsamlet
materiale til analyse er indledt.

Flotering og efterfølgende tørring af jordprøver. Foto Mads Dengsø Jessen.

Port og hus
I forlængelse af Vejle Museums undersøgelser i 2006-7 og undersøgelsen af NØkvadranten i 2010 blev den centrale del af det nordlige palisadeområde omkring porten
genåbnet i slutningen af maj. Et areal på ca. 655 m2 på et af de naturligt højeste steder
inden for komplekset blev afdækket med henblik på at undersøge den vestlige del af et
tidligere, delvist undersøgt Trelleborghus og den foreløbigt eneste påviste portåbning i
palisaden. Udvalgte områder, hvor der tidligere havde vist sig metalgenstande, blev
afsøgt med metaldetektor, men med begrænset resultatet. Fundmaterialet som helhed
var yderst sparsomt og bestod hovedsagelig af nogle få stykker keramik. Derimod
forventes gode resultater af de jordprøver fra tagbærende stolpepar og vægstolper, der
blev udtaget til makrofossilbestemmelse og total grundstofanalyse.
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Detailundersøgelsen af palisadeforløbet viste, at de enkelte bygningselementer stod i
forskelligt niveau. De ydre stolper har tilsyneladende ikke været lige så dybt nedgravet
som plankerne i hovedlinien; forskellen i bundniveau udgjorde 25 cm. Det blev samtidig
bekræftet, at stolperne på både yder- og inderside af palisaden stod lodret. Afstanden
mellem planker og stolper er ca. 15 cm, hvilket svarer til iagttagelserne ved Gorms Torv
i 2010. Der har derfor sandsynligvis været en eller anden form for langsgående binding
mellem plankerne i hovedlinien i et niveau over jorden samt også en tværgående
binding til de lodrette stolper. En løbegang på palisadens top kunne tænkes; planker og
stolper ville give et solidt, om end noget smalt fæste for en sådan konstruktion.
Palisadens plankespor indeholdt en del trækul. Prøver heraf vil blive soldet med henblik på
en frekvensanalyse, der skal vise, hvor højt indholdet af trækul er i disse prøver sammenlignet med en standardmåling af palisadens fyld. En så markant og direkte synlig mængde
trækul kunne tyde på, at palisaden er brændt af – uden at vi dog dermed kan afgøre
omstændighederne bag en eventuel afbrænding. Efter sløjfningen af palisaden blev der
opført en lille bygning diagonalt hen over palisadelinien. Bygningen kan dateres typologisk
til tiden lige efter år 1000, hvilket betyder, at palisadens formodede levetid ikke kan have
været meget længere end en enkelt generation.

Portpartiet under udgravning i maj, set fra øst. Palisadelinien løber (mellem udgraverne) frem til det midterste
stolpepar. Foto Jens Vellev.

Udgravningen af portområdet viste, at der var tale om en konstruktion baseret på tre
stolpepar, hvoraf det midterste par var integreret i palisaden som en afsluttende stolpe.
De to øvrige stolpepar har formentlig båret en form for overbygning på palisadens inder-
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og yderside. Denne overbygning har haft en svag forskydning mod nordøst, svarende til
den overordnede vridning af komplekset i denne retning (rhombeformen). Stolperne er
nedgravet omkring 40 cm under nuværende overflade. Den indbyrdes afstand mellem
dem i nord-syd gående retning er 210 cm. Det kan tænkes, at der mellem stolperne var
opsat en vægbeklædning. I så fald ville der være tale om en godt 4 m lang, muligvis
overdækket, portgennemkørsel. Porten har derfor haft et vist format i både bredde og
længde trods det umiddelbare indtryk fra udgravningsplanen – en meget lille åbning i
forhold til palisadens sidelængde på 360 m. Portens bredde svarer ganske godt til de
portåbninger, der ses ved større, jyske vikingegårde på f.eks. Vorbasse og Omgaard.
Det står foreløbig åbent, om porten udgjorde en hovedindgang til komplekset, eller om
hovedindgangen lå tættere på Sydhøjen og vejen mod syd til Ravning Enge. Et andet
muligt bud er, at den var vendt mod Hærvejen, der løb omkring 3 km vest for Jelling.

Portåbningen og Trelleborghus OA2, der er udgravet i tre tempi: vestdelen af Vejle Museum i 2006-07,
østdelen i 2010, samt vestdelen i detailudgravning i 2011.

Trelleborghuset sydøst for porten viser stor lighed med de to andre Trelleborghuse langs
palisaden, men afviger på enkelte punkter i grundplanen. Bygningens hoveddel er 23,25 m
lang eller ca. 24,5 m lang, hvis de ydre støttestolper medregnes. Annekset ud for
østgavlen er dårligt bevaret, men giver en samlet bygningslængde på knap 28 m. Bredden
ved gavlene kan ikke fastsættes med sikkerhed, men synes at ligge på 5,5 m og med
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støttestolperne 7 m. På bredeste sted er bygningen 7 m bred, 9 m med støttestolper, dvs.
en halv meter bredere end de to andre på pladsen. Differencen skyldes udelukkende, at
afstanden mellem væg- og støttestolper er 1 m mod de gængse 75 cm. Støttestolperne
har formentlig stået i en lidt anden vinkel end ved de andre huse, mens selve tagskægget
har fulgt en standardiseret højde husene imellem.
En udvidelse af snittet gennem det dige, der løber nord-syd og tværs over bygningen
afslørede et velbevaret indgangsparti på den nordlige væg med en tydelig væggrøft og
tilhørende ydre støttestolper. Vindfanget førte i lighed med et vindfang på bygningens
sydside direkte ind til hovedrummet. Den nordlige indgang var meget fint bevaret i
fladen. Vindfangets indre areal er anslået til 9 m2, og det er dermed betydeligt mindre
end vindfanget på det sydøstlige hus OA7. Selve konstruktionen ser dog ikke ud til at
have været anderledes end ved de øvrige huse. Vindfanget har haft en L-formet
væggrøft, to støttestolper på hver side af indgangen og to på hver kortside. Det følger
dermed samme konstruktionsprincipper, men er blot en smule formindsket.
En anden afvigelse fra normen er det vestlige, indre sæt tagbærende stolper, der
tydeligvis ikke er retstillet på husets længdeakse, men drejet i en vinkel på 7-8o mod
nordøst. Denne forskydning er ikke blot en uheldig opstilling af de tagbærende stolper,
men ser ud til at berøre alle de bærende elementer i denne ende af bygningen.
Grundplanen som helhed er dog ikke præget af denne skævhed, idet der synes at
været kompenseret for fejlen. Afstanden mellem de nedgravede vægstolper ved
indgangen i sydvæggen er således usædvanlig stor, ca.160 cm, mod normalt godt 1 m.
Antallet af nedgravede stolper er ens i både syd- og nordvæggen, og det ser derfor ud
til, at man har placeret vægstolperne lidt mere spredt mod syd, så forløbet harmonerede
med den længere afstand mellem de sydlige tagbærende stolper på langs af huset.
Vinkelforskydningen i bygningen falder sammen med portåbningens konstruktion og
udgør dermed endnu et argument for en tidsmæssig samhørighed mellem de to
elementer. Den ved først øjekast blot fejlagtige udlægning af den vestlige ende af
bygningen er altså ikke tilfældig, men må være opstået som en forkert opmåling knyttet
til portens udlægning og ved, at man udstak bygningen efter portanlægget.
De forskellige arkitektoniske løsninger over et generelt tema giver to vigtige oplysninger
om bygningerne i Jelling. For det første, at bygningerne inden for palisaden udviser en
høj grad af standardisering og følger samme grundplan og skabelon, selv om de enkelte
bygninger har ydet rum for separate løsninger. For det andet, at bygningerne generelt
følger de arkitektoniske modeller, der optræder i den sene del af vikingetiden. Dette
bekræfter, at der har ligget en gennemført raffineret planlægning og idé bag opførelsen
af Jellingkomplekset, og at man har trukket på (og videreudviklet) de nyeste teknikker
inden for vikingetidens arkitekturtradition.
Markedspladsen
Umiddelbart nord for Jelling Kro blev der i juni undersøgt et areal på ca. 820 m2. Som
ventet viste der sig et stykke af palisaden, mens resten af undersøgelsesområdet på
palisadens inderside var præget af anlægsspor (grøfter og stolpehuller), der ikke kunne
dateres entydigt. Sporene dannede flere hegnslignende strukturer, og det er rimeligt at tro,
at der er tale om spor af aktiviteter fra markedspladsens tid. Med dette resultat er der
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opstået en række nye spørgsmål om vikingetidens Jelling. Den symmetri i placeringen af
bygninger langs palisaden, der blev foreslået med udgangspunkt i resultaterne fra 2010,
og som var baggrund for undersøgelserne på netop dette sted bag kroen, kan ikke
længere fastholdes med samme sikkerhed. Når der sammenlignes med kompleksets NØhjørne, har der ikke i NV-hjørnet været samme stringens i udnyttelsen af arealet. Det kan
på den anden side ikke helt udelukkes, at anlægsarbejdet ikke er fuldført, og at der har
været planlagt større bygninger i området. Med tanke på den præcision og strenghed i
planløsningen, der karakteriserer de kongelige byggerier under Harald Blåtand, er det ikke
urimeligt at forvente samme symmetri for arbejderne i Jelling.

Et virvar af stolpehuller og fyldskifter, men ingen Trelleborghuse bag Jelling Kro. Øverst ses sporene af det
nordlige palisadeforløb.

Parkeringsplads
Øst for den nuværende Tørringvej blev der i maj undersøgt et areal på ca. 195 m2.
Området var stærkt berørt af aktiviteter forbundet med den firlængede gård, der tidligere
grænsede op til området, og med anlæggelsen af den moderne parkeringsplads. Undergrunden bar tydeligt præg af misfarvning (måske fra gårdens mødding) og traktose ned i
undergrund, og det var vanskeligt at udskille reelle anlæg. Desuden blev syv stød trukket
op i den sydlige del af arealet, og der var spor af endnu et træ trukket op ved anlæggelsen
af parkeringspladsen. Gruppen af stød må stamme fra en lille gruppe træer, der stod på
nordsiden af gården, og som ikke blev fjernet ved nedrivningen af gården. Her har siden
stået en mindre bøgebeplantning. Den østlige del af arealet var forstyrret af en gangsti ind
til græsarealet nord for Jelling kirkegård.
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Muldafrømning med maskine ved parkeringspladsen nord for Jellingmonumenterne. Foto: Mads Dengsø
Jessen.

Sydhøjen
I forlængelse af udgravningen af et snit ind i Nordhøjen blev der i slutningen af juni som
led i Vejle Kommunes helhedsplan for monumentkomplekset anlagt et mindre NS-vendt
snit ca. 7 m ind i Sydhøjen og videre ud i det nordlige vejspor i Gormsgade, et felt på i alt
ca. 28 m2. Snittet under Gormsgade var karakteriseret af en række afgravninger ned i
undergrunden i forbindelse med anlæggelsen af både det nuværende og tidligere
underliggende vejforløb. Den oprindelige overflade fra vikingetiden kan derfor ikke
genfindes på dette sted under vejen. Tidligere gravninger og boringer ret øst for Sydhøjen
har dog vist, at terrænforholdene i Sydhøjens nærmeste omgivelser har en kompliceret
historie, hvor der har været fortaget både påfyldninger og afgravninger af det oprindelige
terræn. Højen synes at være placeret ganske tæt på en mindre sydvendt skrænt, hvor
terrænet falder mere end 100 cm mod syd inden for et maksimum på 30 meters afstand
fra højens fod.
Snittet ind i selve højen viser, at der kun har været en mindre kraftig jernlagsdannelse
mellem den tørveopbyggede højfyld og vikingetidens vækstoverflade. At der ikke er
erkendt jernlag, kan skyldes, at snittet ikke rakte tilstrækkelig langt ind i højen til at ramme
de bedst bevarede områder med jernudfældning. Lagfølgen i snittets profiler viser en
større mængde erosionsmateriale og sætning af højfylden, hvilket tyder på, at højfoden er
skredet ud og blevet mere affladet end oprindelig tænkt. Dette kan være sket i forbindelse
med den gennemgribende udgravning af højen i 1941. Ved denne gravning blev der
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deponeret og smidt en del højfyld på sydsiden af Sydhøjen. Dette indebærer, at højens fod
må ligge en smule længere inde i nuværende høj end tidligere antaget, og at højfoden på
det udgravede sted ikke løber ind under Gormsgade.
Tørveopbygningen i de inderste og nederste dele af snittet forekom rodet og til tider
omvæltet. En forklaring kan ligge i, at snittet ser ud til at ramme ind i en form for rampe,
der har været anvendt under højbyggeriet ved transport af tørv op til de højere og mere
centrale dele af højen. Tørvene i profilen er blevet gennemtrampet af arbejderne, og man
har kontinuerligt repareret rampen ved at lægge nye tørv på. Der synes generelt at have
været megen aktivitet i det udgravede område af højen og af vejen. Dette gælder både
lagene fra vikingetiden og de moderne lag, hvor der givetvis har været flere faser af
byggeaktivitet, retablering og omlægning af vejforløbet.
Der fremkom ingen fund, der kan anvendes til absolut datering af lagfølger og/eller
aktivitetshorisonter. Undervejs i udgravningen blev der som ved Nordhøjen foretaget
naturvidenskabelige undersøgelser i form af jordbundsklassifikation af de genkendelige
tørvestrukturer og signifikante lag under vej og høj. Samtidig blev der udtaget en fuld serie
af pollenprøver fra højen samt jordprøver til makrofossilbestemmelse. I områder, hvor der
var tydelige hydrologiske fænomener, blev der desuden udtaget jordprøver til analyse af
vandets potentielle vandring i høj og undergrund.

Trods grå himel og regn var gæster mødt talstærkt op den 4. december til indvielsen af overdækningen af
runestenene. Foto Anne Pedersen.
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Undersøgelser omkring runestenene
Tidligere udgravningsfelter ved den store runesten blev genåbnet og gravet til undergrund.
Lagfølgen tæt under stenen blev dokumenteret, og der er udtaget prøver til naturvidenskabelig analyse. Nye felter blev undersøgt i forbindelse med den lille runesten og et
nødvendigt faskineanlæg. Undersøgelserne, der blev iværksat af Kulturarvsstyrelsen som
led i overdækningen af runestenene, blev afsluttet hen over sommer, og indvielsen af
overdækningerne fandt sted den 4. december 2011.
Det kultur- og naturhistoriske landskab
Ved Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet er der i efterårets løb
gennemført flere delanalyser af jordbundsforholdene i og omkring Jellingmonumenterne.
I forbindelse med snittet ind i Sydhøjen i juli blev der udtaget prøver af højfyld og undergrund til volumenvægtsbestemmelse. Hensigten var at opnå data til sammenligning med
jordene omkring højene og at foretage beregninger af næringsstofindhold, kulstofophobning m.v. i vikingetidsjorde. Stud. scient. Ditte Røjkjær forsvarede i september sit
speciale med titlen ”Udviklingen og ophobningen af fosfor i danske jorder – fra middelalder
til nu. Fordelt på tre områder - løvskov, landbrug og Jellinghøjene”. Heri sammenlignes
fosforindholdet i vikingetidsjorde beregnet ud fra prøverne udtaget i Jellinghøjene med
fosforindholdet i skovjord og på mark. Sammenlignet med vikingetidsjordene var der en
klar ophobning af fosfor i de dyrkede jorde.
Stud. scient. Jeppe Aagaard Kristensen udtog i efteråret prøver fra markerne nord for
Jellinghøjene for at kunne gennemføre et bachelorprojekt med den foreløbige titel: ”En
sammenligning af kulstofindholdet i Vikingetid og nutid – er der sket en carbonsequestration?” Stud. scient. Neel Hanson udtog ligeledes i efteråret jordprøver omkring
Jellinghøjene for at undersøge ændringer i boniteten fra tiden før, dræning, kalkning,
vanding og gødskning i stort omfang blev almindelig landbrugspraksis op til i dag. Dette
skal ske ved at sammenligne 1844-bonitetsværdierne og nutidige værdier udregnet på
basis af jordens tekstur og pløjelagets tykkelse. Begge opgaver afsluttes i januar 2012.
Prøver fra Mangehøjene og Jellinghøjene er stort set færdiganalyseret, og det er planen i
2012 at kvalitetssikre resultaterne og opbygge en database over analysemateriale og
resultater. De planlagte 14C dateringer af jordprøverne gav et lidt uklart billede. Dog kan
det siges, at kernen i Nordhøjen ud fra prøveresultaterne ikke kan være fra bronzealderen.
Arkitekt Ejnar Dyggves prøver fra Nordhøjen, udtaget i 1942, blev efter sommerens vandskader bragt frem i lyset på Nationalmuseet. Lidt trækul er bevaret i prøver fra Nordhøjens
kerne. Dette planlægges 14C-dateret næste år.
Jelling – Norden – Europa
Runesten i kontekst
Delprojektet varetaget af runolog Lisbeth Imer er stort set afsluttet med et omtrent færdigt
artikelmanuskript med en udredning af kronologien for de danske runesten, en diskussion
af faktorerne bag rejsningen af runesten (og monumenter i det hele taget), og en
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gennemgang af runestensskikken fra 700-1100 med specielt fokus på Jellingstenene.
Arbejdet rundes af med en beskrivelse af de tidlig-kristne runesten og deres udbredelse,
der forventes afsluttet i foråret 2012. En særskilt beskrivelse af runesten i Jellings
nærområde er udarbejdet til den kommende publicering af Jellingkomplekset og dets
lokale miljø. Som led i projektets dokumentation blev der i november i samarbejde med
Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna gennemført en nyfotografering af runesten, som
har forbindelse til Jelling-dynastiet, eller som er vigtige for forståelsen af 900-årenes
runestenstradition, og der foreligger nu nye tidssvarende digitalfotos af 15 af de centrale
runesten i delprojektet.

Søllested-gravens findested set fra vest. I baggrunden ses Søllested Kirke. Foto: Lis Helles Olesen.

Fynske pragtgrave
I foråret 2011 blev der iværksat et særskilt delprojekt om to rigt udstyrede kammergrave
fra hhv. Søllested på Sydvestfyn og Møllemosegård på det sydlige Midtfyn, begge i
Nationalmuseets samlinger. De to fund har i lighed med monumenterne i Jelling længe
stået påfaldende isoleret, idet der ikke var samtidige fund fra den nærmeste omegn. Det
var derfor oplagt at inddrage fundene som paralleller til Jelling og lokalundersøgelserne
her. Også rent fundhistorisk er der nogle fælles berøringspunkter. Kammergraven fra
Møllemosegård fremkom omkring 1826, få år efter opdagelsen af kammergraven i
Nordhøjen i Jelling, mens Søllestedgaven blev opdaget i 1861, samme år som Frederik 7’s
og J.J.A. Worsaaes kampagne i Jelling. På trods af de to graves umiddelbart hedenske
udtryk (selve gravformen og indholdet af hesteudstyr, vognbeslag og personligt udstyr) er
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de kun få årtier ældre end den første skriftlige omtale af Odense som bispesæde i 988, og
de indgår derfor i diskussionen af overgangen til kristendommen i Danmark. Søllested
optræder som Jelling by og dens jorder i kong Valdemar II’s Jordebog (1231), her vurderet
som "Syaluærstath 30 mark guld", og i 1175 udstedte Valdemar I et brev her. Det kan dog
ikke afgøres med sikkerhed, om denne kongelige interesse bygger på en ældre, oprindelig
rig besiddelse.
Resultaterne af undersøgelsen og vurderingen af de to gravfund og det arkæologiske
potentiale i deres nære opland forelå i efteråret i en rapport med tilhørende katalog
udarbejdet af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen (Odense Bys Museer). Et af de
spørgsmål, der er søgt svar på, er, om de to grave kan knyttes til ældre stormandsmiljøer i
lokalområdet, eller de er udtryk for etableringen af nye magtstrukturer i yngre jernalder.
Der er i årenes løb gennemført berejsninger, mindre udgravninger, rekognosceringer,
luftrekognosceringer og detektorafsøgninger i gravenes nærmeste opland og de
nærliggende sogne. Hovedparten af fortidsminderne i de to områder er fra ældre perioder,
hvorimod yngre jernalder, vikingetid og tidlige middelalder er sparsomt repræsenteret.
Detektorafsøgninger iværksat fra 2009 på foranledning af Jellingprojektet har først og
fremmest givet resultater for Møllemosegårdområdet, idet der frem til 2011 i et område
nordøst for Møllemosegård er registreret knap 200 metalgenstande fra tidsrummet yngre
bronzealder til renæssance foruden mønter og andre genstande fra efterreformatorisk tid.
Fund fra sognene omkring Søllested tyder på, at dette område var tæt bebygget i det
mindste i den ældre del af jernalderen. Derimod savnes romersk import og tunge eller
komplekst sammensatte guldfund, og landskabet i 2.-6. årh. e.Kr. opfattes som marginalt i
forhold til samtidige centre på Sydøst- og Midtfyn – et billede, der minder om Jelling. To
runesten fra Flemløse og et par mulige værkstedspladser kan være udtryk for, at området
har ændret karakter i yngre jernalder, måske i forbindelse med en øget orientering mod
Lillebælt.

Korsemaljefibula fra den østlige udkant af Søllested by og pladefibula
fundet ca. 350 m nord for Møllemosegård; vikingetid og tidligste middelalder. Korsemaljefiblen kan være importeret fra Tyskland. Foto: Asger
Kjærgaard.
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Møllemosegård set fra vest med udsigt over to værkstedspladser på Engdal og Nybøllegård. Kammergraven
er markeret med stjerne. Foto: Lis Helles Olesen.

Inden for Møllemosegårdgravens umiddelbare opland i Hillerslev Sogn kan der udskilles
fire fundkomplekser fra yngre jernalder – tidlig middelalder. Nogle af fundene tyder på
metalhåndtering og evt. handel; i områdets bopladser fra førromersk og romersk jernalder
ses derimod ikke spor af specialiserede eller centrale funktioner. Kammergraven fra 900årene er anlagt omkring 300 m fra de områder, hvorfra der er samtidige metalfund, og det
må overvejes, om graven lå isoleret eller blot i nogen afstand af værkstedsområder og
bebyggelse. I nabosognet mod vest er der påvist et værkstedsområde omtrent samtidigt
med Møllemosegårdkomplekset, men derudover er fundmaterialet fra yngre jernalder og
vikingetid i lokalområdet begrænset. I modsætning til ved Søllested er der fra Hillerslev
Sogn en rig grav fra ældre romersk jernalder og to guldfund fra ældre germansk jernalder.
Foreløbig kan det dog ikke afgøres, om der er en direkte kontinuitet op i tid til miljøet
omkring vikingetidens kammergrav.
At dømme ud fra lighederne mellem de to kammergrave har de to miljøer omkring
Søllested og Møllemosegård været tæt forbundne, og det kan meget vel tænkes, at begge
skal knyttes til nye centre etableret i løbet af yngre jernalder. De foreløbige resultater af
oplandsundersøgelserne har bekræftet, at der også her kan hentes flere oplysninger i
lokalområdet med betydning for tolkningen af stormandsgravene, deres lokale forankring
og – i et bredere perspektiv – deres tilknytning til det miljø, Jellingkomplekset også var en
del af.
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Fodbæger og urne fra hhv. ældre og yngre romersk jernalder
fundet i Jelling, udlånt fra British Museum til udstillingen
Jagten på Gorm.
BM inv.nr. 1869,0724.172 og 1869,0724.171.

Formidlingsmæssige initiativer
Jagten på Gorm
Årets særudstilling i Kongernes Jelling blev forlænget til 8. april 2012. Arbejdet med
udstillingen har bragt arkæologen J.J.A. Worsaae og hans samling af oldsager indsamlet i
hans unge år i fokus. I samlingen indgår foruden oldsager fra Vejleegnen fund fra mange
andre dele af Danmark, som langt fra er alment kendte. En søgning i British Museums
database på J.J.A. Worsaaes navn gav omkring 435 poster, nogle med vage oplysninger,
andre med præcist findested og oplysninger om fundsammenhæng. British Museum har i
eget regi udarbejdet forslag til et projekt, der sigter mod at lægge samlingen, der i dag er
på museet i London, frem på internettet. Heri ligger der flere interessante perspektiver, idet
samlingen giver et indtryk af Worsaaes interesser og ambitioner i de unge år og samtidig
et indblik i arkæologien i Danmark i første halvdel af 1800-årene.
Vikingeudstillingen 2013/14
I efterårets løb er der arbejdet indholdet af genstande til udstillingen; i alt forventes lån fra
omkring 20 institutioner inden for Vikingernes verden. Vraget af Roskilde 6, det største
kendte skib fra vikingetiden, udgør udstillingens omdrejningspunkt. Det repræsenterer et
transportmiddel, en enorm investering, et markant udtryk for tidens tekniske formåen og
know-how, et krigsskib og et væsentligt symbol ikke blot i samtiden, men også i eftertiden.
Skibet blev bygget i Oslofjordsområdet, sandsynligvis i Vestfold, omkring år 1025 og endte
(”døde”) som vrag i Roskilde en gang efter 1039. I mellemtiden nåede det at blive
repareret et sted i Østersøområdet. Besætningen har været på omkring 100 mand eller
flere, og der var plads til 78 roere; antallet af ropladser er mere end dobbelt så stort som i
gravskibet fra Oseberg i Vestfold.
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Prototype til rekonstruktionen af Roskilde vrag 6 i stål. Skibets originale dele skal hvile i kassetter monteret
på stålskelettet, der får en rustfarvet tone i udstillingen. Foto Kristiane Strætkværn.

Skibets ”livsforløb” giver stikordene til udstillingens fire hovedtemaer:
· Hvor drog skibet hen? – Kulturelle forbindelser i vikingernes verden
· Hvad oplevede det undervejs? – Ekspansion og krigsførelse i vikingetiden
· Hvem lod det bygge? – Elite og magtudtryk i vikingetiden
· Hvordan sluttede det livet? – Trosforestillinger i vikingetiden og en ny æra
Skibet er fortsat under konservering, og det skelet, der både skal bære de originale dele
og formidle skibets oprindelige størrelse, er under opbygning.

15

Konservator Kristiane Strætkværn beretter om behandlingen af vrag 6 for udstillingsgruppens medlemmer
(København, Berlin og London) på et arbejdsmøde i København i september. Foto Anne Pedersen.

Et kig ind til skibstømmer under frysetørring på Bevaringsafdelingen i Brede. Foto Anne Pedersen.
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Hjemmeside og foredrag
Projektets hjemmeside er i efteråret blevet udbygget med flere nyheder og viden om
Jelling, og projektdeltagerne har hver især fulgt op på foredragsaktiviteten, bl.a. på
konferencen Quo Vadis i anledning af Museet på Schloss Gottorfs 175-års jubilæum.
Debattens hovedtema var her spørgsmålet om, hvordan de gamle ikon-lokaliteter i
europæisk arkæologi fagligt og formidlingsmæssigt finder plads i nutiden og i fremtiden.
Jelling er et oplagt eksempel for Danmark, idet den meget lange forskningshistorie er
kombineret med en omtrent lige så lang historie formidlingsmæssigt, og fordi der inden for
de seneste år både inden og uden for Jellingprojektet er taget initiativer netop med henblik
på at sikre monumenterne for fremtiden.
Foredrag
· ‘The dating of the Viking Age Picture Stones in Gotland’ (Lisbeth M. Imer), Picture
Stone Symposium in Visby, Sweden. 7.-9. september..
· ‘Early Medieval Ornaments – A question of Faith? (Anne Pedersen) og ‘Kristen
symbolik på danske runemonumenter’ (Lisbeth Imer), Christian Symbols across the
Early Christian North (to c. 1200) arrangeret af Centre for Medieval Studies,
University of Bergen. 12.-13. september.
· ’Tidlige og sene frådstenskirker – den nyfundne stenkirke I Jelling og Vejleegnens
øvrige frådstenskirker’ (Thomas Bertelsen), Afd. for Middelalder- og
Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet. 21. september.
· ’Så langt øyet rekker – Jelling i kommunikasjonslandskabet’ (Almut Schülke), CAA
Norge (Computer Applications in Archaeology), Oslo, 10. oktober.
· ’The Jelling Monuments – a national icon between legend and fact’ (Anne
Pedersen), Quo Vadis. Langfristige Forschungsprojekte in der europäischen
Archäologie, Archäologisches Landesmuseum, 26.-28. oktober.
· ’Jellingprojektet’ (Anne Pedersen), Nationalmuseet i det danske museumslandskab,
København. 2. november.
· ’Nyt fra kongernes Jelling’ (Rasmus Birch Iversen), Horsens. 15. november.
· 'En nyfundet stenkirke i Jelling' (Thomas Bertelsen), ODMs faglige
orienteringsmøde Nyborg Strand. 16.-18. november.
· ’Nyt fra kongernes Jelling’ (Rasmus Birch Iversen), Randers. 24. november.
· ’Europa mødes i Jelling’ (Anne Pedersen) i rækken ’I vikingernes spor: mødet med
de fremmede kulturer’, Folkeuniversitetet i København. 24. november.
· ‘Jelling – ein königliches Zentrum im wikingerzeitlichen Dänemark‘ (Anne
Pedersen), Schloss Gottorf, 6. december.
Publikationer 2011
· Andersen, Steen Wulff; Mads Dengsø Jessen & Mads Kähler Holst: Jagten på
kongens gård. Skalk 2011/1. 9-11.
· Jessen, Mads D.; Steen W. Andersen, Mads K. Holst, Peter Jensen & Anne
Pedersen: Kongens gård i Jelling? – Et nyt anlæg fra Harald Blåtands tid.
Nationalmuseets Arbejdsmark 2011. 60-73.
· Jessen, Mads D. & Charlotta Lindblom: Jelling 2011, Flintøksen 2011/2. 12-21.
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·

Moesgaard, Jens Chr.: Harald Blåtands mønter og Skånes indlemmelse i Danmark.
MONETA 5, Malmö 2011, 115-120.

Planer for foråret 2012
Til foråret planlægges en intern workshop i slutningen af januar om publiceringen af
regionalundersøgelser og resultaterne af udgravninger og naturvidenskabelige analyser af
monumentkomplekset. Efter planen skal de to områder – komplekset og dets omgivelser –
fremlægges i en samlet publikation. Yderligere en intern workshop er planlagt til slutningen
af marts. Fokus vil her ligge på tolkningen af monumentkomplekset og dets betydning i
samtiden med udgangspunkt i et delprojekt (Mads Dengsø Jessen) om overgangen fra hal
til kirke.
Projektets feltarbejde forventes først og fremmest at ligge på frådstenskirken i Jelling, en
udbygget arkæologisk og bygningsarkæologisk undersøgelse samt en undersøgelse af
dokumentationen af de oprindelige kalkmalerier og de oplysninger, der kan ligge heri om
korets oprindelige udseende.
I marts lanceres bogen Jelling, Sommeren 1861. Frederik 7’s og J.J.A. Worsaaes
udgravninger (Jens Vellev).
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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
Museumsinspektør/kirkekonsulent Hans Mikkelsen, Nationalmuseet
Museumsinspektør/kirkekonsulent Sissel Plathe, 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
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)
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