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Nord for Esbjerg, i området mellem Sønderris og Guldager, under boligkvarteret Eris-
vænget (Esbjerg Kommune, Guldager sogn), er et af Sydvestjyllands ældste gravmo-
numenter udgravet. Der er tale om resterne af en mindre høj fra den tidligste del af 
bondestenalderen. Monumentet er en lille forløber til de store dysser og jættestuer, 
der har domineret landskabet i årtusinder. Selve anlægget har i stenalderen bestået af 
en lille stenlægning, afsluttet af en flere meter høj stolpe. Senere er stolpen fjernet og 
anlægget dækket af en lav høj. Dette lille monument er lokalt et af de første eksempler 
på at mennesker bevidst har forsøgt at etablere ejerskab over landskabet.

 V 
ed det kvarter, der i dag hed-
der Erisvænget, som ligger i 
området omkring Sønderris og 
Guldager nord for Esbjerg, blev 

der i 1988 udgravet resterne af to gravhøje 
(190506-196 og 197A). De var begge regi-
streret som overpløjede. De færreste ville 
nok se dem som høje med mindre man 
vidste, at de var der, da de optræder som 
svage forhøjninger i landskabet. Der var 
da heller ikke meget tilbage af højfylden 
i de to høje. Små lave høje dækker oftest 
over grave fra enkeltgravskulturen, og det 
var da også tilfældet med den ene høj (SB 
197A), der indeholdt en enkeltgrav med 
ravperler (Siemen 2009). 
 

Den anden høj viste sig overraskende at in-
deholde en aflang og let trapezformet sten-
lægning. I østenden af denne stenlægning 
var der et markant stolpehul, hvori der blev 
fundet et øskenbæger fra tragtbægerkultu-
rens tidlige del, denne periode kaldes for 
tidligneolitisk tid, altså den tidlige del af 
yngre stenalder. Vi har dermed at gøre med 
et anlæg fra den tidligste del af yngre sten-
alder som kan dateres omkring 3.900-3.500 
f.Kr. Dette fund udgør således et af de tid-
ligste gravmonumenter i Esbjerg-området.

Udgravningerne i 1988 blev igangsat dels 
for at undersøge de to overpløjede høje og 
dels for at følge op på mindre undersøgelser 

En høj med en stenlægning  
fra tidlig yngre stenalder  

fra Erisvænget ved Esbjerg
Af Tobias Danborg Torfing
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Fig. 1 

Oversigt over de enkelte etaper 
på Erisvænget. Med brunt er 
markeret undersøgelserne fra 
1985 (del af ESM 1425), der 
foregik ved at følge anlæggel-
sen af Tarphagevej. Med blåt 
er markeret et område hvor 
der blev plantet læhegn i 1987. 
Dette blev undersøgt dels ved 
rekognoscering og dels ved at 
afrømme mulden på et stykke. 
Med rødt er felterne fra un-
dersøgelserne i 1988 markeret. 
Undersøgelserne fra 1987-88 er 
samlet under ESM 1499. Med 
hhv. gråt (2017-2018) og sort 
(2019-2020) er markeret under-
søgelserne SJM 711 I og II.

An overview of the different 
excavation campaigns in Eris-
vænget. Brown: Excavations in 
1985 (part of ESM 1425). Blue: 
Excavation/reconnaissance in 
1987 (ESM 1499). Red: Excava-
tions in 1988 (ESM 1499). Grey: 
Excavations in 2017-2018 (SJM 
711 I). Black: Excavations in 
2019-2020 (SJM 711 II).
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i forbindelse med omlægning af Tarphage-
vej (1985) og beplantning langs denne nye 
vej (1987). Begge undersøgelser havde vist 
spredte spor efter bebyggelse, blandt andet 
bopladsgruber med keramik fra ældre 
jernalder samt en grube med keramik fra 
tragtbægerkulturen. Ved rekognoscering 
af området forud for beplantningen i 1987 
blev der fundet en del bearbejdet flint i 
muldlaget. De fleste stykker flint var ikke 
daterbare, men enkelte afslag var fra 
slebne økser. De viste, at i hvert fald dele af 
materialet var fra yngre stenalder, ligesom 
der var enkelte andre redskaber, der nok 
skal dateres til tragtbægerkulturen.

Undersøgelserne fra 1980’erne var af ret 
beskedent omfang, og kun højene blev 
undersøgt nøjere. Da området i 2017-2018 
skulle udstykkes, fik Sydvestjyske Museer 
mulighed for at foretage en grundig for-
undersøgelse og egentlige undersøgelser 
på arealet omkring højene. Undersøgelser 
i forbindelse med etape 2 af Erisvæn-
get-kvarteret længere mod nord er fortsat i 
gang i 2019-2020. I forbindelse med under-
søgelserne i 2017-2018 fik vi mulighed at af-
søge hele området omkring højene, blandt 
andet områder med spor efter bebyggelse 
fra yngre bronzealder, men også anlæg af 
relevans for forståelsen af den tidligneoli-
tiske høj og dens umiddelbare omgivelser.

Enkeltgravshøjen optræder i Palle Siemens 
katalog over sen yngre stenalder i Sydvest-
jylland (Siemen 2009), og den vil ikke blive 
beskrevet her. Derimod vil den upublicere-
de, tidligneolitiske stenlægning samt højen 
og de relaterede anlæg blive beskrevet i det 
følgende, da dette meget tidlige monument 
er vigtigt for forståelsen af udviklingen af 
det tidlige bondesamfund, og dermed de 
mest fundamentale samfundsændringer i 
forhistorien.

Højen og stenlægningen
Selve højen fremstod før udgravningen 
som en lav forhøjning i landskabet. Den 
var placeret på en naturlig forhøjning på 
11-14 m i diameter, mens højen selv var 
omkring 10-11 m i diameter. Efter muld-
afrømning var der et lag på omtrent 10-15 
cm af blandet højfyld og rester af ældre 
overflade tilbage. Dette lag var omtrent cir-
kulært og indeholdt spredte neolitiske skår, 
der ikke kunne dateres nærmere1. Disse 
skår blev primært fundet ca. 2 m nord for 
stenlægning E. Højfylden blev fjernet ved 
fladeskovling i hele højens areal, bortset fra 
en nord-sydgående balk.

Efter aftagning af muld og højfyld 
fremkom stenlægning E. Stenlægningen 
var rektangulær og noget irregulær og 
forstyrret (fig. 2). Stenlægningen var ca. 
11 m lang og op mod 2.5 m bred. Der var 
tegn på, at flere af stenene var fjernet 
ved pløjning og senere nedgravninger, 
og flere sten synes ikke at ligge in situ. 
Stenene lå i højfyld/gammelt vækstlag 
og lå kun i et skifte. De var fra 10x10 cm 
til 25-40 cm store. Den ødelagte stenlæg-
ning indikerer, at den bevarede højfyld 
er delvist forstyrret af senere pløjning. 
Stenlægningen har en let trapezform, 
og dette synes ikke at skyldes forskelle 
i bevaringsgrad. Stenlægningen har en 
øst-vest orientering.

Nordligst i højen er der, i det i øverste ni-
veau, også tegnet en mindre mængde sten, 
der synes at danne et parallelt forløb til 
stenlægning E. Det er muligt, at der er tale 
om resterne af endnu en stenlægning, der 
grundet en placering mere yderligt i højens 
nordside er mere ødelagt. Stenlægning E 
blev først fundet under dette tegningsni-
veau og har derfor været mere beskyttet af 
højfylden.
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Omtrent 0,5 m øst for stenlægningen og 
også under højfyldet fremkom anlæg F som 
tolkes som et stolpehul, dog er der ikke syn-
ligt spor efter den oprindelige stolpe. I dette 
anlæg blev der øverst fundet et øskenbæger 
(fig. 3), stående på hovedet, samt enkelte 
andre neolitiske skår. Disse andre skår synes 
at stamme fra et mindre bæger. Det er mel-
lemstort og slankt og har fire øskner. Karret 
kan bedst beskrives som et Kochs slankt 
øskenbæger type III, men med ligheder fra 
de brede øskenbægre type II (øsknernes 
placering, ingen ornamentik). Begge typer 
dateres til tidligneolitisk tid I. Bortset fra 
øsknerne ligner øskenbægret karrene fra fa-
caden ved langhøjen ved Rude (Koch 1998: 
91-94, 109-111; Madsen 1980: 94-96). Selve 
anlæg F er ret dybt med en dybde på 120 
cm og en diameter på 60 cm. Øskenkarret 
blev fundet øverst i anlæg F. Den formodede 
stolpe kan derfor ikke have stået samtidig 

Fig. 2

Oversigt over højen og de nærme-
ste anlæg. Feltet fra 1988 er marke-
ret med mørkere gult mens feltet 
fra 2017-2018 er markeret med lyst 
gult. Sten er skraveret. Figuren er 
en sammentegning af to niveauer, 
således at både stenlægningen 
og højfyldens udstrækning er 
indtegnet selvom stenlægningen lå 
under højfylden. A. Stolperække. 
B. Bevaret højfyld efter muldafrøm-
ning. C. Bevaret højfyld i niveau 2. 
D. Forstyrrelse (nyere). E: område 
med spredte sten.

An overview of the barrow and the 
nearest structures. The excava-
tion area from 1988 is marked by 
dark yellow, whilst the 2017-2018 
dig is highlighted in light yellow. 
Stone materials are hatched. This 
figure is compiled of two levels, so 
that both the stone paving and the 
extent of the barrows earthen fill 
are discernible, even though the 
pavement lay beneath the barrow.
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Fig. 3 

Øskenbægeret fra anlæg F. Rand-
diameter ca. 21,5-22 cm. Halsen 
er ca. 8,5cm høj. Karrets samlede 
højde er ca. 21cm, bunden er dog 
meget ødelagt og på bagsiden er 
lerkarret delvist rekonstrueret, 
men den viste side er godt bevaret. 
ESM 1499x1.

The lugged beaker from structure 
F. Rim diameter ca. 21,5-22cm. The 
neck is ca.8,5cm high. The entire 
height of the vessel is ca. 21cm, 
the bottom is quite damaged, and 
the backside of the earthen vessel 
is partially reconstructed, but the 
shown side is well preserved.

med anlæggets opførelse da keramikken og 
de større sten danner en sekundær fase af 
anlægget. Denne sås som et synligt skifte 
i fylden i anlægget lige under øskenkaret. 
Anlæg F bliver både beskrevet som væren-
de dækket af højfyld og som nedgravet i 
højfyld. Det kan tænkes, at det nederste af 
højfyldet i virkeligheden er gammel overfla-
de. Men det er også muligt, at der har været 
flere faser af højfyld. Uanset hvad er anlæg 
F ældre end den afsluttende højfase. Der er 
altså ikke sikkerhed for stenlægningen E 

og stolpen F’s samtidighed, men begge er 
ældre end den afsluttende højfase. Ud fra 
deres placering kan det dog antages at de 
to anlæg har en relation og indgået i samme 
monument.

Øskenbægeret stod placeret med bunden 
i vejret ovenpå tre større sten (mål: ca. 
20x40x40 cm) og stod som nævnt i den 
øverste del af anlæg F. De tre sten var 
placeret et godt stykke over bunden af 
anlæg F. Det er således sikkert, at anlæg F 
er delvist opfyldt på et tidspunkt i oldtiden, 
og at der derefter er placeret tre sten med 
et øskenbæger stående ovenpå.

Dette noget ødelagte monument viser flere 
interessante træk. For det første har det ty-
deligvis flere faser. Anlæg F er gravet (fase 
1), dernæst delvist opfyldt, og der er pla-
ceret et øskenbæger ovenpå tre sten midt 
i anlægget (fase 2). Det er muligt at den 
herefter har været dækket af højfyld, som 
det kendes fra andre langhøje (fase 3). Det 
er ligeledes sandsynligt ud fra anlæggenes 
typiske forekomst at den runde høj og den 
rektangulære stenlægning nedenunder 
er to forskellige faser fra vidt forskellige 
perioder; den tidlige tragtbægerkultur og 
den senere enkeltgravskultur.

Det er kendt fra tidligneolitiske langhøje, 
at de kan have komplicerede konstrukti-
onshistorier med flere faser af aktivitet, 
konstruktion og dekonstruktion (Thomas 
1999: 131-137; Madsen 1972; 1979). Stol-
pen i østenden af stenlægningen minder 
om de træbyggede facader, der kendes 
fra jordbyggede langhøje, og som oftest er 
placeret ved østenden af højen. Det fund-
ne øskenkar minder også om lerkarrene 
placeret ved facaden ved Rude-langhøjen. 
Samtidig indeholder andre langhøje 
stenlægninger, f.eks. Rude og Konens 
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Høj (Andersen 2015; Madsen 1979; 1980; 
Stürup 1966). Stürups oprindelige tolk-
ning af Konens Høj er senere ændret flere 
gange, og senest er det vist, at graven er 
lagt over en tidligere hustomt (Andersen 
2015). Stenlægningen må dog stadig tolkes 
som en del af gravmonumentet. For Eris-
vænget gælder, at anlæg F ikke synes at 
være en del af en ældre huskonstruktion 
da der selv efter grundig eftersøgning af 
fladen ikke fandtes flere stolper. Enkelte 
træk fra Erisvænget svarer dog ikke helt til 
det typiske billede for langhøjenes facader. 
F.eks. er der ofte (men ikke altid) grøfter 
ved facaderne, ligesom der normalt er 
mere end én stolpe i facaden.

Ved monumentet fra Erisvænget er det op-
lagt at tolke anlæg F som stolpehullet til en 
flere meter høj stolpe, da der er tale om en 
dyb fundering på 120 cm. F.eks. bruger An-
dersen dybden af stolpehuller til antagelser 
om højden af stolperne ved Frydenlund 
(Andersen 2015, 2019). Omtrent samtidig 
har der været anlagt en rektangulær, let 
trapezformet stenlægning. Det er usikkert, 
om denne har været dækket af en høj, og 
det er muligt, at den i første omgang har lig-
get frit. Efter en periode er stolpen fjernet, 
anlæg F delvist opfyldt, og de tre sten samt 
øskenbægeret er nedlagt øverst i anlæg F, 
mens mindre dele af et andet kar enten er 
nedlagt eller kommet tilfældigt med ned i 
opfyldningen. Det kunne evt. have stået op 
ad stolpen. Her er det muligt, at hele monu-
mentet på dette tidspunkt er blevet dækket 
til af en lav aflang høj, men det er ikke 
muligt at eftervise med sikkerhed. Flere 
jord- og træbyggede langhøje har facader, 
der bevidst er brændt ned (Madsen 1979, 
1980), men der er ikke tegn på afbrænding 
ved anlæg F ved Erisvænget. I stedet er stol-
pen hevet op og dermed er monumentets 
synlige udseende ændret markant.

Det synes oplagt, at de spredte lerkarskår, 
der blev fundet et par meter nord for sten-
lægning E (omtrent midt i rundhøjen), er 
fra en separat begivenhed. Da jordbyggede 
rundhøje ikke er almindelige i tidligneoliti-
kum, er det muligt, at rundhøjen er anlagt 
engang i enkeltgravstid, og at de spredte 
skår kunne stamme fra en overgrav i en se-
nere højfase. De spredte sten i den nordlige 
del af højen kunne være resterne af endnu 
en stenlægning, og det kunne tolkes som 
at en enkeltgravshøj har sammenbygget to 
mindre, tidligneolitiske anlæg til en større 
rundhøj.

Monumentet og dets omgivelser
Det er sandsynligt, at det tidligneolitiske 
monument fra Erisvænget har fungeret 
som grav. Det minder i form om de tidlig-
neolitiske langhøje og kan også dateres på 
baggrund af øskenkarret til samme tid. I 
sin første fase har monumentet stået som 
en rektangulær stensætning, der er afslut-
tet med en høj stolpe mod øst. Evt. har stol-
pen fungeret som en form for mini-facade 
og været fokus for ritualer og hensættelse 
af lerkar. Siden er stolpen fjernet, og der 
er nedlagt et øskenbæger, der har stået 
med bunden i vejret nede i det nu delvist 
opfyldte stolpehul. Der er sandsynligvis 
på dette tidspunkt bygget en lav langhøj 
henover stenlægningen. På et tidspunkt er 
højen så udvidet ved opførslen af en rund-
høj i enkeltgravstid, evt. er monumentet i 
denne fase bygget sammen med en anden 
stenlægning lidt mod nord, men dette er 
lidt usikkert.

Monumentet har lokalt været det ældste 
monument, men allerede samtidig har der 
været andre mere almindelige aktiviteter i 
nærheden. Som nævnt i indledningen blev 
der allerede i 1985 og 1987 gjort fund fra 
neolitikum, både løsfund i mulden og i en 
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Fig. 4 

Oversigt over udgravningen 
i 2017-18, med de omtalte 
anlæg omkring stenlægnin-
gen. A: Omtrentlig placering 
af TRB grube fra 1985. B. 
Tragtbægergruber. C. Ne-
olitisk aktivitetsområde. D. 
Stolperække. E. Grøftean-
læg. F. Høj sb. 196 med sten-
lægning. G. Enkeltgravshøj 
sb 197a. H. Dysse, sb 197b.

An overview of the excava-
tion in 2017-2018, with the 
structures mentioned in the 
text surrounding the stone 
pavement. A: Approximately 
findspot for Funnel Beaker 
period pit in 1985. B: Funnel 
Beaker period pits. C. Area 
with traces of Neolithic 
activity. D. Row of posts. E. 
Ditch structure. F. Barrow sb. 
196 with stone pavement. G. 
Single Grave burial mound, 
sb 197a. H. Dolmen.
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enkelt grube. En del af disse fund skal sand-
synligvis dateres til tragtbægerkulturen, 
men det er ikke muligt at datere dem nær-
mere inden for denne periode. I forbindelse 
med udgravningerne 2017-2018 fandt vi dog 
flere gruber og aktivitetsområder fra perio-
den hvor monumentet blev bygget (fig. 4). 

De nærmeste erkendte aktiviteter ligger 
ca. 70 m vest for monumentet og består af 
enkelte flade gruber og lyse stolpehuller, 
hvoraf enkelte anlæg indeholdt flint. I 
dette område blev der fundet et tyndt lag 
af gammel kulturjord, måske resterne af et 
kulturlag eller bunden af en nedgravning. I 
dette blev der fundet keramik, der entydigt 
dateres til tidligneolitisk tid, blandt andet 
rand- og halsskår af et bæger med lodretstil-
lede negleindtryk under randen og del af 
en lerskive. Keramikken kan dateres til 
perioden ca. 3.900-3.500 f.Kr. Lidt længere 
væk, omtrent 100 m nord for monumentet, 
fandtes to gruber med tragtbægerkeramik, 
den ene er dateret med tre C14-dateringer, 
som med stor sandsynlighed daterer gruben 
til mellem 3640-3520 f.Kr., med en lille 
chance for en senere datering (se fig. 5). Fra 
denne grube var der skår med ornamentik 
lavet ved at presse en snor ind i keramikken 
før brænding, det der kaldet tosnoet snor, og 
som oftest bruges i den tidlige del af tragt-
bægerkulturen, særligt før 3.500 f.Kr., men 
også skår med lodrette indridsede furer på 
selve karrets bug, et element der først bliver 
almindeligt omkring 3.600 f.Kr. Keramik-
ken støtter således C14-dateringerne. Den 
anden grube har et mindre fundmateriale, 
men kan ud fra keramikken enten dateres 
samtidig eller lidt senere. Enkelte elementer 
som f.eks. lodrette furer på bugen går igen 
i begge gruber. De fleste skår er dog ikke 
ornamenterede, men ud fra gods og de 
bevarede ornamentdetaljer må keramikken 
dateres til mellem 3.600-3.300 f.Kr. Lidt 

længere væk igen (200 m nordvest for mo-
numentet, men lidt usikkert afsat) fandtes 
gruben fra 1985, som måske skal dateres 
lidt senere end de her omtalte anlæg, enten 
slutningen af tidligneolitikum eller starten 
af mellemneolitikum. Til sidst blev der i 
udgravningerne i etape II af Erisvænget-ud-
stykningen (2019-2020) fundet endnu en 
grube med tragtbægerkeramik2 (ca. 500 m 
nord for monumentet, ikke med på fig 4).

Der er således spredt aktivitet, både i form 
af spredte gruber, stolpehuller, men også 
en del løsfundet flint, i et større område 
vest og nord for monumentet. Fundene ty-
der på, at der enten har været kontinuerlig 
anvendelse eller gentagne besøg, og selv om 
der er tale om få daterbare anlæg, er det 
værd at nævne at små aktivitetsområder fra 
tragtbægerkulturens tidlige del er svære at 
erkende. Dertil er det tydeligt, at mange 
fund i dag befinder sig i pløjezonen, og 
mange anlæg vil være helt bortpløjet i det 
intensivt dyrkede areal. Det er dog svært 
at påvise egentlig bebyggelse, og det er 
muligt, at der er blot er tale om periodevise 
eller sæsonmæssige besøg i området.

At aktiviteten i tragtbægerkulturen ikke 
blot er en enlig begivenhed, bestyrkes også 
af, at der omtrent 250 m sydøst for det her 
omtalte monument er opført en mindre 
dysse (SB 197B). Det er således tydeligt, at 
der i løbet af tidligneolitisk tragtbægerkul-
tur har været løbende ophold, og at der er 
gentagne gange er opført mindre gravmo-
numenter i området.

Senere brug af højen
Enkelte anlæg omkring højenrelaterer 
sig tilsyneladende til højen uden at være 
en del af det oprindelige monument. Dels 
var der en mindre kogestensgrube øst 
for højen, dels var der en knap 40 m lang 
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stolperække, og nord for højen lå der to 
L-formede grøfter, der synes at danne en 
indhegning. 

Kogestensgruber nær gravhøje er ikke usæd-
vanlige, og der er også kogestensgruber ved 
den nærliggende høj fra enkeltgravstid (SB 
179A). Stolperækken og grøfterne har sam-
me orientering, og stolperækken stopper 
ud for højen. Det synes rimeligt at antage, 
at stolperækken og grøften er samtidige og 
har forholdt sig til højen i et eller andet om-
fang, men da højen er fra tidligneolitikum, 
daterer det ikke anlæggene nærmere end 
til tidligneolitikum eller senere.

Der er kun få fund relateret til stolperæk-
ken og grøfterne. Stolpehullet nærmest den 
tidligneolitiske høj var dog fyldt med flintaf-
fald (117 afslag og en irregulær blok). Der 
blev også fundet et enkelt flintafslag i fyldet 
af grøften, men der kan i dette tilfælde 
være tale om opfyld, og afslaget giver ingen 
nærmere datering. Flinten fra stolpehullet i 
kanten af højen kan stamme fra højfylden, 
og herfra være havnet i stolpehullet. Da der 
var meget få andre fund i højfylden synes 
denne forklaring dog usandsynlig. Kun 
bunden af stolpehullet var bevaret, og med 
118 stykker flint var det nærmest pakket 

Fig. 5

En model der kombinerer de tre 
dateringer fra gruben. Dateringer-
ne kan ses i tabel 1 og koden med 
de indlagte forudsætninger for 
modellen kan ses bagerst i artiklen, 
som bilag.

A model combining the three dates 
from the pit. The dates can be seen 
in Table 1 and the code with the 
inbuilt pre-requisites of the model 
can be seen on page 14.

med flint. Dermed synes der at være tale om 
en bevidst handling og ikke tilfældigheder. 
Der synes at være tale om flint fra mindst 
tre blokke, men der er ikke nogen redska-
ber. Det er muligt, at der er tale om en form 
for rituel hugning af flint, der bevidst er 
nedlagt i den sidste stolpe ud for højen.

Fyldet i både grøften og stolpehullerne i 
stolperækken lignede fyldet fra stolpehul-
lerne i den nærliggende bebyggelse fra 
yngre bronzealder, og det er således muligt, 
at de to anlæg også skal dateres til denne pe-
riode. Det samme gælder kogestensgruben. 
Anlægget med de to grøfter kunne ligne 
grøfteanlæg i Thy, som findes i forbindelse 
med bronzealderbebyggelser (Bech og 
Olsen 2018), hvor de tolkes som folde til dyr.
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Sammenfattende kan det siges, at stol-
perækken og grøfteanlægget er svære 
at datere. De forholder sig til højene, og 
der er fundet større mængder flint i et af 
stolpehullerne. Senere brug af højen som 
reference bestyrkes af tilstedeværelsen af 
kogestensgruben, der her tolkes som anlagt 
i bronzealderen. Hvis tolkningen er rigtig, 
viser det, at monumentet har været brugt 
som særlig markør i flere perioder: fra 
stenlægning og langhøj i tidligneolitikum, 
over rundhøj i enkeltgravstid, til at være 
en integreret del af et anlæg bestående 
af en lang stolperække og grøfteanlæg i 
yngre bronzealder. Selvom der ikke er tale 
om egentlig kontinuitet i brug, dertil er 
tidsspandet mellem de forskellige faser for 
stort, så har højen ageret som bindeled mel-
lem tid og sted igennem flere tusinde år.

Et indblik i det tidligste  
bondesamfund
Der er kun få grave og monumenter fra den 
tidlige del af tragtbægerkulturen i Sydvest-
jyske museers område. Der findes dog en-
kelte eksempler, f.eks. ved Brøndum (Mad-
sen 1972) og Varde (Faber 1976). Det lille 
monument fra Erisvænget har ikke været så 
imponerende som langhøjen fra Rude eller 
monumenterne ved Frydenlund, men viser 
dog en spirende brug af gravmonumenter 
som en del af samfundets interaktion med 
landskabet. Monumentet har skabt et fokus-
punkt i landskabet, først som et meget syn-
ligt monument med en stor kraftig stolpe 
og synlig stenlægning, hvor der måske har 
været hensat lerkar, senere måske som en 
lav langhøj. At monumentet senere er blevet 
genbrugt flere gange gennem forhistorien, 
viser den kraft, selv et lille monument kan 
have på eftertidens forståelse af et område.

Anlægget fra Erisvænget viser, hvordan 
nogle af de tidligste bønder begynder at 

bruge gravmonumenter som en del af 
opbygningen af et samfund, hvor bebo-
elseskontinuitet i et bestemt område har 
været vigtigt at demonstrere. Dette er en 
udvikling, som i de følgende århundreder 
af tragtbægerkulturen intensiveres med 
opførslen af først markante stendysser og 
senere de store jættestuer, som sammen 
med rydning af skov og krat har ændret 
landskabet markant.

De få spredte spor efter menneskene om-
kring monumentet er således spor efter de 
første, der har udstykket området omkring 
det kvarter, der i dag hedder Erisvænget. 
Sporene af bebyggelse fra denne periode er 
svage, men det er dog tydeligt, at den har 
haft en vis varighed, og de efterfølgende 
perioders brug af området viser en vis suc-
ces af deres mål om at omdanne området til 
et bebygget landskab. 

Sammenfatning
Gennem udgravninger i 1985, 1987, 1988 
og igen i 2017-2020 er et område med 
gentagne aktiviteter fra den tidlige del af 
yngre stenalder undersøgt. Det er i denne 
tidlige del af tragtbægerkulturen, at vi ser 
de første monumenter blive opført. I Syd-
vestjylland er der kun udgravet enkelte så-
danne tidlige monumenter, og Erisvænget 
er på trods af selve monumentets relativt 
lille størrelse en vigtig brik til forståelsen af 
udviklingen af et nyt landbrugssamfund.

Monumentet har oprindeligt bestået af en 
11 m lang og op mod 2,5 m bred stenlæg-
ning, der synes at have været let trapezfor-
met. Mod øst har der stået en stor og kraftig 
stolpe, som måske har fungeret som fokus-
punkt for ritualer. Siden er monumentet 
blevet bevidst ændret, blandt andet er stol-
pen blevet fjernet og et lerkar nedsat med 
bunden opad. Endnu senere er monumentet 
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blevet omdannet til en rundhøj. I nærheden 
af højen findes flere anlæg, der tyder på 
senere brug, f.eks. en kogestensgrube, en 
lang stolperække og en form for grøftean-
læg. Dateringen af disse anlæg er ukendt, 
men kan måske knyttes til en nærliggende 
bebyggelse fra yngre bronzealder.

Udgravningerne har vist, at der har været 
gentagne aktiviteter i løbet af tragtbæ-
gerkulturen i et område nord og vest for 
monumentet. Her er der udgravet spredte 
gruber og stolpehuller, ligesom der er 
fundet en del flint i pløjelaget. Der er ikke 
fundet egentlige huse, men om det skyldes 
dårlig bevaring eller tyder på gentagne 
kortvarige ophold, vides endnu ikke. 

Plot(A816)
 {
 Outlier_Model("Charcoal",Exp(1,-10,0),U(0,3),"t");
 Combine("A816")
 {
  R_Date("AAR30082", 4697, 30);
  R_Date("AAR30083", 4830, 31)
   {
   Outlier("Charcoal", 1);
   };
  R_Date("AAR30084", 4764, 28);
  };
 };

Bilag:
OxCal model

C14 tabel:

Prøve Anlæg  "Materiale (art)" Beskrivelse C14-alder pMC
d13C 
AMS

AAR-30082 A816 "Nøddeskal 
(hassel)"

Grube med tragtbæger-
keramik. Prøven 
indeholder flere hundrede 
trækulsfragmenter og 
desuden forkullede 
hasselnøddeskalsfragmen-
ter. Til datering er udtaget 
1 stk. Corylus avellana, 
hasselnøddeskalsfragment

4697 ± 30 55.73 ± 0.21 -22 ± 1

AAR-30083 A816 "Trækul 
(løvtræ)"

Grube med tragtbæger-
keramik. Prøven 
indeholder flere hund-
rede trækulsfragmenter 
og desuden forkullede 
hasselnøddeskalsfrag-
menter. Til datering er 
udtaget 1 stk. trækul, 
løvtræ (ikke eg), gren, ca. 
6 årringe, ingen bark.

4830 ± 31 54.81 ± 0.21 -25 ± 1

AAR-30084 A816 "Nøddeskal 
(hassel)"

Grube med tragtbægerke-
ramik. Prøven indeholder 
flere hundreden trækuls-
fragmenter og desuden 
forkullede hasselnød-
deskalsfragmenter. Til 
datering er udtaget 1 stk. 
Corylus avellana, hassel-
nøddeskalsfragment.

4764 ± 28 55.26 ± 0.19 -21 ± 1
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Summary
Through excavations in 1985, 1987, 1988 
and again in 2017-2020, an area with re-
peated activities from the earliest part of the 
Neolithic has been investigated in Guldager 
Parish (Esbjerg municipality). In this early 
part of the Funnel Beaker Culture, we see 
the first monuments being erected. In 
Southwestern Jutland only a few such monu-
ments have been excavated, and despite the 
relatively small size of the monument itself, 
it is an important part of understanding the 
development of the new agrarian society.

The monument itself originally consisted 
of 11 meters and up to 2.5 meters wide, 
slightly trapezoid, stone paving. At its 
eastern end, a high and wide post was 
placed, which may have been the foci of 
rituals. The monuments have since been 
consciously altered by removing the post, 
and in its place a ceramic vessel was placed 
with the bottom up. Later yet, the monu-
ment was covered by a round mound. In 
the vicinity of the monument, there are 
several features that indicate later use, for 
example a cooking pit, a long row of posts, 
and a small ditch structure. The dates of 
these features are unknown, but they could 
be related to a nearby late bronze age set-
tlement.
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The excavations have uncovered various 
traces of activities during the Funnel Beaker 
period north and west of the monument. 
These include scattered pits and postholes, 
but also worked flint in the ploughzone. No 
houses have been uncovered, but whether 
this lack is caused by the poor preserva-
tion of features or indicates that only short 
term activities were repeated at the site is 
unknown.

Noter
1. ESM 1499, x7
2. SJM 711-II, x42

Tobias Danborg Torfing
Museumsinspektør, Ph.d.
Sydvestjyske Museer
Tangevej 6, 6760 Ribe
totor@sydvestjyskemuseer.dk
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I den tidlige vinter 2020 offentliggjorde Museet på Sønderskov fundet af en hal og en 
karakteristisk stendynge på en mark øst for Harreby, som begge umiddelbart skal date-
res til perioden yngre germansk jernalder til yngre vikingetid, her samlet perioden ca. 
600-975 e.Kr. (Grundvad et. al. 2020, s. 24 ff). Stedet for opdagelsen var – måske ikke helt 
uventet – marken, hvor den store guldskat ”Fæstedskatten” blev fundet i sommeren 2016 
og senere udgravet i december samme år (Grundvad 2017; fig. 1). Opdagelsen af disse an-
læg udgør det dateringsmæssigt yngste indslag i en række fortidsminder og fund, som ty-
der på en århundredelang rituel brug af landskabet ved Fæsted-Harreby-Sønder Hygum. 
Sammen med en række stednavne sandsynliggør de, at dette område i jernalder og vikin-
getid fungerede som scene for sakrale handlinger; ofringer og deponeringer af varieren-
de karakter og af meget forskellige typer genstande. En landskabsmæssig brug, som på 
mange måder minder om det, der er dokumenteret arkæologisk ved Uppåkra i Skåne, 
Sorte Muld på Bornholm, Lejre ved Roskilde og ved Tissø på Vestsjælland. Undersøgel-
serne i Fæsted-Harreby-Sdr. Hygum er endnu i gang, men allerede står det klart, at dette 
område tilfører helt nye perspektiver på udviklingen i det førkristne sakrale landskab.

Afdækning af fænomenet hørg  
fra yngre jernalder og vikingetid.  
Nye udgravninger ved Harreby

Af Lars Grundvad & Sofie Laurine Albris

 N 
ærværende artikel præsenterer 
de forskellige undersøgelses-
metodikker, der indtil videre 
har dannet grundlag for 

op dagelsen og behandlingen af fortids-
minderne fra jernalder og vikingetid i 
dette landskab. Således redegøres der for 
de indledende undersøgelser, for hvad de 
traditionelle arkæologiske metoder har be-

rettet, samt for hvad stednavneforskningen 
fortæller. Formålet er især at demonstrere 
baggrunden for at tolke et sakralt indhold 
i de nyfundne anlæg ved Harreby og i det 
omkringliggende landskab og at forklare, 
hvorfor termen hørg allerede tidligt er 
inddraget i tolkningsprocessen. Desuden 
diskuteres perspektiverne i de nye fund 
for vores generelle forståelse af begrebet 
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hørg. Tolkningen af området Fæsted-Har-
reby-Sønder Hygum, der ligger i det umid-
delbare bagland til emporiet Ribe og den 
gammelkendte Locus Classicus Dankirke 
(f.eks. Søvsø 2019), har stor betydning for 
den fremtidige forskning i det sønderjyske 
områdes arkæologiske levn og historie. 
Stedet er desuden vigtigt for vores over-
ordnede indsigt i den førkristne religions 
organisering og udvikling i Danmark og 
Norden.

0 2.500

metres

Fig. 1

Med sort streg er Vejen kommune angivet. Dertil et udtræk af regionen i 
fokus, hvor de tre primære arealer ses sammen. 1. Stavsager Høj, 2. HBV 
1498 Fæsted ved Harreby og 3. Fæsted Toft. Grafik: Museet på Sønder-
skov. 

The three primary areas seen together. 1. Stavsager Høj, 2. Fæsted and 3. 
Fæsted Toft.

Et førkristent rituelt landskab i 
ejerlavene Fæsted og Harreby i 
Sønder Hygum sogn?
Offentlighedens interesse for Museet på 
Sønderskovs undersøgelser i området 
ved Fæsted, Harreby og Sønder Hygum 
blev i første omgang vakt med fundet af 
Fæstedskatten, som blev deponeret i yngre 
vikingetid, formodentligt ved slutningen af 
900-tallet (Grundvad og Poulsen in press). 
Skatten blev opdaget af detektorholdet 
Team Rainbow Power i det sene forår 2016, 
hvorefter udgravningen af depotet og 
dets kontekst blev gennemført i december 
2016. Allerede efter udgravningen blev 
det foreslået, at deponeringen udgjorde en 
form for ofring; måske et værneoffer, idet 
konteksten syntes at være en grube, som 
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var gravet nær et flerfaset indgangsparti 
i et ligeledes flerfaset hegnsforløb. Rela-
tionen var dog ikke sikker, og derfor blev 
det også foreslået, at guldet var gemt bort 
som en følge af Otto II ś påståede storm på 
Dannevirke og erobring af Hedeby samt 
regionen deromkring i 974 e.Kr.

Sidenhen er der blevet opdaget flere de-
poneringer på en mark ved Stavsager Høj, 
godt 1,7 km nord for stedet, hvor vikinge-
tidsguldskatten blev gravet ned (Grundvad 
2018; Grundvad 2020). De nyfundne depo-
neringer bestod dels af talrige destruerede 
våben fra yngre romersk jernalder og den 
tidligste del af ældre germansk jernalder 
samt fra den ældste del af yngre germansk 
jernalder (samlet perioden fra ca. 200 
– 500-tallet). Her fandtes desuden en de-
ponering af en itubrudt og delvist brændt 
pragtvogn af Dejberg-typen fra perioden 
lige før vor tidsregning, samt to mindre 
gulddepoter, som sammen repræsenterede 
resterne efter en brændt og brudt hals-
ring. Alle våbenofringer pånær én samt 
gulddepoterne kan entydigt relateres til 
en mangefaset haltomt, som var destrueret 
og rejst på ny inden for et meget afgrænset 
areal gennem flere århundreder; muligvis 
begyndende allerede i sen førromersk 
jernalder (Grundvad et al. 2019, Grundvad 
et al. 2020). Vogndeponeringens nærmere 
kontekst er endnu ikke færdigundersøgt.

Den lange kontinuitet og den grundige 
destruktionsgrad af særligt våben og guld-
smykker på den nordlige lokalitet tyder 
på, at jernalderdeponeringerne dér er 
produkter af rituelle aktiviteter. Sammen 
med de flerfasede halbyggerier danner de 
et billede af en sandsynlig sakral lokalitet, 
der var i funktion over meget lang tid. For-
uden den nævnte Dankirkelokalitet så bæ-
rer fundet mange lighedspunkter med en 

kraftig hus- eller halbygning fra Uppåkra 
i Skåne, der ligeledes var genopført over 
århundreder, og som havde fund af blandt 
andet destruerede våben (f.eks. Larsson 
2006). Uppåkrahuset tolkes som et kulthus 
eller tempel, og bygningen ved Stavsager 
Høj har sandsynligvis haft en lignende 
funktion. 

Fundkomplekset ved Stavsager Høj gav 
anledning til nye ideer om baggrunden for 
Fæstedskattens deponering. Kunne denne 
skat også være led i rituelle handlinger, 
blot på en lokalitet beliggende længere 
mod syd? Disse spekulationer var desuden 
motiveret af nærheden til stednavnet Har-
reby, som derfor skal forklares nærmere 
senere. I det følgende præsenteres dog 
først de indledende undersøgelser og de 
forskellige metodikker, der indtil videre 
har dannet grundlag for opdagelsen og 
behandlingen af fortidsminder og fund fra 
yngre germansk jernalder og vikingetid i og 
omkring Fæsted og Harreby. Herigennem 
vil vi demonstrere, hvordan vi mener, at 
fundene omkring Fæsted og Harreby teg-
ner et samlet billede af et sakralt landskab 
med dokumenterede aktiviteter gennem 
romersk jernalder og dele af germansk 
jernalder samt vikingetid. 

De non-destruktive undersøgelser
Topografi
I kølvandet på fundet af Fæstedskatten 
blev der først gennemført en basal topo-
grafisk analyse for at forstå landskabets 
organisation og historie på egnen1. Flere 
træk ved landskabets nuværende udseende 
indikerede allerede ved den indledende 
gennemgang, at der ved Fæsted-Harreby 
var en række naturligt dannede korridorer 
og ruter for færdsel i landskabet, hvor 
særligt en korridor ved fundstedet for Fæ-
stedskatten er markant (fig. 2). 
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Et ca. 11 km bredt bælte af tæt skov, 
kaldet Farrisskoven, menes at have strakt 
sig tværs over Sønderjylland, fra Kolding 
Fjord i øst til Rødding/Sønder Hygum i 
vest i forhistorisk og tidlig historisk tid. 
Farrisskovens eksistens formodes først og 
fremmest afspejlet ved landsbyernes place-
ring langs kanten af det bevoksede område, 
som var så ufarbart, at man i dag næsten 
ikke finder bebyggelse fra perioden fra 
yngre jernalder til middelalder inden for 
skovens afgrænsninger (Pilgaard 2009, s. 
104; Pilgaard 2013, s. 83 ff); således findes 
der kun tre middelalderlige kirker inden 
for Farrisskovens udstrækning. At der stort 
set ikke har været bebyggelse fra yngre jer-
nalder, vikingetid eller middelalder inden 
for Farrisskovens område, underbygges af 
en lavere frekvens af metaldetektorfund i 
forhold til det omkringliggende område, 
samt en tilsvarende lav frekvens af ældre 
stednavnetyper (Dam 2015, s. 27-29). 
Denne skov har således været et vigtigt 

Farrisskoven
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Fig. 2 

Udbredelsen af Farrisskoven fra 
Kolding Fjord mod øst til Rødding 
og Sdr. Hygum i vest. 1. Fæsted/
Harreby, 2. Jelling og 3. Ribe. Gra-
fik: Scott Dollar, Museet på Sønder-
skov, baseret på en digitalisering 
af Videnskabernes Selskabs kort v. 
Dam, Peder; Nielsen, Peter Steen; 
Dam, Claus og Bill, Jan: Videnska-
bernes Selskabs kort (vektoriseret) 
2003, samt på Mette Pilgaards 
tolkede omfang af Farrisskoven.

The extent of the ancient Farris 
forest stretching from Kolding 
fjord in the east to Sønder Hygum 
in the west. 1. Fæsted/ Harreby, 2. 
Jelling and 3. Ribe.

element i landskabet i middelalderen og 
sandsynligvis også i yngre jernalder. Fæ-
sted-Harreby er beliggende umiddelbart 
vest for Farrisskoven på et bælte af højtlig-
gende farbart land. Lige vest for Harreby, 
som igen ligger lige vest for skattens fund-
sted, begynder en strækning med store 
vådområder, deriblandt Fæsted Mose, som 
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Fig. 3

Fundstedet for Fæstedskatten 
er her vist på en kombination af 
Skyggekort DHM-2007 terrænmo-
dellen, vådbund og åløb baseret 
på Lave Målebordsblade samt 
skovzoner tolket på baggrund af 
en digitalisering af Videnskabernes 
Selskabs kort v. Dam, Peder; Niel-
sen, Peter Steen; Dam, Claus og 
Bill, Jan: Videnskabernes Selskabs 
kort (vektoriseret) 2003 samt på 
Mette Pilgaards tolkede omfang af 
Farrisskoven. Bemærk nedgrav-
ningspunktet i forhold til den 
nyopdagede jordvold, som løber 
mod øst fra fundstedet. Christian 
Thomsen, Museet på Sønderskov.

The find location of the Fæsted 
hoard shown here on a back-
ground of the 2007 Danish terrain 
elevation model, combined 
with wetlands and waterways 
taken from the low plane table 
topographical map and forestry 
zones interpreted on the basis of 
a digitized version of the Danish 
Scientific Society map.

fortsætter mod Ribe og kystegnene i vest. 
Omtrent ved Farrisskovens vestligste kant 
ligger Vesterbæk, som har medvirket til at 
skabe en færdselskorridor i landskabet.

Analyser af LIDAR-kort fra 2008 synes 
tilmed at vise, at man har forstærket 
korridoreffekten mellem skov/bæk og våd-
bundsområder ved at anlægge en omtrent 
575 m lang øst-vest orienteret jordvold, som 
har sin vestlige begyndelse ved fundstedet 
for skatten og sit østlige slutpunkt ganske 
nær en kort nord-syd orienteret forgrening 
af Vesterbæk (fig.  3)2. De indledende arkæ-
ologiske undersøgelser af volden har kun 
givet sparsomme resultater, men de har dog 
vist, at volden senest blev rejst, da bebyggel-
sen dér blev etableret. Den kan dog også 
være væsentligt ældre og derfor muligvis 
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repræsentere et voldanlæg, der ligesom de 
gammelkendte Æ vold og Olgerdiget, blev 
anlagt for at kontrollere indlandsfærdselen 
(Pilgaard 2009, s. 107 ff). Sammen har mo-
ser og vold mod vest samt bæk og skov mod 
øst skabt en flaskehals ved Fæsted-Harreby, 
som var let at kontrollere. At dette punkt 
i landskabet endnu var vigtigt i middelal-
deren, ses ved tilstedeværelsen af det kon-
gelige voldsted Holm, kendt fra Valdemars 
Jordebog fra 1231, som er registreret på 
østsiden af Vesterbæk i nærmest direkte 
forlængelse af den linje, som langvolden 
danner.

At den landskabsskabte korridor også hav-
de betydning længere tilbage i oldtiden, 
ses i form af en markant højrække, som 
strækker sig fra syd mod nord gennem 
den naturlige passage, som også var til 
stede, før volden blev etableret. Højræk-
kers funktion som transportrutemarkører 
i landskabet blev allerede beskrevet af 
Sophus Müller (1904). En skelen til ældre 
registreringer giver et billede af rigdoms-
ophobning langs dele af denne højrække, 
hvilket indikerer en tidlig tilstedeværelse 
af en social elite – noget der kan have 
medvirket til etableringen af et sakralt 
knudepunkt i Fæsted-Harreby allerede i 
ældre jernalder.

Ældre registreringer
Den ovenfor nævnte højrække og særligt 
fundene, som disse høje gennem tiden har 
leveret, udgør samlet set det mest omfat-
tende fortidsminde i regionen omkring 
navnlig Fæsted og Harreby. En opsamlen-
de behandling af disse blev udført af Hans 
Neumann (leder af Haderslev Museum 
1936-1978). I en beskrivelse af rige fund 
fra egnen, som han benævner ”Sognet 
ved Guldvejen”, beretter Neumann, at der 
langs den nord-sydgående gravhøjslinje, 

der går lige gennem Fæsted og præcis 
vest om den ufremkommelige Farrisskov, 
er usædvanligt mange rige fund fra bron-
zealderen. Han beskriver også flere fund 
fra jorderne op mod højlinjen (Neumann 
1972, s. 13 ff). Allerede længe før Neu-
manns beretning var der arkæologisk inte-
resse for områdets skjulte fortidsminder og 
genstande. Således er der udført mindre 
arkæologiske undersøgelser langs ”Guld-
vejen” igennem tre århundreder. Mange 
af undersøgelserne blev gennemført usag-
kyndigt, hvilket naturligvis har betydet 
et vist tab af viden, men H.C. Broholm fra 
Nationalmuseet gjorde en stor indsats for 
at redde flest mulige informationer under 
sine berejsninger i 1930. Kombinerer man 
Neumanns viden med Broholms berejs-
ninger og desuden de registreringer, der 
er gjort fra 1972 og frem til i dag, tegner 
der sig en central og rig nord-sydgående 
transportrute langs højenes forløb. I det 
følgende er kun medregnet de guldfund, 
der blev registreret af Neumann i perio-
den op til 1972 samt de yngre fund, der 
efterfølgende er registreret (fig. 4).

Længst mod syd, nær den nuværende 
kommunegrænse, beskriver Broholm to 
overpløjede høje, hvor der i den ene er 
fundet en guldspiral (fig. 4, sb.133). Lidt 
nordvest derfor beretter Broholm videre 
om en højrest, hvori der blev fundet en 
guldring (fig. 4, sb.121), som desværre gik 
tabt. Lidt bedre forhold kunne iagttages 
syd for Østergård, hvor en endnu synlig 
gravhøj rummede en grav fra ældre bron-
zealder per. II., som blev udgravet af Hader-
slev Museum i 1948 (fig. 4, sb.112). Graven 
blev dengang registreret af Neumann men 
desværre udgravet af usagkyndige. Grav-
godset kunne dog beskrives, og det bestod 
bl.a. af en båndformet guldarmring. Nord 
derfor fandt jordejer Thøste Thøstensen 
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en vikingetids guldhalskæde i 1911 efter 
markarbejde på sine jorder (fig. 4, sb.93)3. 
Fundet blev erklæret danefæ og blev i 2016 
en vigtig brik ved fundet af den samlede 
Fæstedskat.

Vest for fundstedet for guldhalskæden lig-
ger Lyklandshøjen, som skal dateres til æl-
dre bronzealder per. III (fig. 4, sb.94). Også 
denne blev berejst af Broholm i 1930, som 
berettede, at jordejerens børn i 1880 havde 
gravet et stort hul ind i siden på højen og 
blandt andet fundet et ”Spiralarmbaand 
af Guld”. Lidt nord derfor fandtes i 2016 
en lille klump udateret smelteguld (fig. 4, 
sb.272). Denne blev fundet med metalde-
tektor af de amatørarkæologer, som også 
fandt Fæstedskatten, og smelteklumpen 
skal vel regnes for et spor efter håndværk i 
jernalder eller vikingetid. 

Fig. 4 

Med gule cirkler er her markeret 
de mange guldfund fra gravhøje, 
som var den primære årsag til, 
at Neumann kaldte Hygum sogn 
for ”Sognet ved Guldvejen”. Gule 
romber viser de guldfund, som 
ikke relateres til høje, mens rød 
markerer det samlede antal grav-
høje i regionen. Grafik: Museet på 
Sønderskov.

The many gold finds are here high-
lighted with yellow and were the 
primary reason for Neumann to 
call Hvaum parish for the “Parish 
on the Gold road”. Yellow rhombs: 
Goldfinds, not related to burial 
mounds. Red: burial mounds. 
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Vest for Fæsted landsby, på Fæsted Toft, 
blev der i 1887 fundet en urne fra ældre ro-
mersk jernalder indeholdende en guldber-
lok (fig. 4, sb.101). Faktisk er der registreret 
en del urner med et tilhørende interessant 
gravgods fra denne lokalitet. Efterfølgende 
har samme lokalitet i 2017 budt på en 
guldbrakteat og en guldfingerring; det er 
dog ikke sandsynligt, at disse stammer fra 
samme kontekst. Fra Fæsted Toft flyttes 
blikket mod øst; mod kirkegårdsdiget 
omkring Hygum kirke. Ved udbedring af 
dette blev der i 1844 fundet en fibel og en 
guldfingerring (fig. 4, sb.156). Fiblen er 
siden forsvundet, men ringen er registreret 
på Nationalmuseet. Denne kan blot dateres 
bredt til jernalder-middelalder.

En periode med mere reelle udgravninger 
begyndte i 1899, hvor en gravhøj nord for 
Fæsted blev undersøgt af Antiquarisk Sel-
skab i Ribe (fig. 4, sb. 73). Højen indeholdt 
bl.a. en rig grav fra ældre bronzealder med 
to spiralarmringe af tynd guldtråd samt 
en fragmenteret halskrave. Nær derved 
ligger Stavsager Høj, som endnu står som 
en fredet, meget synlig, men lettere hær-
get højtomt (fig. 4, sb.70). I denne er der 
fundet to guldspiraler samt en daterende 
pålstav, skriver Ole Klindt-Jensen i 1956 i 
sin berejsningstekst over stedet. De jorder, 
der fra syd grænser op til Stavsager Høj 
er dertil blevet regelmæssigt undersøgt 
siden 2018 med metaldetektor, rekogno-
sceringer og egentlige udgravninger. De 
samlede undersøgelser her har afsløret de 
allerede i indledningen nævnte mange-
fasede bygninger, våbendeponeringer og 
guldnedlæggelser fra perioden sen førro-
mersk jernalder til tidlig yngre germansk 
jernalder (ca. 0-550 e.Kr.) (fig. 4, sb. 280). 
Dertil har undersøgelserne løftet sløret 
for et sværddeponeringsområde dateret 
til ældre germansk jernalder lige vest for 

selve Stavsager Høj, og der udføres endnu 
undersøgelser af deponeringsområdet for 
den brændte pragtvogn af Dejberg-type. 

Luftfotoundersøgelser og 
mundtlige efterretninger
Både amatørarkæologer og fagarkæologer 
har analyseret luft- og satellitfotos som 
en del af de indledende analyser, og har 
i denne proces udvekslet betragtninger. 
Processen har involveret gennemsyn af 
marken med Fæstedskatten på flest mulige 
luftfotos og de tilgængelige satellitfotos. 
Resultaterne af disse bestræbelser har dog 
været sparsomme, og faktisk har det næsten 
kun været muligt at tolke iagttagelserne på 
baggrund af efterretninger fra lodsejere 
og forpagtere. Disse har forklaret, at der 
omtrent midt på marken altid dukker store 
mængder brændte sten op ved pløjning. 
Denne koncentration kan ses på flere luft-
fotos, og det var tidligt i processen en hypo-
tese, at den kunne udgøre levnene efter en 
stendynge i lighed med dem, som kendes fra 
Lejre området (Christensen 2015, s. 173 ff.).

Detektorundersøgelser
Før 2008 er der kun udført sporadiske af-
søgninger med metaldetektor på marken, 
hvor guldhalskæden fra vikingetid angi-
veligt blev fundet i 1911. Afsøgningerne 
antog dog først systematisk karakter med 
metaldetektorholdet Team Rainbow Power 
i 2016. Da amatørarkæologerne fra dette 
hold indleverede de første genstande fra 
marken, valgte museet at indgå i en regel-
mæssig dialog med finderne, som beroede 
på en gensidig vidensudveksling. Dette 
viste sig hurtigt at være givende, for med 
disse afsøgninger begyndte fundene at ind-
komme meget hyppigt. Blandt de tidligste 
fund var seks guldarmringe samt en sølv-
armring, som sammen naturligvis anspo-
rede en intensiv afsøgning af lokaliteten i 
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foråret og sommeren 2016. Formålet med 
de omfattende afsøgninger var dels at finde 
mest muligt tilhørende selve skatten, inden 
de voksende afgrøder ikke længere tillod 
afsøgninger. Marken skulle efter december 
2016 overgå til økologisk afgrøde, som ville 
forhindre afsøgninger i en årrække. Des-
uden var der en stor iver efter at afdække 
flere af områdets fund, som blev yderligere 
ansporet af denne tidsfrist.

Inspireret af metodeudviklingen til an-
vendelse af metaldetektor i lokalisering af 
bebyggelser fra primært yngre jernalder til 
middelalder på Østfyn (Feveile 2018, s. 33-
35), besluttede fag- og amatørarkæologer 
sammen, at der måtte indgå en vis systema-
tik i afsøgningerne. Dette betød, at marken 
blev afsøgt dag for dag i afgrænsede blokke 
i både øst-vest samt nord-syd orienterede 

parallelle spor. Herved kunne der nås en 
meget høj dækningsgrad på relativt kort 
tid (fig. 5).

Resultatet ved denne afsøgningsform var, at 
der på kun et halvt års afsøgninger var dan-
net en meget klar indikation af lokalitetens 
omfang, hvilket senere skulle afprøves ved 
en arkæologisk forundersøgelse, og dertil 
var der foruden flere skattedele også duk-
ket et omfattende og alsidigt genstandsma-
teriale op. Samlet antyder genstandene, at 
pladsen blev taget i brug i starten af yngre 
germansk jernalder – hvilket især ses ved 
tilstedeværelse af mindst 15 næbfibler (Ørs-
nes 1966). Pladsens tilsyneladende yngste 
fundgruppe er guldsmykkerne udført i 
jellingstil fra Fæstedskatten, hvilket peger 
på, at pladsen blev forladt umiddelbart in-
den år 1000. Ydermere viser frekvensen af 

Fig. 5

Sporlog over afsøgningerne til og 
med foråret 2017 på lokaliteten 
for Fæstedskatten. Bemærk den 
systematiske grundighed, hvor 
hver farve viser én given persons 
samlede afsøgninger. Illustration: 
Kristen Nedergård Dreiøe for 
Museet på Sønderskov.

Tracking log showing the surveys 
up to and including the Spring of 
2017 for the Fæsted hoard locality. 
Note the systematic thoroughness.
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unikke genstandstyper samt forekomsten 
af ædelmetaller, at pladsen kan anses som 
en højstatusplads (jf. Fabech & Ringtved 
1995, fig. 6).

Omtrent ved indgangen til 2017 overgik 
man til økologisk afgrøde på lokaliteten, 
hvorfor her hverken kunne metaldetek-
torsøges eller udgraves. Derfor blev det 
besluttet at rejse midler til en rednings-
udgravning af fundstedet for skatten. Det 
daværende Kulturstyrelsen bevilligede 
midler til en redningsgravning.

Geofysiske undersøgelser 
Som følge af de mange metalfund og de 
medfølgende GPS-koordinater, der var 
indkommet i 2016, besluttede Museet på 
Sønderskov i 2017 at etablere et større 
Citizen Science projekt vha. støttemidler 

fra Vejen Kommune. Målet var at gennem-
føre en større geofysisk undersøgelse på 
marken, hvor Fæstedskatten var fundet. 
Undersøgelsen skulle gennemføres i nært 
samarbejde mellem fagpersonel fra Museet 
på Sønderskov og et hold frivillige fra lo-
kalområdet (Ejstrud 2018). Projektet blev 
udført som en elektrisk modstandsmåling 
ved hjælp af TAR-3 apparater.

Der blev gennemført målinger på 35.200 
m2 i et grid med felter på 1 x 1 m. Set i 
lyset af den viden, som den senere arkæ-
ologiske forundersøgelse resulterede i, 
står det klart, at denne modstandsmåling 
kun resulterede i bekræftelsen af, hvad 
også luftfotos havde antydet, nemlig at 
marken rummede et større areal, som var 
karakteriseret ved tilstedeværelsen af store 
mængder brændte sten. 

Fig. 6 

Fabech og Ringtveds pyramide 
for indikation af pladsers posi-
tion i samfundet viser tydeligt,  
at pladserne ved Fæsted-Harre-
by tilhører de øvre samfunds-
sfærer – således er det ”kun” 
hjelmdele, der endnu ikke er 
fundet her. Efter Fabech og 
Ringtved 1995. 

Fabech and Ringtveds societal 
descriptive pyramid, which 
clearly shows, that the sites of 
Fæsted- Harreby belong to the 
upper spheres of society – such 
that “only” helmet fragments 
have not yet been found here.
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De øvrige tolkede resultater synes re-
trospektivt ikke umiddelbart at stemme 
overens med den jordgravede arkæologi, 
der kunne iagttages i forbindelse med en 
arkæologisk forundersøgelse, som blev 
gennemført at Museet på Sønderskov i 
december 2019. Denne undersøgelse kan 
der læses mere om i det følgende. 

De egentlige arkæologiske  
undersøgelser
Efter Fæstedskatten blev fundet med 
metaldetektor, udgravede Museet på Søn-
derskov sammen med detektorholdet et 
areal på ca. 800 m2 i december 2016. Her 
viste deponeringens sandsynlige kontekst 
sig at være en gruberest, som lå nedgravet 
omtrent ved indgangspartierne i et flerfa-
set hegnsforløb, som desuden lod til at ud-
gøre en vestlig afgrænsning af en formodet 
gårdstomt. Hvorvidt deponering og hegn 
var samtidige, var ikke muligt at afgøre 
med sikkerhed. Selvom udgravningsfeltet 
var relativt beskedent, gav undersøgelsen 
væsentlige resultater, idet skattens stør-
relse voksede betragteligt. Dertil kunne 
der udgraves enkelte anlæg, som viste, at 
de arkæologiske levn var særdeles truede 
af landbrug. Det var dog uklart, om dette 
bevaringsbillede var gældende for hele 
bebyggelsen. Derfor opstod ønsket om at 
vende tilbage til marken og danne sig et re-
alistisk billede af bebyggelse og bevaring.

Til trods for fundmarkens utilgængelighed 
på grund af økologisk afgrøde lykkedes 
det Museet på Sønderskov at rejse midler 
til den ønskede forundersøgelse. Den sam-
lede sum skulle anvendes, når lodsejer og 
forpagter kunne godkende en forundersø-
gelse. I efteråret 2019 blev det sidste slæt så 
endelig taget fra marken, og derfor kunne 
arkæologer og en større gravemaskine 
rulle ind i december 2019.

Forundersøgelsens resultater var ikke 
skuffende. På kun tre dage fremkom tre 
typer strukturer, der fremstod som bebyg-
gelsesmæssigt særligt interessante; nemlig 
to hustomter, hvoraf én må regnes som en 
decideret hal, samt et kulturlag indehol-
dende et massivt lag brændte sten, som re-
præsenterer den første stendynge fra yngre 
jernalder fundet i Jylland. Stendyngen blev 
erkendt nogenlunde centralt, dog trukket 
lidt mod sydøst i forundersøgelsesarealet, 
og kunne klart påvises i to søgegrøfter 
(fig. 7). I den erkendte stand måler den ca. 
32 x 29 m, men den må forventes at stræk-
ke sig lidt længere mod øst, idet afgræns-
ninger i denne retning ikke blev iagttaget. 
Den bestod i fladeregistreringen af to 
primære lag – et mørkt brungråt homogent 
kulturlag nederst og over dette et massivt 
lag af ildskørnede sten. Der blev hjemtaget 
en prøve fra anlægget, som forhåbentlig vil 
afsløre mere om dets anvendelse. Stendyn-
gen rummede desuden flere stykker basalt, 
som også blev hjemtaget. Samlet viser gen-
standsmaterialet, at anlægget skal dateres 
til sen yngre germansk jernalder eller tiden 
derefter, hvorfor der er en vis sandsynlig-
hed for, at stendyngen har været i funktion, 
da Fæstedskatten blev deponeret. Desuden 
blev der udgravet et prøvehul i stendyngen, 
som viste, at stenlaget kun var ca. 10-15 cm 
tykt, sandsynligvis som følge af mange års 
nedpløjning. Fundets nærmeste paralleller, 
stendyngerne nær hallerne ved Fredshøj 
og Mysselhøjgård i Lejre, havde begge en 
større tykkelse men vil danne grundlag for 
sammenligning i de videre undersøgelser 
(Christensen 2010, s. 78ff.) 

Sporene af halbygningen fremstod i form 
af en ret gavlende og buede væggrøfter lige 
nordvest for stendyngen (fig. 7 th.). I husets 
indre kunne påvises mindst ét sæt tagbæ-
rende stolpehuller, hvoraf et stolpehul blev 
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Herunder: Det omfangsrige og tæt-
pakkede lag af ildskørnede sten, 
som udgør stendyngen. Øverst ses 
en plantegning af den nordlige re-
elle hal markeret med sort og lige 
derunder omfanget af stendyngen 
med røde toner. Foto: Lars Grund-
vad; Grafik: Scott Dollar, begge 
Museet på Sønderskov.

Below: the expansive and tightly 
packed layer of fire scarred stones, 
that constitute the stone pile. 
Above: a plan drawing of the north-
ern hall structure and just below 
the extent of the stone pile marked 
with red.
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profilgravet. Dette afslørede en omfangsrig 
nedgravning, som var 58 cm dyb og 143 cm 
i fladediameter. Langs ydersiden af vægge-
ne og den østlige gavl kunne der iagttages 
regelmæssigt placerede stolpehuller. Et af 
disse, ved østgavlen, blev profilgravet i håb 
om, at profilet ville afsløre spor efter en 
skråstiver, hvorved tomten jf. dateringer 
fra Lejre-hallerne ikke burde være ældre 
end 700-årene (Christensen 2015, s. 108), 
men derimod heller ikke yngre end den 
første halvdel af 1000-tallet (Jensen 1987). 
Således kunne der iagttages tydelige spor 
efter en skråtstillet stolpe i anlægget. 
Tomtens vestlige gavl blev ikke påvist, men 

langhuset skønnes at have været mellem 35 
og 37 m langt, mens den var ca. 9,5 m bred 
fra væg til væg ved midten.

En anden interessant hustomt lå mod syd i 
det forundersøgte areal, syd for stendyngen 
og ovenfornævnte hal, og denne fremstod 
også tydeligt i form af de markante og 
mørke væggrøfter. Tomten var væsentligt 
mindre end hallen mod nord. Således 
skønnes den – baseret på forundersøgelsen 
– at være ca. 21 m lang og mellem 7 og 8 
m bred. Ligesom den større hal lod også 
denne tomt til at have ydre støttestolper, 
hvilket sås i form af regelmæssigt placerede 

Fig. 8 

Øverst den tolkede plan af væg-
grøftshuset (markeret med sort) 
med jernspiralpynten, som ses på 
røntgenfotos forneden. Sådanne er 
hidtil kun kendt fra højstatusplad-
ser i Norden. Grafik: Scott Dollar, 
Museet på Sønderskov, Røntgenfo-
to: Konserveringscenter Vejle.

Above: the interpreted plan of 
wall trench houses with iron spiral 
decoration, which is seen on the 
x-ray photo below. Such finds are 
only known of from high status 
sites in the Nordic countries.
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stolpehuller langs husets ydersider. Vægge-
ne syntes rette, men det er ikke entydigt. 
Et af de ydre stolpehuller blev profilsnittet, 
men det kunne ikke bestemmes, hvorvidt 
stolpen havde stået skrånende. Også gavl-
grøften blev profilgravet, og den viste sig 
omtrent lige så omfangsrig ved fladen som 
væggrøften ved hallen; dog var den ca. 20 
cm dybere.

Profilsnittene af det mindre hus bød på 
meget interessante fund, for i begge an-
lægsprofiler blev der fundet korroderede 
jernspiraler. Røntgenfotos af disse to 
jernfund viser, at de begge fremstår som 
større og mindre dele af jernspiraler, 
som mest sandsynligt udgør dør- og/
eller vægdekoration lig det, der kendes 
fra udgravningerne af hallen ved Uppsala 
(f.eks. Ljungkvist og Frölund 2015, s. 20). 
Analyser af spiralerne har desuden vist, at 
der var kalk til stede, hvilket sandsynlig-
gør, at huset var hvidkalket. Hvidkalkning 
er et karakteristika relateret til højelitære 
byggerier (Bican 2018). Selv om den 
mindre tomt ikke arealmæssigt er lige så 
omfangsrig som den nordligere hal, bør 
det anses som muligt, at også dette hus 
havde hallignende funktioner. Husets 
status understreges af tilstedeværelsen af 
jernspiralerne. Sammen tegner den større 
og mindre hal samt stendyngen og stedets 
fundmateriale billedet af et elitært miljø, 
som ud fra det nuværende billede finder sin 
nærmeste parallel i Lejre på Midtsjælland, 
men som også har væsentlige fællestræk 
med lokaliteter som Tissø på Vestsjælland 
og Järrestad i Skåne.

Det tredje og sidste monument, som under-
streger pladsens vigtighed, er jordvolden. 
Volden skal igen nævnes her, idet forun-
dersøgelsens erkendte nedgravninger alle 
var placeret syd for volden, hvorfor det er 

sandsynligt, at volden var rejst, før bebyg-
gelsen blev etableret, eller at den blev rejst i 
forbindelse hermed. Volden er interessant, 
idet den vidner om tilstedeværelsen af en 
magthaver, som rådede over midler til at 
få rejst et så stort monument, som gennem 
århundreder har spillet en rolle i brugen af 
landskabet ved Harreby. 

Harreby og termen harg/hørg i 
førkristen religion
Som nævnt kan navnet på den bebyggelse, 
der ligger nærmest Fæstedskatten og de 
nye fund af halbygninger og stendynge 
være relevant for vores tolkning af lo-
kaliteten. Stednavnet Harreby (1202-41 
Harebui, 1206 Harghby) er sammensat af 
et forled harg, substantiv gammeldansk 
*hargh 4, og efterleddet -by. Dette stednavn 
har i stednavneforskningen – helt uafhæn-
gigt af lokale arkæologiske forhold – længe 
været opfattet som et muligt eksempel på 
et såkaldt kultpladsbetegnende stednavn 
(Hald 1965, s. 254; Dalberg og Kousgård 
Sørensen 1979, s. 12-13; Kousgård Søren-
sen 1992, s. 232; Jørgensen 2008, s.111). 
Ordet harg  5 svarer til oldnordisk hǫrgr 
eller hørg, og har grundbetydningen ’sten-
dynge, stenhob, røse, stenet mark, klippe’ 
(Bjorvand og Lindeman 2019, s. 530-531; 
DS4:597, Rostvik 1967, s. 95-96). Som 
sådan finder vi harg som topografisk, det 
vil sige landskabsbeskrivende, stednavne-
element i hele Norden (Sandnes 1964, 
s. 120; Vikstrand 2001, s. 207-10; Jørgensen 
2008, s. 111). At ordet også havde en sakral 
betydning ved vi fra den norrøne littera-
tur, såvel som tidlige norske lovtekster 
(Olsen 1966, s. 104-105; Steinsland 2005, 
s. 284). Det sakrale betydningsindhold må 
være gammelt, for tilsvarende ord i andre 
germanske sprog, harug i oldhøjtysk og 
hearg/hearh i oldengelsk, betegner et bredt 
udvalg af kultanlæg såsom templer, hellige 



31

lunde eller kultbilleder (Olsen 1966, s. 76; 
Andersson 1992, s. 83; Bjorvand og Linde-
man 2019, s. 531-32). Desuden optræder 
-harg i det mellemsvenske område som 
efterled i stednavne med gudenavnene 
Tor og Odin som forled (Vikstrand 2001, 
s. 210, 225). Man formoder generelt, at 
den topografiske betydning kom først, 
og at et sakralt betydningsindhold kan 
være udviklet gennem brug af stensatte 
offerpladser i det fri (Andersson 1992, s. 
84). I den norrøne litteratur fremgår det, 
at betegnelsen  hǫrgr på en eller anden 
måde henviser til en ’helligdom’ eller ’of-
ferplads’, men det er alligevel uklart, hvad 
begrebet præcist indeholdt, eller hvilken 
type kultplads der kunne være tale om6 
(Olsen 1966, s. 92, 103ff.; Steinsland 2005, 
s. 284). Usikkerheden skyldes, at hargen 
i teksterne både fremstår som en slags 
offerplads under åben himmel og som en 
bygning. Et yndet eksempel er eddadigtet 
Hyndlojóð, strofe 10, hvor gudinden Freja 
roser kongesønnen Ottar for at dyrke 
hende og rejse en hǫrgr som er lagt op 
med sten. Videre siges, at stenene er blevet 
blanke som glas, og at han har rødfarvet 
dem med okseblod – altså ofret dyr. Det 
har været foreslået, at stenenes blankhed 
kunne skyldes ildpåvirkning (Vikstrand 
2001, s. 211) og at anlæg af denne art må 
have ligget nær slagtepladser (Kaliff 1999, 
s. 81). Hyndlojóð menes dog at være et 
forholdsvis sent eddadigt og derfor en pro-
blematisk kilde (Olsen 1966, s. 105). Også 
i Heidriks Saga, som er en komposition fra 
det 13. årh. af ældre sagastof, fortælles at 
kong Alfs datter ”rødfarvede horgen” un-
der et diseblot7 (Steinsland 2005, s. 284). 
Trods de kildekritiske aspekter vidner 
begge disse kilder om, at man efter kri-
stendommen var indført opfattede hørgen 
som en røse eller et stenalter med ofring af 
dyreblod.

I andre kilder fremstår harg-terminologien 
imidlertid som knyttet til en bygning (Ol-
sen 1966, s. 92; Vikstrand 2001, s. 211). I 
den norske Ældre Gulatingslov fra ca. 1000 
angives et forbud mod at blóte horge og 
straf for den, som ”gerer hus oc kallar horg” 
(NGL 1, s. 430). I nogle eddadigte er en 
hǫrgr desuden beskrevet som ”højttømret”. 
En teori har været, at hørgen tidligst var en 
stendynge under åben himmel, eventuelt 
med opstillede gudebilleder af træ, som 
siden fik byggede overdækninger og der-
næst egentlige bygninger (Olsen 1966, s. 
110-111, 224). Et belæg for denne udvikling 
mener Olaf Olsen kan være betegnelsen 
heargtraf, ’harg-telt’, der bruges i digtet 
Beowulf (ibid.). Olsen betragter det han 
kalder ”hørg-huset” som en mindre, hytte-
agtig konstruktion til simpel overdækning 
af gudebilleder.

Man har også hæftet sig ved, at ordet hǫrgr 
i de norrøne kilder ofte optræder i en art 
fast forbindelse med et andet ord, hof, der 
svarer til det nordiske ord og stednavne-
element hov (Steinsland 2005, s. 284). 
Det allitererede ordpar findes f.eks. i de 
vestnordiske mytologiske tekster, såsom 
eddasangene Vaftrudnismál og Völuspá 
(Vikstrand 2001, s. 210). Ordene hǫrgr og 
hof er ikke synonymer, men er nært for-
bundne. De kan være to forskellige udtryk 
for en kultplads, eller de kan betegne to 
forskellige elementer på samme kultplads 
(Hultgård 1996, s. 30; Vikstrand 2001, 
s. 264). Også hov/hof kan som ord/sted-
navneelement betyde flere ting: En gård, 
stormandsgård, en højde (i landskabet) 
eller en bygning med sakrale funktioner 
(Olsen 1966, s. 93-103; Vikstrand 2001, s. 
258-62; Einarsson 2008, s. 147-48). Nogle 
forskere mener, at hovet var en specifik 
kultbygning, mens andre ser det som et 
ord for den multifunktionelle jernalderhal 
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(Vikstrand 2001, s. 266; Steinsland 2005, s. 
285-86). Eftersom det præcise semantiske 
indhold af ordene harg/hørg/horg og hov/
hof er så åbent for fortolkning, har det i ar-
kæologisk litteratur været forsøgt at hæfte 
termerne på et bredt udvalg af formodede 
førkristne kultpladser.

Harg/hørg i arkæologien
Som det fremgår ovenfor, kan vi iagttage 
betydningsvariationer i brugen af ordet 
hørg, og det er sandsynligt, at den type 
kultplads, betegnelsen har refereret til, har 
udviklet sig over tid. Trods teorier har vi 
ikke megen håndfast viden om hørgens ud-
seende og udvikling, idet der hidtil ikke er 
påtruffet anlæg, der sikkert kan knyttes til 
betegnelsen. Når stednavneelementet også 
har et parallelt topografisk betydnings-
indhold, er det først og fremmest svært at 
skelne mellem den oprindelige betydning 
’stendynge’ og den formodet sekundære 
betydning ’hedensk kultplads’ (Christen-
sen 2010, s. 62-63). Per Vikstrand har end-
videre påpeget, at ordet kan have haft en 
løsrevet sakral betydning så længe, at det 
som navneled kan sigte til flere forskellige 
slags kultpladser (Vikstrand 2001, s. 216).

Olaf Olsen afviste i sin afhandling Hørg, 
Hov og Kirke fra 1966, at der havde været 
en udstrakt brug af specifikke kultbyg-
ninger i førkristen religiøs praksis (f.eks. 
s. 83). Udgravninger af elitære bebyggel-
seskomplekser, der blev foretaget gennem 
1980’erne og 1990’erne, gav dog anledning 
til en genoptagelse af diskussionen om, 
hvorvidt særlige bygninger kunne danne 
ramme om kultiske handlinger (bl.a. Viks-
trand 2001, s. 263; Andrén 2002, s. 315). 
Et helt centralt fund er kultbygningen i 
Uppåkra, der på mange punkter minder 
om de nytilkomne anlæg ved Stavsager 
Høj. Her synes en sakral status og rituel 

funktion sandsynlig, men ikke desto min-
dre kan man diskutere den terminologi 
der skal knyttes til huset – er det en hal, 
en hørg eller et hov? (Larsson 2006). I de 
seneste årtier er der gjort mange forsøg på 
at identificere forskellige konstruktioner, 
der tolkes som kultrelaterede som udtryk 
for harg/hørg-pladser. Mindre, somme 
tider indhegnede bygninger, der i dag er 
erkendt som nærmest skematisk optræ-
dende nær monumentale haller, kan tolkes 
som havende en eventuel kultisk funktion, 
og de er både forsøgt identificeret som 
harg og hov (Åqvist 1996; Fabech 2006, s. 
27). Lars Jørgensen foreslog i 2005, at det 
indhegnede hus på Fugledegård ved Tissø 
var en ”højttømret hørg”, mens offerplad-
ser i det omkringliggende landskab kunne 
repræsentere ”åbne hørganlæg”. Tom 
Christensen har til gengæld på baggrund 
af Hyndlojóð, bragt termen hørg i spil i for-
bindelse med de store anlagte stendynger 
på de to Lejrepladser Fredshøj og Myssel-
højgård (Christensen 2007, s. 122-23; 2015, 
s. 177-178). I Sverige er bl.a. en stensætning 
udlagt i en husgavl-lignende formation på 
pladsen Lilla Ullevi, tolket som en mulig 
harg. Dette baseres blandt andet også på 
tilstedeværelsen af et andet kultindikeren-
de stednavneelement, vi, som igen har sit 
eget betydningsindhold, ’helligdom’ (Bäck 
et.al. 2008). I Ranheim i Norge udgravede 
man i 2010 et rundt stensat anlæg, der var 
lagt i koncentriske cirkler med en formodet 
brugstid fra ca. 400 e.Kr. ind i vikingetid 
(Rønne 2011, s. 83-84). Man har tolket det-
te som en hørg, og et nærliggende mindre 
hus opfattes som et hov.

Disse eksempler illustrerer, hvordan de sid-
ste 25 år fremstår som en lang, forsøgsvis 
fase med at koble terminologi og materielle 
levn, hvor alskens kultrelaterede anlæg 
præget af sten eller stensamlinger knyttes 
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til betegnelsen harg/hørg. På denne bag-
grund bringer de nye anlæg i Harreby po-
tentielt forskningen et vigtigt skridt videre 
i forståelsen af førkristen kultpraksis og af 
forholdet mellem litteraturens kultpladsbe-
greber og den materielle virkelighed. Det 
er her første gang, at mulige kultrelaterede 
anlæg kan kobles til et harg-stednavn, og 
de planlagte videre udgravninger på stedet 
vil give anledning til en mere dybdegå-
ende diskussion af, hvad begrebet hørg 
indeholdt. Fremtidige undersøgelser kan 
forhåbentlig vise, om der foregik ofringer 
af dyreblod, eller om der var rejst konstruk-
tioner i eller henover stendyngen i Harreby.

Efterleddet i stednavnet Harreby, -by, 
optræder hyppigt i bebyggelsesnavne 
i Danmark, og har grundbetydningen 
’bebygget sted’. Stednavne på -by har 
traditionelt været placeret tidsmæssigt i 
vikingetiden, bl.a. på baggrund af deres 
hyppige forekomst i de engelske områ-
der, der var under indflydelse af danske 
vikinger, men samtidig har man ment, 
at navnetypen var veletableret allerede 
da (B. Jørgensen 2009, s. 90; Albris 2017, 
s. 46). Nyere forskning i relationer mellem 
bebyggelser og stednavnetyper har sand-
synliggjort, at navne på -by kunne dannes 
allerede fra omkring 600 e.Kr. (Dam 2015, 
s. 69, 303; Hansen 2015, s. 208). Dermed 
har vi på både det indholdsmæssige og det 
dateringsmæssige plan en ramme for en 
nær kobling mellem stednavnet Harreby 
og de strukturer, der fremkom ved under-
søgelserne af fundstedet for Fæstedskatten. 
Den udgravede stendynges datering samt 
markante placering og størrelse betyder at 
det sandsynligvis er denne stenhob og/eller 
den samlede kultplads, som den var en del 
af, der har givet anledning til dannelsen af 
stednavnet. Det er derfor nærliggende at 
forstå stendyngen som et materielt udtryk 

for den type offerplads, der i de skriftlige 
kilder kaldes harg/hørg. Det er selvfølgelig 
også muligt at opfatte stendyngen som 
”blot” et produkt af omfattende opvarming 
af sten til madlavning, ølbrygning og 
varmekilder og at forstå stednavnet som en 
ren topografisk beskrivelse. Når vi her i ar-
tiklen vælger at vægte den sakrale tolkning 
af både anlægget og stednavnet, skyldes 
det dels den efterhånden klare evidens for, 
at de førkristne halmiljøer vitterlig funge-
rede som omdrejningspunkter for vigtige 
elementer af den førkristne kultudøvelse 
(f.eks. Jørgensen 2009, Sundqvist 2016, Al-
bris 2017, s. 297-298). Derudover rummer 
landskabet i Fæsted-Harreby-Sdr. Hygum, 
som det fremgår ovenfor, en række øvrige 
træk, der sammen peger mod et landskab, 
der blev opfattet som sakralt ladet over et 
langt tidsrum. 

Stednavne og den strukturelle 
udvikling i Fæsted-Harreby-Sdr. 
Hygum
Harreby synes i yngre germansk jernalder 
og vikingetid at have været en central lo-
kalitet i sit nærområde, men sandsynligvis 
også med rækkevidde ud over dette. Som 
fortalt ovenfor tyder de yngste fund fra 
udgravningerne på, at Harreby-pladsen 
blev opgivet inden år 1000, noget der også 
ses ved de formodede førkristne kultcentre 
i Uppåkra, Lejre og Tissø (Albris 2017, s. 
95, 189 f.). Harreby er i dag en mindre 
bebyggelse, der indgår i Fæsted Ejerlav 
og er underordnet Sdr. Hygum sogn, hvis 
romanske kirke dateres til ca. 1175 (Dan-
marks Kirker 1954, s. 744). Navnet Fæsted 
(1481 Festii), ender ikke på navnetypen 
-sted, men er dannet af ordet fæsti, der 
betyder ’kvægvej, drivvej’ (DS4:597). Disse 
forhold indikerer tilsammen et strukturelt 
brud: mens Harreby efter alt at dømme 
kan have været et førkristent center for 
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magt og kult, er det nabobyen Sdr. Hygum, 
der blev kirke- og sogneby. Også på dette 
punkt minder Harreby om Gl. Lejre, hvor 
den gamle centrallokalitet ved sognedan-
nelsen blev underordnet den nærliggende 
landsby Allerslev (jf. Christensen 2015, s. 
279-281). På begge disse lokaliteter ser vi 
altså ikke en direkte kultpladskontinuitet 
mellem hedenskab og kristendom (jf. 
Olsen 1966; Andrén 2002), men snarere 
nogle grundlæggende ændringer i lokale 
magtforhold og religiøs organisation, der 
kan have relation til både konversionen, 
til udviklinger omkring de nærliggende 
byer Ribe og Roskilde samt til etableringen 
af en overordnet kongemagt i det danske 
område. 

Sognenavnet (Sønder) Hygum var i øvrigt 
formentlig allerede etableret som område-
navn før dannelsen af navnet Harreby og 
kan potentielt være et meget gammelt navn. 
Det fremtræder ved første øjekast som et 
-hem-navn eller en dativ flertalsendelse af 
ordet høj, men de tidligste former ca. 1325 
Hygyngh, 1327 Hyking, afslører, at der er 
tale om et oprindeligt inge-navn (Jørgensen 
2008, s. 287, DS4, s. 496). Navnet er derfor 

en såkaldt afledning af et gammeldansk 
verbum *hūka med betydningen ’krumme, 
bøje’ som vi kender fra udtrykket ”sidde på 
hug” (Jørgensen ibid.). De danske navne 
på -inge er overvejende landskabsbeskri-
vende dannelser og betegnede formentlig 
områder frem for konkrete bebyggelser 
(Jørgensen 2004; Albris 2017, s. 47). In-
ge-navnene har en bred dateringsramme, 
men påvirkningen af den såkaldte i-omlyd, 
der har ændret den oprindelige u-lyd til en 
y-lyd, fortæller at navnet Hygum allerede 
var i brug da denne lydudvikling skete i 
yngre germansk jernalder. At det netop 
er Hygum, der er blevet sognenavn kan 
bero på en tilfældighed, eller på at dette 
navn faktisk fungerede som en overordnet 
betegnelse for området, mens navnet Har-
reby henviste til den konkrete afgrænsede 
lokalitet med en specifik status.

Derudover rummer sognet blot et enkelt 
torp-navn, Kamtrup (1478 Kamdrup), be-
liggende lidt vest i området mellem Harreby 
og Fæsted. Forleddet her er et områdedæk-
kende naturnavn, Kamp (1704 Kamp), med 
betydningen ’kampesten’ eller her snarest i 
den jyske dialektale betydning 'den hårde 

Fig. 9

Området Fæsted-Harreby-Sdr. 
Hygum på Videnskabernes Sel-
skabs kort, udgivet 1836 med ho-
vedbebyggelser, vejforløb, skov og 
vådområder. Kortene blev tegnet i 
målestoksforholdet 1:120.000.

The area Fæsted-Harreby-Sdr. 
Hygum as seen on the Danish 
Scientific Society map published 
in 1836 with the main settlements, 
roadways, forests and wetlands. 
The maps were drawn up in the 
1:120.000 scale.
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undergrund på marken, stenet jordbund’ 
(DS4: 598). Derudover finder vi tegn på 
forsvundne eller flyttede bebyggelser, bl.a. 
i 1478 Gammelbytofte, navn på en ager be-
liggende på Harreby Mark og gamle Toffter 
på Holm Mark nævnt ca. 1770-88 (DS4, s. 
605-609). Opdeling og ejerskabsstrukturer i 
sognet i ældre middelalder og eventuelt helt 
tilbage i vikingetiden kan også spores i en 
række omdiskuterede navne med endelsen 
-bol, der er nævnt i et enkelt dokument. Det 
er en transaktion mellem Løgum Kloster og 
den lokale herremand Jens Snur, dateret til 
mellem 1245 og 1273, der nævner Bakkens-
bol, Dukisbol, Eversbol, Snursbol og Totisbol 
i Hygum sogn (Poulsen 2003, s. 428-432; 
DS4, s. 596-599). Der er uenighed om, hvor-
vidt begrebet bol betegnede oprindelige 
vikingetidige storgårdsenheder eller om det 
var et administrativt begreb til fordeling af 
bymarken (Dam 2015, s. 104, Hahneman 
2004). Her skal blot bemærkes, at alle nav-
nene har personnavneforled, der jf. navnet 
Jens Snur kan være blevet til slægtsnavne.

I Hygum ejerlav findes nogle marknavne, 
der peger mod tilstedeværelsen af et ting-
sted, muligvis selve herredstinget, da dette 
i hvert fald i sidste del af 1700-tallet var 
beliggende her (Weitemeyer 1913, s. 131; 
Aakjær 1926, s.77). Dette afspejles også i, 
at den nuværende vej Hygumvej/Nymark 
i en udskiftningsforretning fra 1785-87 
kaldes Ting-Vey. I en præsteindberetning 
fra 1766 nævnes Ting-Høje, 3-4 høje ”paa 
vores mark” (altså præstens egen), ”hvor i 
gamle dage er under åben himmel holdt 
ting og ret” (Weitemeyer 1913:134). Da 
præsten ved samme lejlighed fortæller, at 
præstegårdens dyrkede arealer er spredt 
på op mod 70 steder i sognet, er en præcis 
lokalisering imidlertid vanskelig. Samme 
lokalitet er formentlig afspejlet i navnet 
Tinghøjsvang (1709 Tinghöies Vang) og et 

Tingager nævnt i en tysk matrikel. Da de 
tegnede matrikelkort fra perioden næsten 
ikke har anført lokale stednavne, kan disse 
steder ikke umiddelbart lokaliseres nær-
mere end inden for ejerlavet. Det er dog 
fortsat vigtigt, at herredstinget kan have 
været lokaliseret i Hygum sogn.

Herredsnavnet Frøs Herred (Valdemars 
Jordebog 1231 Frøshæreth) er særdeles 
interessant i sammenhæng med en mulig 
kultplads i Harreby. Forleddet er nemlig 
sandsynligvis gudenavnet Frej, som ellers 
ikke optræder i mange danske stednavne, 
selvom det er hyppigt i f.eks. Mellemsverige 
(Hald 1965, s. 248; Kousgård Sørensen 1992, 
s. 235; Vikstrand 2001, s. 55ff.; Jørgensen 
2008:86). Forklaringen af herredsnavnet i 
Danmarks Stednavne 4 (s. 498), at det inde-
holder et personnavn, er en idé man stort 
set er gået væk fra i dag. Herredsnavnene 
er i mange tilfælde dannet ved at bruge 
gamle bygde- eller folkenavne, men man 
mener også, at de ofte tog udgangspunkt 
i det sted, hvor tingstedet var lokaliseret 
(Andersson 1982; Svensson 2015. s. 32-33). 
For Frøs Herreds vedkommende kender vi 
ikke til stednavne, som herredsnavnet kan 
have taget udgangspunkt i. Derfor har man 
diskuteret, om Frøs Herred kan være en 
såkaldt primær dannelse med gudenavnet 
Frej i genitiv, hvilket vil indikere, at her er 
et distrikt/defineret område med en særlig 
dedikering til guden Frej (f.eks. Vikstrand 
2001, s. 58, 71; L. Christensen 2010, 
s. 56-57). Lignende forhold kan gælde for 
to svenske tilfælde, hvor gudenavnet Frej 
ses sammensat med distriktsbetegnelserne 
tolft og fjerding. Forleddet kan dog også 
have været et nu forsvundet stednavn, hvor 
gudenavnet indgik såsom et *Frøjsvi eller 
til et personnavn/en personbetegnelse 
*Frøvir, med betydningen ’Frejpræst’ (jf. 
Kousgård Sørensen 1989; se diskussion hos 
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Vikstrand 2001, s. 62-66). Uanset er det 
sakrale herredsnavn og den sandsynlige 
lokalisering af herredstinget - det vil sige 
centeret i det mulige sakrale distrikt - i 
Sønder Hygum sogn, med til at underbyg-
ge den her fremførte formodning om et 
landskab med særstatus i regionen.

Tidspunktet for herredsdannelsen er 
omdiskuteret, omend den formentlig er 
gennemført senest i sen vikingetid og selve 
herredsinstitutionen kan gå længere tilba-
ge (Jørgensen 1980, s. 38f., se opsummerin-
ger i hhv. Hansen 2015, s. 180-182; Svensson 
2015, s. 30-34). Selve ordet herred er også 
omdiskuteret, men man har overordnet 
accepteret den svenske navneforsker 
Thorsten Anderssonss udlægning, at det 
er sammensat af ordene hær i betydningen 
’(bevæbnet) skare, gruppe, folk’ og råd, i 
betydningen ’magt, magtområde’ (Anders-
son 1999; Svensson 2015, s. 28-29). 

I diskussionen om ordstof og udvikling 
i det sakrale landskab bør også nævnes 
navnet Stavsager (MB 1683 Stafs ager 
tegt, Jb 1704 Staufensager, Staufsager), 
der indgår som forled i navnet Stavsager 
Høj, hvoromkring det tempellignende 
anlæg med våbendeponeringer, vognoffer 
og ituklippede guldringe fra ældre jer-
nalder og frem til begyndelsen af yngre 
germansk jernalder er udgravet. Forleddet 
i Stavsager er substantivet stav, der som 
udgangspunkt betyder ’stok, kæp’ og også 
kan have betydningen ’grænsemærke’ 
(Vikstrand 2001, s. 292; Jørgensen 2008, 
s. 270-271). Som stednavneelement er 
stav relativt hyppigt i det danske område, 
og det tolkes normalt som en reference til 
indhegninger eller grænsemarkeringer 
i landskabet (Christensen 2010, s. 95). I 
bredere nordisk sammenhæng optræder 
stav i stednavne dog også somme tider i en 

sakral betydning, blandt andet som del af 
betegnelsen stafgardr, ’stavgård’. Måden 
ordet bruges på i de vestnordiske skriftlige 
kilder tyder på at stav kunne betegne kult-
genstande i form af f.eks. en tilskåret hellig 
pæl eller et gudebillede, eller at det kunne 
henvise til kultpladser, der var indhegnet 
med stave såvel som mindesmærker på 
gravsteder (Vikstrand 2001, s. 294-297). 
I lighed med problematikken om harg/
hørg-terminologien er en vigtig kilde til 
staven som kultgenstand de tidlige lovtek-
ster, der angiver forbud mod at dyrke stave 
(ibid.). Hidtil har der ikke været belæg eller 
ikke-lingvistiske iagttagelser, der kunne 
sandsynliggøre, at stav som stednavnele-
ment skulle forstås i den sakrale betydning 
i det danske område (Christensen 2010, s. 
96). Her har vi dog at gøre med et så klart 
rumsligt sammenfald med de arkæologiske 
levn, at man må overveje, om der i forleddet 
stav i Stavsager f.eks. ligger en erindring 
om, at det var her stavene/gudebillederne 
stod, eller alternativt om et ældre sakralt 
navn har indgået i dannelsen af marknav-
net. Det danske marknavnestof vurderes 
generelt at være dannet i middelalderen, 
men med mulighed for at ældre navnestof 
er optaget i marknavnedannelser (Jørgen-
sen 1984). Våbenofringerne og bygninger-
ne ved Stavsager Høj har deres sidste fase i 
starten af yngre germansk jernalder, men 
det er muligt, at man herefter endnu be-
tragtede stedet som specielt, eller at der op 
gennem vikingetid endnu var et udendørs 
kultsted med opstillede gudebilleder eller 
en indhegning, som blot ikke har efterladt 
tydelige spor. 

Konklusion
Baseret på ovenstående præsentation af 
metoder, kildemateriale og arkæologiske 
fund mener forfatterne af denne artikel, 
at lokaliteten ved Harreby i baglandet bag 
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emporiet Ribe med stendynge/hørg samt 
halbygninger kan repræsentere det yngste 
element i en række rituelle lokaliteter i 
området Fæsted-Harreby-Sønder Hygum. 
Disse steder udgør tilsammen et vigtigt 
førkristent kultområde, der var i funktion 
gennem det meste af jernalderen og den 
ældre del af vikingetiden. Vi har vist, at 
Fæsted-Harreby-Sønder Hygum havde 
en central position i regionen i forhold til 
færdsel og administration, baseret på den 
topografiske placering med kontrol over 
transportkorridorer. Desuden antyder 
stednavne, at Sønder Hygum også rumme-
de samlingspladsen for Frøs Herred. 

Etableringen af konteksten for Fæstedskat-
tens nedlæggelse som et elitært og rituelt 
bebyggelseskompleks fra sen jernalder 
og vikingetid besvarer indtil videre ikke 
spørgsmålet om årsagen til skattens depo-
nering. Imidlertid er det interessant, at det 
eneste danske guldfund fra vikingetiden, 
der overgår Fæstedskatten i vægt, Tissø-
ringen, som ligeledes er fra 900-tallet, 
har tilknytning til et lignende kompleks, 
ligesom der i regionalt henseende er et 
interessant sammentræf mellem lokaliteter 
og fundgrupper ved lokaliterne Dankirke 
og Vester Vedsted; sidstnævnte bedst kendt 
for tilstedeværelsen af Vester Vedsted 
skatten: den hidtil næststørste guldskat fra 
Danmarks vikingetid.

De arkæologiske undersøgelser af både 
Stavsager Høj og i Harreby-Fæsted er 
endnu i gang. Samlet mener vi dog, at der 
gennem de indledende processer allerede 
er undersøgt et så fyldestgørende datasæt, 
at der nu er en ny og ganske veldefineret 
lokalitet tilgængelig for den fremtidige 
forskning i sakrale landskaber og i mag-
tens strukturer i det tidligste Danmark og 
Norden. En lokalitet, som på mange måder 

udgør en ny perspektivrig parallelt til de 
pladser, der gennem mange år er under-
søgt ved Tissø, Lejre, Uppåkra, Sorte Muld 
på Bornholm samt til dels de nyopdagede 
pladser ved Munkebo Bakke ved Ladby og 
Erritsø ved Fredericia.

Som vist, bringer området Fæsted-Har-
reby-Sdr. Hygum med de adskillige nye 
fund og udgravninger nyt stof til og nye 
perspektiver på en række gamle problem-
stillinger, både i forhold til organiseringen 
af den førkristne kult i landskabet, til 
en række omdiskuterede stednavne og 
til forholdet mellem datidens anvendte 
terminologi og arkæologiske lokaliteter. 
Vi ser her et rituelt tyngdepunkt over 
mange århundreder, hvor vi kan iagttage 
skift over større afstande, end man måske 
kunne forvente. Med fundene i det rituelle 
landskab omkring Fæsted og Harreby har 
vi nyt belæg for, at kulthandlinger allere-
de fra romersk jernalder kunne fokuseres 
omkring en bygning. Sammen med fund 
som Uppåkra er det tidlige kultområde 
ved Stavsager Høj med til at nuancere 
billedet af, hvordan religionen blev udøvet 
og udviklede sig gennem 1. årtusind. Det 
udfordrer også et billede af en tidlig ger-
mansk kult, der var tempelløs og kun blev 
praktiseret under åben himmel og først 
rykkede ”indendørs”, da den blev monopo-
liseret af eliten omkring 5.årh., som alle-
rede har vist sig at være mere komplekst 
og varieret (bl.a. diskussion hos  Fabech 
1991 s. 287-92; 1999; Vikstrand 2001 s. 261 
og Andrén 2002). 

Indtil videre synes aktiviteterne ved 
Stavsager Høj at ophøre omtrent, da sten-
dyngen ved Harreby anlægges, og man kan 
eventuelt anskue dette mulige hørg-anlæg 
som en nyskabelse i et gammelt sakralt 
landskab med en lang biografi. Et studie 
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af heargh-stednavne i England har vist, 
at stednavneelementet her var knyttet til 
topografisk distinkte lokaliteter (Semple 
2007). På trods af at heargh er et oldengelsk 
ord, og navnene derfor må være dannet 
efter, at de germansktalende grupper var 
indvandret i England, var heargh-navne 
forbundet med lokaliteter, der havde lange 
biografier som aktive kultsteder i de briti-
ske og romano-britiske perioder, men som 
fortsatte i brug blandt angelsakserne (ibid. 
s. 384ff.). Harreby er, med de arkæologiske 
fund og stednavnet tilsammen, et eksempel 
på, at der kunne være lang kultkontinuitet 
inden for et større landskabsområde, men 
at der skete en omfattende ændring i 
yngre germansk jernalder med flytning 
og nyanlæggelse – og dannelsen af et nyt 
stednavn. Undersøgelserne har således for 
første gang frembragt et anlæg, der ud fra 
både fremtoning såvel som koblingen til et 
stednavn kan tolkes som repræsentant for 
det førkristne kultpladsbegreb harg/hørg.
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Summary
Revealing the hørg phenomenon from the 
Late Iron Age and Viking period. New 
excavations from Harreby
As a result of a well-established collaboration 
between amateur archaeologists equipped 
with metal detectors, selected non-destruc-
tive archaeological investigations and full 
archaeological excavations, archaeologists 
from the Museum at Sønderskov put for-
ward the theory in 2020; that a field east of 
the village of Harreby, which just a few years 
previously had revealed the Fæsted hoard, 
also contained the last remains of a locality 
dated to the Late Germanic Iron Age to 
Early Viking Age. However, this was not a 
typical settlement as the vast majority of the 
others from the period; but on the contrary 
a very rich site characterized by the pres-
ence of two specific hall structures (not 
necessarily simultaneous) and an extensive 
pile of burnt stones. The term hørg quickly 
became associated with the description of 
the stone pile. With the use of the term, the 
need arose for a deep-set presentation of 
the archaeological methods, utilized to un-
cover the site and its interpreted parts. At 
the same time, there was a need to discuss 
the terminology itself, as well as utilizing 
the complete analysis to understand what 
had been uncovered at Harreby. 

As regards the archaeological approach and 
methodology, the analysis of Harrby and its 
neighbouring meadow were not initiated by 
archaeologists from the Museum at Sønder-
skov. The Danish National Museum had 
already registered other prehistoric sites 
– a number of these were exceptionally rich 
in finds material – between Harreby and 
Fæsted to the West and Sdr. Hygum to the 
East. Indeed, so many gold finds were regis-
tered, that Hans Neumann later described 
the area as ´the parish on the Gold road .́
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The new discoveries began in 2006 with the 
discovery and excavation of most of the large 
gold hoard, Fæstedskatten. The components 
of this just under 1,5 kg large gold find, 
were initially uncovered by three amateur 
archaeologists, who have since continued 
to have a very active role in the discover-
ies, which relate to pre-Christian sacred 
activities that Harreby and Fæsted housed 
together through time and space. Indeed, 
this collaborative approach is an important 
element in the exploration of the area.

As a result of the metal detector finds, 
available aerial photos have been utilized 
and investigated as a source. However, the 
significance of the relatively few considera-
tions these photos could contribute first be-
came clear, when a museum collaboration 
with a group of historically interested locals 
could instigate a geophysical investigation 
of the finds-site, which was further supple-
mented with topographical analyses. The 
most important results of the three amal-
gamated approaches are, that the stone 
pile could be observed on both the photos 
and the geophysical analysis. Added to this, 
the topographical analysis revealed a 575 
m long earthen bank, which together with 
the settlement created an easily controlled 
corridor, which is furthermore shaped by 
a number of natural landscape feature 
elements. That this corridor is connected 
with an important inland routeway is 
underlined by the presence of a still visible 
row of mounds, which trace and highlight 
prehistoric routes through the landscape.

A deeper understanding of these discover-
ies and especially the discovery of the stone 
pile, was sought using written sources and 
place name evidence, which together bear 
witness to elements of the pre-Christian 
sacred landscape, which have left traces in 

the place names of the locality. On a county 
level, it is remarkable, that the county 
name Frøs Herred is related to the cult 
connected with the deity Frej. But it’s not 
possible to determine, as to whether it was 
specifically here at Harreby, that there was 
a cult-site dedicated to Frej. As regards the 
placename Harreby, it is just as interesting, 
that the first element of the name hargh, is 
closely connected with the term hørg that 
is used for a special type of sacrificial site 
in the Old Norse sources. Hereby it seems 
probable that the stone heap revealed 
through archaeological methods repre-
sents a hørg. Place-name analysis indicates 
furthermore another older and possible 
sacred site at Stavsager Høj 1,7 km north of 
Harreby, where the first part of the name, 
stav, is the decisive element. The Museum 
at Sønderskov has since 2018 excavated a 
number of phases of hall buildings with 
variable deposition situations, which can be 
dated to the period from the Roman Iron-
Age to the Early Late Germanic Iron Age.

To conclude, it is interpreted that the 
discoveries, which have been made east of 
Harreby represent a sacred site dating from 
the Late Germanic Iron Age to the Age of 
Christian conversion. This is in many ways 
comparable with other sites from Denmark 
like Tissø and Lejre and from the greater 
Nordic region should be seen in the light of 
knowledge derived from high elite sacred 
sites such as Gamla Uppsala. Seen as a 
whole, the localities at Fæsted and Harreby 
are understood as being especially mean-
ingful for the research of pre-Christian 
sacred environments. 

Noter
1. En dybere landskabsanalyse er under 

udfærdigelse, og vil blive publiceret 
snarest.
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2. Museet på Sønderskov blev venligst gjort 
opmærksom på tilstedeværelsen af, den 
dengang formodede, jordvold af Muse-
umsinspektør, cand.mag. Morten Søvsø.

3. To findernavne har figureret som fin-
dere af denne halskæde; nemlig hhv. 
Thøste og Simon Thøstesen. Alt synes 
dog at tyde på, at Thøste var finder. Så-
ledes figurerer han på Nationalmuseets 
indleveringsprotokol som den, der ind-
leverede fundet til danefæbedømmelse.

4. Når der optræder en * foran et ord, 
betyder det at der er tale om et ord som 
burde findes, men ikke er dokumenteret i 
det pågældende sprog, og derfor er rekon-
strueret på grundlag af beslægtede sprog.

5. Den gammeldanske form af ordet er 
harg og i skandinavisk arkæologi bru-
ges både denne og formen horg. I det 
følgende bruger vi imidlertid formen 
hørg, der er blevet mest almindelig i 
dansk arkæologi. 

6. Et problem med alle disse tekster er, at 
de er nedskrevet i middelalderen og 
påvirket af den tidlige kristendoms per-
spektiver på det forudgående hedenskab.

7. Diserne var en særlig klasse af gudinder.
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Cand.mag, museumsinspektør
Museet på Sønderskov
Sønderskovgårdvej 2 
6650 Brørup
lg@sonderskov.dk

Sofie Laurine Albris
Ph.d., postdok
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Brynesteiner var nødvendige redskaper for å vedlikeholde jernverktøy med skarpe egger 
og spisser, og de er en av de mest vanlige gjenstandstypene fra jernalder og middelalder. 
Geologiske analyser av materialet i Ribe viser at over halvparten av brynene kom fra stein-
brudd i dagens Norge – fra Mostadmarka i Trøndelag og Eidsborg i Telemark. Importen 
av bryner fra Mostadmarka begynte allerede tidlig på 700-tallet, og vitner om en stabil 
og godt organisert tilførsel som varte i flere århundrer. På begynnelsen av 800-tallet skjer 
det likevel en endring i materialet, der bryner fra Eidsborg blir mer vanlig og etterhvert 
dominerer markedet. Bryner fra de norske steinbruddene er synlige eksempel på handel 
mellom Ribe og fjerne utmarksområder siden tidlig på 700-tallet. Dette var langvarige og 
stabile kontakter – der de samme steinbruddene forsynte byen med bryner i over 500 år. 

Brynesteiner i Ribe  
– fra fjerne utmarksområder  

til sentrale markeder 
Af Irene Baug, Tom Heldal, Øystein J. Jansen & Dagfinn Skre

 B 
rynesteiner er en av de mest 
vanlige gjenstandstypene fra 
jernalder og middelalder, påvist 
i både urbane og rurale kon-

tekster. Dette var redskaper som var helt 
nødvendige for å vedlikeholde jernverktøy 
med skarpe egger eller spisser, og tidligere 
studier tyder på at bryner av god kvalitet 
ble eksportert fra dagens Norge i store 
mengder i løpet av vikingtiden og middel-
alderen (f.eks. Nedkvitne 1983; Myrvoll 
1985; Resi 1990; Myrvoll 1991; Livland 
1992; cf. Resi 2008; Feveile 2009; Baug et 
al. 2019).

Temaet i denne artikkelen er bryner 
funnet i Ribe fra 700- til 1200-tallet, og 
med en mulig proveniens i dagens Norge. 
Viktige spørsmål som vil bli diskutert er i 
hvilke grad brynene i Ribe var varer som 
inngikk i en organisert import, eller om de 
er resultat av en mer tilfeldig distribusjon, 
kanskje som personlige eiendeler fraktet 
dit av omreisende handverkere eller han-
delsmenn. Den relativt lange tidsperioden 
på ca. 500 år, gjør det mulig å studere 
endringer eller stabilitet over tid i bryne-
steinstyper og transaksjonsformer. Dette 
vil gi ny innsikt i mobilitet og interaksjon 
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mellom ulike deler av Skandinavia, og 
mellom fjerntliggende utmarksområder 
og urbane steder.

Ribe – et lite tilbakeblikk
Ribe er en av de tidligste og lengstlevende 
urbane bosettelsene i Skandinavia. Stedet 
oppstod omkring år 700, og det arkeolo-
giske materiale viser både en stor hånd-
verksproduksjon og handelsaktiviteter fra 
starten (Feveile and Jensen 2000; Feveile 
and Jensen 2006:50-3; Feveile 2009; Croix 
2015). Produksjon og handel fortsatte å 
spille en viktig rolle gjennom vikingtiden 
og inn på 1100- og 1200-tallet, med kon-
takter til ulike steder i Skandinavia og 
Vest-Europa, så vel som til Middelhavsom-
rådet (Kieffer-Olsen 2008:158-61). Steder 
med godt dateringsgrunnlag av varer fra 
tidlig vikingtid er få. Dette, sammen med 
den langvarige bosettelsen og det rike, va-
rierte og godt daterte funnmaterialet gjør 
Ribe til en sentral lokalitet for å studere 
kontakter og nettverk i Nord-Vest Europa 
(Feveile and Jensen 2000).

Brynesteinsmaterialet i Ribe
Det er tidligere utført to studier knyttet til 
brynesteinsmaterialet i Ribe, og disse ar-
beidene vil utgjøre et viktig utgangspunkt 
for å diskutere handel og vareutveksling av 
brynene (Hald 1991; Myrvoll 1991; Baug et 
al. 2019).

Arkeologen Siri Myrvoll og geologen Niels 
Hald stod bak den første studien av bryner 
fra Ribe i 1991, der til sammen 117 bryner 
ble studert fra arkeologiske utgravninger 
fra vikingtidens markedsplass undersøkt 
i 1970–1976 på nordsiden av Ribe å. Med 
utgangspunkt i mikroskopisk identifika-
sjon og tynnslip, greide Myrvoll og Hald 
å identifisere forskjellige petrografiske 
grupper, som grå skifer, siltstein, sandstein 

og «miscellaneous» (Hald 1991; Myrvoll 
1991). Dette tyder på ulike opphavsområ-
der. Forskerne greide imidlertid bare å 
identifisere ett steinbruddsområde som 
leverte brynesteiner til Ribe, nemlig stein-
bruddene i Eidsborg i Telemark i Norge.

I en nyere tverrfaglig studie fra 2019, var 
målet å proveniensbestemme brynesteiner 
med et mulig opphav i dagens Norge, og 
funn fra 700- og 800-tallet ble inkludert 
i studien (Baug et al. 2019). Denne nyere 
undersøkelsen utgjør det viktigste utgangs-
punktet for diskusjonen i denne artikkelen, 
og de geologiske analysene og resultatene 
fra undersøkelsen vil bli presentert i mer 
detalj nedenfor. Vi vil imidlertid også trek-
ke inn funn fra 1000- til 1200-tallet som 
tidligere ikke har vært publisert. 

Brynematerialet i Ribe er sterkt fragmen-
tert på grunn av bruk, og lengde, bredde, 
tykkelse og form på brynesteinene varierer 
stort. De minste fragmentene er mindre 
enn 5 mm lange og ca. 1-2 mm tykke. Noen 
av de minste fragmentene kan være resul-
tat av en viss produksjon eller ferdigstilling 
av bryner. Det er imidlertid sjelden at 
man har påvist halvfabrikat. Kontinuerlig 
bruk førte til at brynene ble tynnere og 
ofte brakk. Dette gjør at noen fragmenter 
kan tilhøre den samme brynesteinen. 
Antallet fragmenter i Ribe kan derfor ikke 
brukes til å si noe om den totale mengden 
brynesteiner i byen (Baug et al. 2019). 
Det er også relativt sjelden at man finner 
ubrukte og hele brynesteiner. Dette ser ut 
til å være tilfellet for de fleste vikingtids 
bosettelsene, der brynesteinsemner sjel-
dent blir påvist (Resi 2011). I 1985 ble det 
imidlertid funnet fire brynesteinsemner 
på den sørlige bredden av Ribe å, mellom 
byen og havet. De tre største emnene er 
mellom 30 og 35 cm lange. Steinene er 
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antatt å komme fra Eidsborg, men uten at 
en vitenskapelig proveniensbestemmelse 
er foretatt. Trolig stammer brynesteinsem-
nene fra en skipslast som gikk tapt under 
seilasen opp elven – på vei mot byen (Jen-
sen 1986-1987). Funnet tyder på at bryner 
ble importert til Ribe som uferdige emner, 
men det kan ikke sies noe nærmere om når 
de havnet i åen.

Det er imidlertid ikke påvist uferdige 
emner i materialet som er undersøkt i 
denne studien. Brynematerialet er svært 
fragmentert, og bærer spor av intensiv 
bruk, noe som tyder på at mange av de 
importerte brynene ble brukt i byen. 
Sannsynligvis var det behovet for ulike 
typer bryner, både i husholdet og i ulike 
handverksaktiviteter, som er årsaken til 

at brynene ble fraktet til Ribe. Samtidig 
er det også mulig at byen fungert som et 
redistribusjonssenter, som Myrvoll har 
foreslått (Myrvoll 1991:132-4).

Geologi og opprinnelse
Store mengder brynesteiner er påvist 
i byer og markedsplasser fra vikingtid 
og fremover flere steder i Nord-Europa. 
Tidligere studier tyder på at råmateriale 
for brynesteiner i denne perioden ofte ble 
hentet fra dagens Norge, og særlig to typer 

Fig. 1 

Skrottipper, dvs. steinavfall fra 
et steinbrudd i Eidsborg. Foto: 
Irene Baug.

Stone rubble, stone cuttings 
from a stone quarry in Eidsborg.
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skifer ser ut til å ha vært ettertraktet. Den 
første typen er lysegrå, finkornet musko-
vitt-kvartsskifer, her omtalt som lysegrå 
skifer. Den andre skifertypen er mørkegrå 
eller lilla svært finkornet muskovitt-kvarts-
skifer, her omtalt som svært finkornet ski-
fer (Ellis 1969; Mitchell et al. 1984; Crosby 
and Mitchell 1987; Askvik 1990; Resi 1990; 
Hald 1991; Myrvoll 1991; Baug et al. 2019).

Siden 1970-tallet har man antatt at bryner 
av lysegrå skifer har sitt opphav i steinbrud-
dene i Eidsborg. Proveniensbestemmelsen 
var basert på det store antallet kjente bryne-
steinsbrudd i området, samt makroskopisk 
identifikasjon og mikroskopiske studier av 
tynnslip fra bryner av lysegrå skifer funnet 
i Kaupang, Hedeby, Wolin, Aggersborg, 
Ribe og ulike steder på De britiske øyene. 

Man foretok også dateringer (K-Ar) av mu-
skovitt i bryner som viste en avkjølingsalder 
mellom 900 og 950 millioner år, noe som er 
typisk for prekambriske bergarter i denne 
delen av Norge (Moore 1978; Mitchell et 
al. 1984; Crosby and Mitchell 1987; Askvik 
1990; Resi 1990; Hald 1991; Myrvoll 1991; 
Askvik 2008; Resi 2008, 2011). Dette betyr 
at Eidsborg-skiferen ble dannet for mellom 
900 og 950 millioner år siden.

Med bakgrunn i samme metoder mente 
man at også bryner av svært finkornet skifer 
trolig kom fra Norge. Radiometriske date-
ringer (K-Ar) tidfestet den geologiske dan-
nelsen av slike bryner til mellom 403±10 og 
446 ± 7 millioner år (avkjølingsalderen for 
muskovitt). Dette sammenfaller med tids-
rommet for dannelsen av den kaledonske 

Fig. 2 

Kart over steder og byer nevnt i 
artikkelen. Illustrasjon: Ingvild T. 
Bøckman.

A map of the places and towns 
mentioned in this article.
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fjellkjede i Nord-Europa som opptrer i et 
belte som krysser Skandinavia, England, 
Skottland og Irland, så vel som i en sone i 
Sentral-Europa. Innenfor dette området ble 
Norge sett som det mest sannsynlige opp-
rinnelsesområdet – ut fra både geologiske 
og kulturelle forklaringer (Mitchell et al. 
1984; Crosby and Mitchell 1987; Askvik et 
al. 2008). I Norge dekker den kaledonske 
fjellkjeden et ca. 1700 kilometer langt belte 
fra Rogaland til Nordkapp (Mitchell et al. 
1984; Askvik 2008:8, fig. 2), med antatt 
tilsvarende avkjølingsaldre, og metoden 
gav følgelig ikke grunnlag for nærmere 
proveniensbestemmelse.

Geologiske analyser av brynesteiner i Ribe 
ble utført i 2019, og inkluderte visuell ka-
rakterisering, petrografiske undersøkelser 
av tynnslip, samt geokjemiske whole-rock 
analyser av hoved- og sporelementer ved 
bruk av XRF. Prøver fra 11 steinbrudd 
innenfor fire forskjellige områder i Norge 
ble undersøkt med samme metoder: to 
steinbrudd i Mostadmarka og to stein-
brudd i Soknedal – begge i Trøndelag, 
seks steinbrudd i Eidsborg i Telemark og 
ett steinbrudd i Hardanger. Disse ble sam-
menlignet med prøver fra 14 brynesteiner 
fra Ribe. Analysene bekreftet at bryner av 
lysegrå skifer kommer fra Eidsborg (fig. 1). 
Samtidig greide man å påvise provenien-
sen til bryner av både mørkegrå og lilla 
svært finkornet skifer: Disse stammer fra 
Mostadmarka i Trøndelag. Så langt er to 
steinbruddsområder her prøvetatt: Hein-
gruva og Rollset (Baug et al. 2019). 

Begge produksjonsområdene, Mostadmar-
ka og Eidsborg, ligger i relativt marginale 
områder med tanke på bosettelsesmønster, 
markedsplasser og handelssteder (fig. 2). 
Bruddene er lokalisert i utmarksområder, 
men har flere steder vært så intensivt 

utnyttet at produksjonen har endret den 
opprinnelige topografien (fig. 3). 

Proveniens og kronologi  
til brynesteinene fra Ribe
Til sammen er 542 bryner fra fem forskjel-
lige lokaliteter i Ribe inkludert i denne 
studien. 440 bryner kommer fra ASR 7 
(Sct. Nicolajgade 8) og ASR 9 (Posthuset), 
og er datert til respektive ca. 705–850 AD 
og 705–1200, mens 98 bryner kommer 
fra ASR13 Torvet 13–15 og er datert til 
1000–1200-tallet (fig. 4). Disse tre lokali-
tetene ble valgt ut på grunn av deres gode 
kronologi og lange dateringsrammer, noe 
som gjør det mulig å studere endringer og/
eller stabilitet i materialet over tid. Siden 
de fleste av brynesteinsfragmentene er for 
små for analyser, ble det også trukket inn 
tre funn fra pålitelige kontekster fra loka-
litetene ASR 4M75 (Kunstmuseets Have) 
og et fragment fra ASR 5M74 (Dommer-
haven). Bryner fra ASR 7 og ASR 9, samt 
de fire fragmentene fra ASR 4M75 og ASR 
5M74 er tidligere publisert i studien fra 
2019 (Baug et al. 2019), mens brynesteine-
ne fra ASR 13 (Torvet 13-15) ikke har vært 
publisert tidligere. Materialet fra denne 
siste lokaliteten vil derfor bli presentert i 
mer detalj nedenfor. 

ASR 7 representerer den eldste delen av 
Ribe, med kulturlag og funn fra ca. 705. 
De yngste dateringene herfra er fra ca. 795, 
pga. forstyrrelser og ødeleggelser av nyere 
lag – bortsett fra en kontekst, G2, som varer 
frem til 850 (Feveile 2006:40). Til sammen 
er det funnet 107 brynesteiner fra ASR 7, og 
89 av disse har gode daterbare kontekster, 
og er dermed inkludert i analysen.

Nesten halvparten av de undersøkte bry-
nene fra ASR 7 stammer fra Mostadmarka 
eller Eidsborg (47 %). Bare en stein fra 
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Fig. 3

Heingruva i 
Mostadmarka.
Foto: Irene 
Baug.

Heingruva in 
Mostadmarka.
Photo: Irene 
Baug.

Fig. 4

Kart over Ribe med de aktuelle lokalitetene 
avmerket. Ilustration: Claus Feveile. Kort-
grundlag: Techts kort over Ribe Købstad 1858.

A map showing all of the Ribe excavations 
cited in this article. 
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Mostadmarka er identifisert i perioden 
710–725, og de fleste steinene fra Norge 
opptrer etter 760. Majoriteten er fra 
Mostadmarka, men åtte fragment er fra 
Eidsborg (inkludert fem fragment med en 
mulig proveniens til Eidsborg). Disse er 
alle datert til 760–795 (Baug et al. 2019:58-
62). Det er imidlertid noe usikkert om da-
teringen av disse tidlige Eidsborg-steinene 
er helt korrekt.

Ved lokaliteten ASR 9 er de stratigrafiske 
fasene datert ved hjelp av dendrokronologi 
(Feveile and Jensen 2006:119, 24-29). Til 
sammen er 411 brynesteiner påvist, og 351 
av disse har gode kontekster og er dermed 
inkludert i analysen (Baug et al. 2019) 
(fig. 5).

64% av det totale antallet bryner fra ASR 9 
stammer fra Eidsborg eller Mostadmarka. 
To mulige Mostadmarka bryner er påvist i 
fase B, 705–725, mens hele 42 % av brynene 
i fase C, 725-760, kommer fra dagens Nor-
ge. De fleste av disse er fra Mostadmarka, 
men to eksemplarer kommer fra Eidsborg 
– forutsatt at dateringen på disse er riktig. 
Prosentandelen med bryner fra dagens 
Norge øker gjennom 700-tallet til 75 % i 
fase F, 790–800. Bryner fra Mostadmarka 
dominerer på 700-tallet, men dette endrer 
seg i løpet av 800-tallet. I fase H/I datert 
til 820–850 er det like mange bryner fra 
Eidsborg som fra Mostadmarka (Baug et al. 
2019:58-64). Denne endringen i brynety-
per ble ikke dokumentert i Myrvoll’s studie 
av Ribe-brynene, da de manglet lokaliteter 
med god nok stratigrafi og datering (Myr-
voll 1991:128-31).

Tre fragment fra utgravningen ASR 4M75 
og et fragment fra ASR 5M74 er også 
inkludert i analysene – alle av typen svært 
finkornet skifer (Baug et al. 2019:63). Disse 

funnene er fra pålitelige kontekster fra tid-
lig vikingtid, datert til 720–800 (Myrvoll 
1991:125-9). På grunn av forskjellig farge 
på brynesteinene (lilla og mørk grå), 
anså Myrvoll og Hald det som sannsynlig 
at brynesteinene hadde ulik proveniens 
(Myrvoll 1991:121). Alle fire fragmentene 
er imidlertid fra Mostadmarka (Baug et al. 
2019:63).

For å se nærmere på distribusjon og bruk 
av brynesteiner etter 1000-tallet, og der-
med kunne se endringer eller stabilitet 
over tid, er lokaliteten ASR 13 inkludert 
i denne studien. Lokaliteten befinner seg 
ved domkirken i Ribe, og i et området hvor 
bysenteret lå i middelalderen. De arkeolo-
giske undersøkelsene avdekket firemeter 
tykke kulturlag, som dekket en periode på 
ca. 1000 år, fra ca. 850–1850 (Jensen and 
Søvsø 2016). Mer enn 102 bryner er funnet 
her, og 98 av dem er inkludert i denne 
analysen. De fleste brynene er datert til ca. 
1000–1200-tallet, men for noen funn har 
det bare vært mulig å gi en vid tidsramme 
til middelalderen (tab. 1). 

77 % av det totale antall bryner fra ASR 
13 er fra Eidsborg og Mostadmarka. Fra 
1000-tallet og fremover er det en klar for-
skjell i petrografiske typer sammenlignet 
med tidligere perioder. I denne perioden 
er en majoritet på 60 % av brynene fra 
Eidsborg, mens bare seksten fragment (ca. 
16 %) er fra Mostadmarka. Dette betyr at 
økningen i Eidsborg bryner som blir synlig 
fra 800-tallet av, fortsetter i de påfølgende 
århundrene, og fra 1000–1100-tallet har 
Eidsborg brynene fullstendig utkonkur-
rert bryner fra Mostadmarka. De samme 
tendensene ser man i samtidige byer i 
Norge (Christophersen and Walaker Nord-
eide 1994:255; Lønaas 2001:15-6; Hansen 
2017:74-6) (fig. 6). 
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Datering AD
Totalt 
antall

Eids-
borg

Mulig 
Eidsborg

Mostad-
marka

Mulig 
Mostad-
marka

% av bryner  
fra dagens 

Norge

1000–1100 31 18 0 7 1 84

1000–1250 21 9 0 2 1 57

1200-tallet 7 5 0 1 0 86

Middelalder 39 27 0 3 1 79

Totalt 98 59 0 13 3 77

Tabell 1

Brynesteiner fra ASR 13 Torvet 
13   - 15 antatt å komme fra Eidsborg 
og Mostadmarka.

Whetstones from the ASR 13 
excavation Torvet 13 -15, which are 
assumed to originate from Eids-
borg and Mostadmarka.

Fig. 5

Brynefragment fra Mostadmarka. 
ASR 9 X298. Foto: Sydvestjyske 
Museer. 

Whetstone fragments from Mostad-
marka from the ASR 9 excavation.

Fig. 6 

Bryne fra Eidsborg. ASR 13 X511. 
Foto: Sydvestjyske Museer.

A whetstone from Eidsborg from 
the ASR 13 excavation.
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Vikingtidens handelsnettverk  
– kontroll og organisering
Folk i Ribe hadde tilgang til bryner fra 
dagens Norge siden tidlig 700-tall og langt 
inn på 1200-tallet. Distribusjonen viser 
kontakt, men det behøver nødvendigvis 
ikke alltid være snakk om handel. Men-
nesker på reise tar med seg sine personlige 
eiendeler, ting som kan bli mistet, kastet, 
gitt eller byttet bort på reisen. Dette gjør at 
det kan ligge ulike årsaker og handlinger 
bak distribusjonen.

Det overordnete bildet tyder imidlertid på 
at det har vært en stabil tilgang til bryner fra 
Mostadmarka siden tidlig på 700-tallet. Mo-
stadmarka-brynene er få på dette tidspunk-
tet, men det er også det totale antallet bryner 
i Ribe. I perioden før 725, der det ble funnet 
til sammen 14 bryner fra ASR 7 og ASR 9, 
var bare en fra Mostadmarka og to muligens 
fra Mostadmarka. Det er mulig at de første 
brynene kom til Ribe som reisendes person-
lige eiendeler, mennesker som ikke nødven-
digvis hadde som intensjon å selge dem. De 
kan dermed være resultat av en mer tilfeldig 
import heller enn handelsvarer. To kammer 
av reinsdyrgevir som også er datert så tidlig 
er tolket på samme måte. Reinsdyr finnes i 
skogs- og høylandet på den skandinaviske 
halvøy, og kammene vitner om kontakt til 
dette området (Ashby et al. 2015:692, fig. 
3). Forekomsten av både bryner fra Mostad-
marka og reinsdyrkammer tyder således på 
at folk fra den skandinaviske halvøy besøkte 
Ribe allerede i markedsplassens første tiår 
(Ashby et al. 2015; Baug et al. 2019).

I den påfølgende fasen (C), 725–760, som 
hadde 33 bryner, er 42 % fra Mostadmarka 
(12) og Eidsborg (2). Den høye andelen 
tyder på en begynnende organisert ut-
veksling av disse gjenstandene, der det ser 
ut til at utvinningen av bryner har vært 

rettet mot langdistansehandel. Brynene 
ble ettertraktede handelsvarer, og Ribe ble 
avhengig av dette forsyningsnettverket som 
innbefattet den skandinaviske halvøy. Det 
er også i denne perioden at de første bryne-
ne fra Eidsborg opptrer, med forbehold om 
at kontekst og kronologi for de to brynene 
er korrekt. Ingen funn av Eidsborg-bryner 
fra andre lokaliteter er datert til før ca. 820.

Det er en gradvis økning i bryner fra da-
gens Norge fra 725 og fremover, men med 
en sterk økningen i tidsrommet 790–800. I 
denne fasen utgjør bryner fra Mostadmarka 
og Eidsborg hele 75 % av brynematerialet 
fra ASR 9. Mens funnene tyder på en stabil 
og stadig økende forsyning fra Mostad-
marka, er det fremdeles bare et lite antall 
Eidsborg bryner (Baug et al. 2019:58-64).

700-tallet er en pre-urban fase i dagens 
Norge, og i løpet av denne perioden har 
skip sannsynligvis seglet mer eller mindre 
direkte fra utskipingssteder nær steinbrud-
dene til markeder i sørlige Skandinavia. Vi 
vet imidlertid lite om menneskene som var 
involvert i å produsere og drive handel med 
disse varene i denne perioden. Vi har tidlige-
re foreslått at bryner fra Mostadmarka kan 
ha blitt distribuert via Lade (Norrønt Hlaðir, 
som betyr lagringsplass eller lasteplass) nær 
munningen av Trondheimsfjorden, og 20-25 
km nord-vest for Mostadmarka. Lade var 
setet til ladejarlene, som var høystatus poli-
tiske aktører i Skandinavia fra sent 800- til 
1000-tall (Baug et al. 2019:64). Dette tyder 
i så fall på en godt organisert produksjon og 
distribusjon av bryner fra steinbruddene i 
Mostadmarka. Denne aktiviteten bør sees 
i sammenheng med den maktpolitiske 
utviklingen fra begynnelsen av 600-tallet 
langs vestkysten av Norge, med større 
politisk integrering av viktige regioner, der 
områder med ulike ressurser ble trukket inn 
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(Baug et al. 2019). Regionale, høystatusak-
tører kan på denne måten ha fungert som 
mellommenn, og knyttet perifere utmarks-
områder på den skandinaviske halvøy til 
interregionale handelsnettverk.

Reising og å drive handel over store 
avstander var knyttet til fare, og både 
handelsmenn og varer måtte beskyttes. 
Likevel var langdistansehandel en stadig 
voksende aktivitet fra tidlig 700-tall. Dette 
gjorde det nødvendig med en maktpolitisk 
organisasjon som kunne sørge for et mini-
mum av sikkerhet og forutsigbarhet. I løpet 
av 700- og 800-tallet etablerte høystatus po-
litiske aktører seg langs kysten, og gjorde 
det mulig å sikre seglingsruten, Norðvegr 
(nordveien). Dette var viktig for å gjøre 
langdistansehandelen langs kysten mulig 
(Skre 2018). Denne politiske enheten var 
sterk nok til å garantere trygg seiling for 
de som underla seg den, og ved å etablere 
allianser med sjøkongene langs seilingsle-
den, kunne arktiske handelsmenn frakte 
varer og last trygt langs kysten (Baug et al. 
2019:68-70). Utviklingen åpnet opp for en 
stabil tilførsel av bryner fra Mostadmarka 
til sørlige Skandinavia fra første halvdel av 
700-tallet. Behovet for en stabil og pålitelig 
tilførsel av varer til byer og markedsplasser 
som Ribe har trolig ført til en god orga-
nisering av denne handelen, og det er en 
aktivitet som må sees som et resultat av den 
økonomiske og maktpolitiske samfunnsut-
viklingen fra 700-tallet og fremover.

Sammen med andre produkt som huder, 
pels, fjær, hvalrosstenner og jern, er bryne-
steinene resultat av en mer intensiv utnyt-
ting av skogs- og fjellområder i slutten av 
merovingertiden og begynnelsen av viking-
tiden. Mest sannsynlig var brynene bare en 
av flere varetyper fra nordlige områder som 
ble transportert langs vestkysten av dagens 

Norge fra 700-tallet av. Mange av varety-
pene har imidlertid enten ikke overlevd i 
arkeologiske kontekster, eller de er vans-
kelig å proveniensbestemme. På bakgrunn 
av dette har vi tidligere argumentert for at 
brynesteiner kan sees som et proxy for, dvs. 
som et eksempel på, handelen med arktiske 
varer (Baug et al. 2019:65-6). Bryner er 
derfor en viktig indikasjon på interaksjon 
og nettverk mellom fjerne utmarksområder 
og urbane lokaliteter i Skandinavia.

Steinbruddene i både Mostadmarka og 
Eidsborg befinner seg i marginale utmarks-
områder, men brynene ble likevel produ-
sert med tanke på langdistansehandel, og 
med en intensjon å frakte de mange dagers 
seiling sørover. Den stabile tilførselen av 
bryner til Ribe tyder på en økende økono-
misk aktivitet i det sørlige Nordsjø-områ-
det, og kunnskap om maritim mobilitet, 
produksjonsområder og markeder allerede 
fra tidlig 700-tall. Avhengigheten av denne 
type ikke-lokale produkt indikerer stabile 
maritime nettverk i Nord Europa, hvor 
også perifere utmarksområder spilte en 
rolle. Disse nettverkene var helt nødvendi-
ge for storskalaproduksjonen. En viss form 
for inntekt må ligge til grunn for langdis-
tansehandel av brynene, og må ha gjort 
de mange dagene med seiling økonomisk 
lønnsom. De fleste mottakerne av brynene 
befant seg i stor avstand fra steinbrudde-
ne, og produksjonen av bryner knytter 
fjerne utmarksområder til interregionale 
nettverk og markeder i sørlige deler av 
Nordsjø-området gjennom flere århundrer.

Funnene fra ASR 7 og ASR 9 viser at folk i 
Ribe i løpet av perioden 820–850 begynte 
å bruke Eidsborg bryner i mye større grad 
enn tidligere. Denne økningen tyder på 
en endring i preferanser knyttet til bry-
netyper og handelsnettverk mot nord, og 
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det sammenfaller godt med etableringen 
av byen Kaupang i Vestfold ca. 800, som 
er lokalisert bare ca. 130 km i luftlinje 
fra steinbruddene i Eidsborg. Kaupang lå 
under den danske kongemakten, og Ribe 
ser ut til å ha vært en av Kaupangs viktigste 
forbindelser mot sør (Skre 2011). Trolig 
har danenes konger fått tilgang til viktige 
nordlige ressurser gjennom Kaupang.

På Kaupang er det ikke påvist bryner fra 
Eidsborg i den eldste bosettelsesfasen. 
Brynene ser ut til å opptre fra perioden 
805/810–840/850 (Pilø and Skre 2011; Resi 
2011:388). Dette kan kanskje tyde på at den 
storskala produksjonen av bryner i Eids-
borg begynte først noen få år etter 800, noe 
som også kan forklare økningen i Eidsborg 
bryner i Ribe fra ca. 820. I denne perioden 
er det også en økning i ferdselen mellom 
Kaupang og Ribe over Skagerak, og bryner 
fra Eidsborg ser ut til gradvis å ha blitt 
organisert inn i langdistanse nettverkene 
til Kaupang og Ribe (Baug et al. 2019:63-
4). Dette førte etter hvert til en endring i 
brynetyper i Ribe fra første halvdel av 
800-tallet, hvor et nytt produksjonsområde 
og nye leverandører begynner å få betyd-
ning. En last med bryner fra 900-tallet, 
mest sannsynlig fra Eidsborg, ble funnet i 
Klåstadskipet i Tjølling i Vestfold, ikke langt 
fra Kaupang. Til sammen ble 63 bryneem-
ner funnet i bunnen av vraket, og er tolket 
som rester etter skipets last (Resi 2008:57). 
Funnet kan trolig settes i sammenheng med 
brynesteinshandelen fra Kaupang. Det lave 
antallet bryner i skipet tyder imidlertid på 
at dette ikke var det eneste vareslaget om 
bord. Skriftlige kilder fra 1405 beretter at 
bryner i denne perioden ble transportert 
om bord i skip sammen med andre vareslag, 
som huder, ull, smør og tømmer (DN XIX, 
666, 1405), og lignende forhold kan ha vært 
tilfelle i vikingtid.

I motsetning til Eidsborg-brynene, er 
bryner av svært finkornet skifer, trolig fra 
Mostadmarka, påvist på Kaupang allerede 
i den eldste bosettelsesfasen datert til 
800–805/810 (Pilø and Skre 2011; Resi 
2011:388). Siden handelsruter fra Mostad-
marka allerede var etablert langs vestkys-
ten av dagens Norge, er det imidlertid ikke 
sikkert at Kaupang har spilt en avgjørende 
rolle i handelen med disse brynene.

Kaupang opphører ca. 950, men etterspør-
selen etter bryner fra Eidsborg fortsatte, noe 
som kan ha bidratt til etableringen av Skien 
som by i sørlige deler av Telemark i siste 
halvdel av 900-tallet. Arkeologiske under-
søkelser i Skien har avdekket store mengder 
bryner – for det meste uferdige emner – og 
byen er tolket som en omlastingsplass fra 
slutten av 900-tallet (Myrvoll 1984, 1986:165-
6). Steinbruddene i Eidsborg er lokalisert i 
innlandet, med relativt stor avstand til den 
nærmeste havn og markedsplass. Brynene 
måtte transporteres ned Telemarksvassdra-
get, som utgjør et 120 km langt nettverk 
av elver, vann og kanaler som knytter 
fjellområder i innlandet sammen med kys-
ten. Dette var den viktigste ferdselsåren i 
området, med bruk av båter om sommeren 
og sleder på isen om vinteren – og med flere 
omlastinger før man ankom Skien (Myrvoll 
1984:50, 1986:175-6; Nymoen 2011).

Prestegården Kvitseid (i dag også navnet 
på bygden, prestegjeldet og kommunen) 
ligger strategisk plassert ved Telemarks-
vassdraget, i et område hvor man måtte 
krysse over land – over eidet – for å komme 
videre nedover i vassdraget. Kvitseid er 
en av de aller rikeste bygdene hva gjelder 
vikingtidsgravfunn på Østlandet, mens det 
er påvist lite funn fra eldre jernalder. Dette 
ser ut til å være et område som tidlig på 
800-tallet vokser frem som et lokalpolitisk 
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sentrum, en utvikling som er sett i sam-
menheng med eksporten av bryner fra Eids-
borg. Trolig måtte reisende betale avgifter 
for å passere over eidet, og menneskene 
som satt med kontrollen på Kvitseid kunne 
på denne måten tjene på eksporten av både 
bryner og andre utmarksprodukter fra 
Telemarksområdet (Braathen 2006).

Brynesteinshandel i middelalde-
ren – brudd eller kontinuitet?
Handelen med bryner fra Eidsborg økte inn 
i den andre urbaniseringsbølgen i Skandi-
navia som begynte på midten av 900-tallet. 
I Ribe utgjør Eidsborg-bryner 60% av det to-
tale antall bryner på 1000–1200-tallet. Kan-
skje var brynesteinshandelen så nødvendig 
for danene at maktpolitiske aktører så det 
som viktig å opprettholde leveransen av dis-
se handelsvarene. Det er foreslått at behovet 
for bryner og andre varer fra nord gjorde 
at kong Harald Blåtann og hans sønn Svein 
Tjugeskjegg hadde forbindelser til Skien på 
slutten av 900-tallet – kanskje gjennom en 
lokal stormann (Bandelien 2018).

På 1000-tallet ser det ut til at Mostadmarka 
ble fullstendig utkonkurrert av Eidsborg 
-bryner. Det samme mønsteret kan man 
også se i andre middelalderbyer, for ek-
sempel Trondheim, Bergen og Oslo, der 
Eidsborg-bryner er mye vanligere enn de 
svært finkornete brynene fra Mostadmarka 
(Christophersen and Walaker Nordeide 
1994:255; Lønaas 2001:15-6; Hansen 
2017:74-6). Grunnen til denne endringen i 
brynesteinstyper er ikke kjent. Det er ingen-
ting som tyder på at Eidsborg-bryner var av 
bedre kvalitet enn brynene fra Mostadmar-
ka. Mye tyder heller på at de to brynetypene 
utfylte hverandre og kan ha hatt en noe for-
skjellig bruk. Dette blir også underbygget av 
gravfunn der begge typer bryner er påvist. 
Slipeeksperiment fra Hedeby viser at bryner 

av Eidsborg-typen er egnet til en første, noe 
grovere sliping, der deler av jernet blir slipt 
bort. Den svært finkornete skiferen – trolig 
fra Mostadmarka – egner seg derimot bedre 
til finere sliping, til den siste finpussen for 
å gi en glatt overflate og skarp egg (Resi 
1990:49-51, 2008:51, 2011:375). Kanskje 
ligger forklaringen på færre Mostadmar-
ka-bryner i selve steinbruddene. Det er 
mulig at det ble en nedgang i brynepro-
duksjonen i Mostadmarka frå 1000-tallet 
og fremover. Dette kan i så fall forklare den 
markante nedgangen i eksporten.

I løpet av middelalderen vokste bryne-
produksjonen i Eidsborg til industrielle 
proporsjoner, og virksomheten fortsatte 
langt inn på 1900-tallet (Livland 1992). Selv 
om restene etter utvinningen i Heingruva i 
Mostadmarka tyder på en stor-skala produk-
sjon, er den likevel ikke i nærheten så stor 
som i Eidsborg. Det er mulig at aktiviteten 
i Eidsborg var bedre organisert, særlig etter 
at Skien ble etablert. Samtidig med at bryne-
produksjonen i Eidsborg økte på 1000-tallet, 
ble det utviklet en stor-skala eksport av 
tømmer fra Skien, og kanskje må distribu-
sjonen av bryner sees i sammenheng med 
distribusjonen av tømmer i denne perioden 
(Myrvoll 1986:174). På slutten av 1500-tallet 
tyder skriftkilder på at bryner ble solgt som 
ballast i Skien, og bl.a. eksportert til Spania 
sammen med tømmer (Friis 1632:46).

Skriftlige kilder fra middelalderen gir et 
lite innblikk i eksporten av Eidsborg-bry-
ner i middelalderen. I et dokument fra 
1358 gi kongen innbyggerne i Skien rett 
til å drive handel med bl.a. brynesteiner 
– etter ‘gammel sedvane’ (DN XV, nr. 20 
1358). Kongen ser ikke ut til selv å ha vært 
involvert i handelen, men har likevel sett 
det som viktig at brynesteinshandelen 
fortsatte. Om Skiens innbyggere også var 
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involvert i produksjonen av bryner er usik-
kert, og kanskje har de bare fungert som 
mellommenn i brynesteinshandelen der 
de knyttet steinbruddene til internasjonale 
handelsnettverk. I middelalderen var det 
imidlertid ikke bare Skien som var som ek-
sporthavn for Eidsborg-brynene. Brynene 
ble også fraktet ut fra Bergen, hvor de ble 
transportert både på norske og hanseatiske 
skip – bl.a. til britiske områder (Nedkvitne 
2014:81, 84, 596-9).

Kildene tyder altså på en større og enda be-
dre organisert handel i middelalderen enn 
i vikingtid. Hvorfor dette bare ser ut til å 
ha kommet Eidsborg til fordel og ikke Mo-
stadmarka er usikkert, men kan som sagt 
skyldes en nedgang i selve utvinningen i 
Mostadmarka. Den storstilte produksjonen 
i Eidsborg og den godt organiserte langdis-
tansehandelen herfra fikk også betydning 
for folk Ribe – som etter hvert nærmest 
sluttet å importere bryner fra Mostadmar-
ka, og istedenfor nesten utelukkende gikk 
over til Eidsborg-bryner – og dermed et 
nytt nettverk og nye aktører. 

Avslutning og konklusjon
Allerede fra Ribes begynnelse, tidlig på 
700-tallet, har det vært kontakt til den 
skandinaviske halvøy, blant annet gjen-
speilet i funn av bryner fra Mostadmarka 
i Trøndelag. Importen fra Mostadmarka 
økte stort utover på 700-tallet, og vitner 
om en stabil og godt organisert tilførsel. 
Trolig ble brynene distribuert via Lade 
nær munningen av Trondheimsfjorden. 
Dette var setet til høystatus politiske aktø-
rer i Skandinavia fra sent 800- til 1000-tall, 
og kanskje har mennesker tilhørende 
den maktpolitiske sfære på denne måten 
fungert som mellommenn mellom perifere 
utmarksområder og interregionale han-
delsnettverk og byer.

På begynnelsen av 800-tallet skjer det en 
endring i brynematerialet, og bryner fra 
Eidsborg begynner etterhvert å overta mar-
kedet. Denne utviklingen sammenfaller 
godt med etableringen av byen Kaupang i 
Vestfold ca. 800. Mye tyder på at Kaupang, 
og senere Skien, har fungert som viktige 
distribusjonssenter for Eidsborg-brynene 
– og trolig også andre vareslag fra den 
skandinaviske halvøy.

Brynesteinene representerer bare en av 
mange varetyper som ble transportert sør-
over langs norskekysten, men de er et synlig 
eksempel på kontakter og nettverk mellom 
fjerne utmarksområder og urbane lokalite-
ter i Skandinavia siden tidlig på 700-tallet. 
De er et bilde på betydningen av maritim 
mobilitet og handel gjennom århundrer.
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Summary
Whetstones in Ribe – from distant outly-
ing regions to central marketplaces
Whetstones are one of the most common 
find types from the Iron Age and Medi-
eval periods. Geological analyses of the 
whetstone material from Ribe shows that 
over half of the whetstones originate from 
a quarry in modern day Norway – namely 
from Mostadmarka in the Trøndelag and 
Eidsborg in Telemark.

Whetstones from Mostadmarka have been 
identified in Ribe already from the early 
700’s and bear witness to early contacts 
between Ribe and the Scandinavian pen-
insula. The imports from Mostadmarka 
grew over the course of the 8th century and 
indicate a stable and well organised supply 
chain. Many indicators imply that high-
status political characters in Scandinavia 
could have been involved in the trade, 
possibly as middle-men between peripheral 
outlying regions and interregional trade 
networks and towns.

By the beginning of the 9th century a 
change occurs in the whetstone material in 
Ribe and whetstones from Eidsborg begin 
to dominate the market as time passes. It 
seems that, Kaupang in the Vestfold and 
later Skien have functioned as important 
distribution centres for Eidsborg whet-
stones and other trading goods from the 
9th century and onwards.

Whetstones are a high visible example of con-
tacts and networks between distant outlying 
regions and urban localities in Scandinavia 
from the early eight century. They bear wit-
ness to long-lasting and stable contacts and 
show the importance of maritime mobility 
and trade through the centuries.
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Kulturlag i Ribe har leveret et rigt materiale af lædersko fra 1100-1200-tallet, som har 
potentiale til at give fornyet indsigt i datidens præferencer for læder samt skomagerhånd-
værkets udvikling. I denne artikel præsenteres resultatet af artsbestemmelser af i alt 72 
skodele fortaget ved hjælp af både traditionel hårhulsanalyse og ved metoden ZooMS. 
ZooMS er en ny naturvidenskabelig metode, der kortlægger proteinet kollagen, som 
blandt andet findes i hud, og er unikt mellem dyrearter.
Analysen viser, at Ribes sko blev fremstillet af skind fra husdyr: ko, får og ged. Ligeledes 
viser analysen, at skomageren traf meget bevidste valg. Resultaterne tyder på, at skoma-
gerhåndværket allerede i 1100-tallet var specialiseret og nød godt af byernes adgang til 
råvarer, forbrugere og viden.

Læder fra hæl til tå
– nye artsbestemmelser af lædersko  

fra middelalderens Ribe  
Af Luise Ørsted Brandt, Kirstine Haase og Jannie Amsgaard Ebsen

 G 
ennem årtusinder har menne-
sker båret sko af blandt andet læ-
der, for at beskytte deres fødder 
mod vejret og kontakt med det 

underliggende hårde eller skarpe underlag 
(Hald 1972; Goubitz et al. 2001). Lædersko 
har varieret betydeligt med hensyn til 
udformning og udsmykning både gennem 
tiden og mellem geografiske områder; fra 
primitive sko udført af et enkelt stykke 
læder foldet omkring foden til omhyggeligt 
dekorerede eksemplarer bestående af 
mange forskellige elementer (Swann 2001; 
Volken 2014). Lædersko er dog ikke jævnt 

repræsenteret over tid, mellem kulturer, 
eller mellem by og land. Dette skyldes, at 
bevaringen af arkæologisk læder afhænger 
af et komplekst samspil mellem læderets 
egenskaber og jordbundens pH-værdi, ilt-
mætning og vandindhold, samt tilstedevæ-
relsen af mikroorganismer (Cameron et al. 
2006, 245). Heldigvis er nordeuropæiske 
byers kulturlag ofte kompakte, vanddruk-
ne og iltfattige og dermed gode for bevarin-
gen af sko og skodele (f.eks. Groenman-van 
Waateringe 1984, 1988; Madsen og Mik-
kelsen 1985; Mould et al. 2003; Pedersen 
2005; Harjula 2008; Hansen 2015; Haase 
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og Larsen 2017). Den ældste, større sam-
ling af arkæologisk læder, der er fundet i 
Danmark, stammer fra Ribe og er dateret 
til 700-tallet. Derudover eksisterer et lidt 
yngre materiale fra et værksted i Hedeby 
(Groenman-van Waateringe 1984). 

I tiden frem til 1000-tallet ser skoprodukti-
onen i Danmark ud til enten at være udført 
af omrejsende skomagere eller foregå som 
bibeskæftigelse. Det er eksempelvis do-
kumenteret i udgravningerne ved Viborg 
Søndersø (Pedersen 2005). Fra 1100-tallet 
og frem er skomageri hyppigere dokumen-
teret som et stedbundet håndværk gennem 
læderaffald fra værksteder i danske middel-
alderbyer som Svendborg og Odense (f.eks. 
Groenman-van Waateringe 1988; Haase og 
Larsen 2017, 153). Det er ligeledes et af de 
ældste beskrevne håndværk, da Saxo i sin 
Danmarkskrønike Gesta Danorum beret-
ter, at en skomager bosatte sig i Roskilde 
i år 1133 (Søgaard 1970; Friis-Jensen og 
Zeeberg 2005, 961). Eftersom Saxo nævner 
skomageren, er det rimeligt at formode, at 
professionelle skomagere var relativt sjæld-
ne i Danmark på dette tidspunkt, selvom 
de kan have eksisteret før de nævnes i 
de skriftlige kilder. Skomagere nævnes 
hyppigt fra begyndelsen af 1200-tallet og 
er ofte afbildet igennem middelalderen 
(fig. 1) (Hybel og Poulsen 2007, 263–64). 
At dømme efter den hyppighed hvormed 
læderaffald fra skoproduktion og skodele 
findes i kulturlag fra den tidlige middel-
alders byer, må sko have været en vigtig 
hverdagsgenstand og en almindelig han-
delsvare.

Fremstillingen af sko har involveret forskel-
lige aktører og leverandører, der hver især 
repræsenterer et led i en forsyningskæde 
frem til den færdige vare. Husdyr blev 
bragt til slagteren, som leverede knogler 

til kammageren og skind til garveren, fra 
hvem skomageren anskaffede sig læder 
(MacGregor 1998; Hybel og Poulsen 2007, 
264–65; Mould og Cameron 2015). Ny 
forskning beskriver denne kæde som et 
operationelt netværk, der var nødvendig 
for udøvelsen af specialiserede håndværk 
og en mulig forudsætning for byernes op-
ståen (Croix et al. 2019).

Tidligere studier af lædersko
Middelalderens lædersko har tidligere 
været undersøgt fra vidt forskellige per-
spektiver. Blandt andet er udviklingen af 
skotyper beskrevet flere gange (f.eks. Koch 
1988, 1998; Groenman-van Waateringe 
1988; Andersen 2016) og den svenske 
arkæolog Peter Carelli (2001, 166–71) har 
ud fra 1100-tallets typologiske udvikling og 
differentiering af skotyper  foreslået, at ur-
baniseringen skabte et øget behov for at po-
sitionere sig med kulturelle markører. Den 
norske professor i arkæologi Gitte Hansen 
har undersøgt forbrugerens økonomiske 
ydeevne og sociale status i middelalderens 
Bergen gennem skoens dekoration (Han-
sen, 2015). Ydermere har artsbestemmelse 
af det læder, som blev brugt til skoene, været 
centrum for adskillige studier (f.eks. Gro-
enman-van Waateringe 1984, 1988; Mould 
et al. 2003). Arten beretter om anvendelsen 
af dyrearter til forskellige formål, de fysi-
ske egenskaber af det færdige produkt samt 
den håndværksmæssige proces. 

Traditionelt er dyrearten blevet bestemt ud 
fra mikroskopi af hårhullernes fordeling 
og mønster på læderets overflade. Disse 
såkaldte hårhulsmønstre varierer mellem 
arter, og analysen benyttes stadig ofte, selv 
efter at andre metoder til artsbestemmelse-
er blevet introduceret, såsom analyse af læ-
derets proteiner og DNA. Hårhulsanalysen 
har dog begrænsninger, når man arbejder 
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med arkæologisk læder, idet læderet ofte 
er slidt af brug, nedbrudt af opholdet i det 
arkæologiske miljø og fragmenteret. Dertil 
kommer, at hårhulsmønstre fra samme 
dyreart kan variere og være mere utydelige 
i forholdet mellem arkæologisk og nutidigt 
læder. Dette kan vanskeliggøre en entydig 
hårhulsbestemmelse ved sammenligning 
med moderne referencer (Mould et al. 
2003, 3235). Desuden kræver metoden eks-
pertise og et stort kendskab til reference-
samlinger. Analyser af forhistorisk DNA og 
proteiner giver troværdige bestemmelser, 
men er på den anden side relativt dyre og 
tidskrævende og derfor svære at anvende 
på store samlinger af arkæologisk læder. 

Fig. 1

Detalje fra et blyindfattet vindu-
esparti med glasmaleri (Odense 
Bys Museer, KMO/1877/1), der 
forestiller et skomagerværksted 
med mester, svend og lærling anno 
1583. Foto: Odense Bys Museer 
(gengivet med tilladelse fra Odense 
Bys Museer).

A lead pane window with a glass 
painting representing a shoemak-
er’s workshop with a master crafts-
man, journeyman and apprentice 
from circa 1583.

På grund af denne mangel på en sikker 
metode til artsbestemmelse er vores indsigt 
i valgene af læder til middelalderens sko, 
på trods af studier af skriftlige kilder og 
lædermaterialer, stadig begrænset.

I modsætning til skomaterialer fra f.eks. 
København (Andersen 2016) og Bergen 
(Hansen 2015), er det ofte kun dele eller 
fragmenter af sko, der udgraves fra middel-
alderlige urbane miljøer. Dette begrænser 
naturligvis mulighederne for detaljeret 
dokumentation af skotyper, mål af skoens 
oprindelige dimensioner og dekoration. 
Disse mere anonyme fragmenter har ikke 
været undersøgt i tilnærmelsesvis samme 
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grad som de komplette og rigt dekorerede 
sko. Læderfragmenterne er tilmed endnu 
sværere at artsbestemme, fordi visse 
elementer som såler, bese og snørebånd 
sjældent har velbevarede hårhulsmønstre 
og er relativt små (Ebsen et al. 2019). 
Skofragmenterne har således et stort og 
uudforsket potentiale i forhold til at give 
informationer om brugen af forskellige dy-
rearter. Et potentiale der nu kan udfoldes 
med en ny minimalt destruktiv, hurtig og 
billig naturvidenskabelig metode kaldet 
”Zooarchaeology by mass spectrometry” 
(ZooMS) (van Doorn 2014). Metoden kan 
bestemme dyrearten på baggrund af små 
forskelle i læderets sammensætning af 
proteinet kollagen (Buckley et al. 2009).

Denne artikel præsenterer resultaterne af 
artsbestemmelser af en række læderfrag-
menter fra sko fundet i tidlige middelal-
derlige kulturlag i Ribe. Ved at foretage 
ZooMS-bestemmelser af forskellige skodele 
undersøges hvilke arter, skomageren an-
vendte og til hvilke formål. Blev valget af 
læder truffet udfra dets fysiske egenskaber 
eller på grund af dets rolle som kulturel og 
social markør i samfundet? Og hvad betød 
det urbane samfund for produktionen af 
sko og valget af læder?

Læder og dets egenskaber 
Læder kan defineres som forarbejdet dyre-
skind, der efter afrensning af kødlaget og 
afhåring af overfladen er garvet med en 

Fig. 2 

Hudens opbygning hos et 
typisk pattedyr og kollagens 
makro- og mikrostruktur. 
Grafik: Bjørn Koch Klausen, 
Odense Bys Museer.

The makeup of skin layers 
from a typical mammal 
and the micro and macro 
structure of collagen.
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eller flere kemiske processer, som forhin-
drer, at læderet går i forrådnelse (Thomson 
2006, 1–3). Skind hos alle pattedyr er 
grundlæggende opbygget på samme måde. 
De består af flere lag af fiberbundter af 
kollagen, som fletter sig sammen i et ende-
løst tredimensionelt fibernetværk (fig. 2). 
Fiberbundternes kompakthed og dimen-
sioner varierer dog fra art til art - og det 
samme gælder tykkelsen af fiberlaget. Dis-
se forskelle mellem arter påvirker læderets 
egenskaber, såsom fleksibilitet, brud- og 
slidstyrke, som også afspejles i det færdige 
læderprodukt (Haines 1991). I de øverste 
lag af dyrehuden findes de såkaldte hår-
huller, hvori dyrets hår sad, før huden blev 
afhåret. Hårhullerne danner et specifikt 
og genkendeligt mønster for hver dyreart, 
og det kan derfor bruges til at identificere 
arten (fig. 3). Dyrets hårhulsmønster er 
stadig synligt på læderets overflade efter 
at garveprocessen er tilendebragt. Dog kan 
hårhulsmønstret ændres ved forskellige ef-
terbehandlinger af læderets overflade eller 
helt forsvinde, hvis læderet er blevet spaltet 
i forarbejdelsesprocessen (Larsen et al., 
2009: 7–9, Reed, 1972; Haines, 2006: 11).

Læderets fysiske egenskaber og kvalitet va-
rierer ikke kun fra dyreart til dyreart, men 
også i forhold til dyrets alder og hvilken del 
af kroppen læderet stammer fra. Skind fra 
voksent kvæg karakteriseres ofte som tykt 
og stærkt, mens kalveskind er tyndere og 
finere, men stadigvæk relativt stærkt og 
kompakt. Gedeskind er tyndere og kom-
pakt, mens fåreskind er blødere og mere 
fleksibelt (Haines 2006). Denne brede vifte 
af mekaniske og æstetiske egenskaber, kan 
garveren såvel som skomageren benytte og 
arbejde med i det færdige produkt.

Fremfor garvningen, fokuserer analyser-
ne i denne artikel på at identificere de 

dyrearter, der blev udvalgt og brugt til 
produktion af læderskodele. Da skindets 
naturlige struktur begrænser garverens 
muligheder for det færdige læders egenska-
ber, kan artsbestemmelserne bidrage med 
viden om, hvorfor en bestemt arts skind 
blev udvalgt til et specifikt produkt.

Artsbestemmelse  
ved hårhulsanalyser 
Hårhulsanalyser udføres ved systematisk 
at undersøge og observere læderets over-
flade og hårhulsmønster igennem et stere-
omikroskop ved forskellige forstørrelser og 
dernæst ved at sammenligne iagttagelser-
ne med kendte referencer. Når der kigges 
nærmere på mønsteret, vil det ofte kunne 
observeres, at hårhullerne er arrangeret 
i individuelle rækker og at de  optræder 
i grupper på tre, fem eller syv huller 
(fig. 3 og Haines 1981, 2006; Larsen et al. 
2009; “Helpfile-Parchment Assessment 
Report; Ebsen et al. 2019). Analysen kan 
vanskeliggøres af at læderet er blevet slidt 
i brugsperioden, og at det kan nedbrydes 
yderligere af opholdet i jorden med dybe 
revner, fragmentering og uforanderlige 
ombuk til følge. Ydermere kan aflejring af 
jord- og sandpartikler i læderets overflade 
komplicere hårhulsanalyserne. 

Artsbestemmelse med ZooMS
ZooMS er en artstemmelsesmetode, som 
er baseret på proteinet kollagen. Metoden 
benytter sig af forskelle i aminosyresam-
mensætningen i kollagen, som betyder, at 
mange dyrearter har en eller flere unikke 
proteinsekvenser (markører) eller “finger-
aftryk”, som kan bruges til at identificere 
dem. Kollagen findes i rigelige mængder 
i væv som knogle, tak, hud og tænder, 
hvilket gør disse vævstyper velegnede til 
artsbestemmelse. Derudover har kollagen 
vist sig at være særligt modstandsdygtigt 
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over for nedbrydning (Brandt et al. 2014; 
Welker et al. 2015), og derfor kan metoden 
være overlegen til artsbestemmelse af ned-
brudte arkæologiske materialer i forhold til 
DNA-analyse. Derudover er metoden billig, 
hurtig og minimalt destruktiv, hvilket er et 
vigtigt hensyn i forhold til prøvetagningen. 

Til analyserne bruges ofte blot en knogle-
prøve på ca. 10mg eller et meget lille stykke 
læder svarende til 2x2mm. Endda har 

prøvetagning ved brug af et viskelæder på 
genstandens overflade vist sig at kunne give 
gode artsbestemmelser på pergament (Fid-
dyment et al. 2015). Under analysen brydes 
kollagen over på ganske bestemte steder 
af enzymet trypsin, hvilket udmønter sig i 
korte kæder af aminosyrer kaldet peptider. 
Peptidernes sammensætning (og forskelle) 
kan registreres i et massespektrometer, 
som måler peptidernes masse eller vægt. 
Peptidernes masser sammenlignes med en 

Fig. 3 

Hårhulsmønstre som de ser ud i 
skindet fra moderne ko, gris, ged 
og får. Grafik: Theis T. T. Jensen.

The hair follicle patterns as seen in 
the skins of modern-day cows, pigs, 
goats and sheep.
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Fig. 4 

Oversigt over hvordan en ZooMS analyse foregår. 
Grafik: Sidsel Frisch. 

An overview of the ZooMS analysis method.
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database over kendte arter, hvorefter der 
kan findes et match (fig. 4). Databasen er 
siden metodens fremkomst vokset, således 
at den indeholder et glimrende sammenlig-
ningsgrundlag for arkæologiske prøver.

Dog kan nært beslægtede arter have iden-
tiske “fingeraftryk”, som det er tilfældet 
for kronhjort, dådyr og elg, der dermed 
kan være problematiske. Prøvens kolla-
gen kan også være nedbrudt så ikke alle 

diagnostiske markører er til stede, og det 
derfor ikke er muligt at artsbestemme den 
givne prøve.

Skodelene og deres  
arkæologiske kontekst
Skodelene der er udvalgt til nærværende 
undersøgelse stammer fra tre udgravninger 
beliggende i den del af Ribe, der ligger syd 
for åen (fig. 5 og tabel 1). I denne del af byen 
er organiske materialer velbevarede, hvilket 

Fig. 5 

Kort over placeringen af de i artiklen omtalte udgravninger i Ribe. 
Kortgrundlag: Techts kort over Ribe Købstad 1858.

A map showing all of the Ribe excavations cited in this article. 

ASR 1070
Grønnegade

ASR 1843
Sønderportsgade ASR 420

Badstuegade
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også gælder for læder. Sammenlignet med 
andre byer, som f.eks. Odense, er bevarings-
forholdene for læder gode i Ribe (Brandt et 
al. 2020). Udgravningerne, som skodelene 
stammer fra, fulgte stratigrafiske principper 
og er generelt veldokumenterede på trods af, 
at der er tale om nødudgravninger (Madsen 
og Mikkelsen 1985; Petersen 1985; Søvsø 
2004). Således er det muligt at relatere fun-
dene til konkrete hændelser eller anlæg samt 
at foreslå en dateringsramme, der er uaf-
hængig af skoenes typologi. De kontekster, 
skoene stammer fra, er overordnet dateret til 
perioden 1100 til 1300. Der er i alt udvalgt 72 
skodele fra enten lag beskrevet som depone-
ringer på gaden eller som affaldslag. 

Skodelene fra udgravningen i Sønderports-
gade (ASR 1843) skal formentlig opfattes 
som en del af det husholdningsaffald, der 
endte på gaden. De kan enten have været 
udsmid direkte fra husene langs gaden eller 
redeponeret materiale anvendt som opfyld 
forud for anlæggelsen af en ny vej eller som 
reparation af en eksisterende belægning. 
Alle skodelene ser ud til at stamme fra brug-
te sko og er ikke værkstedsaffald. Sønder-
portsgades ældste fase skal dateres til den 
sene del af 1000-tallet med en belægning, 
som primært består af dyreknogler. I løbet 

af de næste 200 år opbygges en mere end 
1,5 m tyk stratigrafi af konstruktionslag, 
planeringslag, aktivitetslag og vejbelægnin-
ger. De senere vejbelægninger består af træ. 
Den yngste, bevarede vejfase blev dateret til 
anden halvdel af 1200-tallet (Søvsø 2004).

Den anden udgravning (ASR 1070) foregik 
også i en gade, nemlig Grønnegade. Denne 
udgravning er dokumenteret i samme 
detaljegrad som udgravningen i Sønder-
portsgade, og det er sandsynligt, at der er 
tale om samme type kontekst. Det betyder, 
at skodelene formentlig stammer fra rede-
poneret husholdningsaffald og ser ud til at 
være fra sko, der har været i brug og ikke 
værkstedsaffald.

Den tredje udgravning (ASR 420) var en 
lille, men veldokumenteret udgravning 
på hjørnet af Badstuegade og Klostergade. 
Skodelene er fra et lag i en grube fyldt med 
mere end 1500 stykker læderaffald (Peter-
sen 1985). Gruben lå under et bulhus, der 
kunne dateres via dendrokronologi til år 
1180. Badstuegade hed formentlig ‘Suder-
gade’ i middelalderen. ‘Suder’ kommer af 
oldnordisk og latin, og blev tidligere brugt 
om skomagere eller skoflikkere (Dahlerup 
et al. 1944). Der blev fundet mere end 1500 

Tabel 1

Udgravningerne som de analyserede 
skodele stammer fra.

The excavations from which the analy-
sed shoe pieces come from. 

Udgravningens placering og journalnummer Antal prøver Datering

Grønnegade (ASR 1070) 10 11-1200-tallet

Skt. Catharinæ Kirkegård (ASR420) 16 11-1200-tallet

Sønderportsgade (ASR 1843) 46 11-1200-tallet
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Fig. 6 

Skoens opbygning, fra oven og 
ned: overlæder og hælkappe, bes 
og sål. Grafik: Bjørn Koch Klausen, 
Odense Bys Museer.

The make-up of a shoe, from 
above: the upper leather and heel 
piece, rand and sole.

læderfragmenter, og blandt dem var der 
både udtrådte og slidte sko samt affald 
fra fremstilling af nye sko. Der blev kun 
udtaget prøver til artsbestemmelse fra 
elementer, der kunne bestemmes som dele 
af sko og ikke fra produktionsaffaldet. Der 
er taget prøver fra såler, bese, overlædre og 
snørebånd (fig. 6).

Resultater af hårhulsanalyser
Artsbestemmelserne fra hårhulsanalyserne 
kan inddeles i tre forskellige kategorier:
1. Entydig identifikation af en enkelt art
2. Mulig identifikation af art (mærket med 

“?”) og
3. Ingen identifikation (“No id”). 

Af de 72 skodele udvalgt til ZooMS-analyser 
var det dog kun 26 læderskodele, der havde 
bevaret hårshulsmønster i tilstrækkelig 
grad, så en hårhulsanalyse kunne foretages. 
Af de 26 skodele kunne 15 dele bestemmes 
entydigt til de respektive dyrearter, ko og 
ged, mens en mulig identifikation blev til-
delt de resterende skodele. En undtagelse 

herfra var dog tre snørebåndsfragmenter og 
et overlæder, som ikke kunne identificeres, 
primært på grund af disse skodeles relativt 
begrænsede overflade (fig. 7) (Ebsen et al. 
2019). 

Resultater af ZooMS-analyser
Artsbestemmelserne fra ZooMS-analysen 
kan inddeles i tre forskellige udfald: 
1. En utvetydig artsbestemmelse baseret 

på en eller flere markører, som ikke 
deles med andre arter.

2. En mulig artsbestemmelse ud fra en 
eller flere artsspecifikke markører, 
som er til stede ved lav intensitet eller 
med en lille forskel mellem markør og 
baggrundsstøj

3. En artsbestemmelse til en større gruppe 
af bovider eller cervider 1 på baggrund 
af alene tilstedeværelsen af markører, 
der deles af disse arter.

Normalt er der et fjerde udfald, som er in-
gen artsbestemmelse, som forekommer, når 
ingen eller kun meget generelle markører 
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Fig. 7 

Artsbestemmelser ved hårhuls-
analyse af de 26 skodele, som 
havde bevarede hårhuller.

Species identification using 
grain pattern analysis of the 
26 shoe pieces, with preserved 
grain patterns.

Artsbestemmelser ved hårhulsanalyse

Artsbestemmelser ved ZooMS

Kvæg

Ingen ID

Ged

Ged?

Kvæg

Kvæg?

Ged

Ged?

Får

Får?

Bovid/cervid

Kvæg

Kvæg?

Ged

Ged?

Får

Får?

Bovid/cervid

Fig. 8

Artsbestemmelser ved ZooMS 
af alle 72 analyserede skodele.

Species identification using 
ZooMS methodology of all the 
72 analysed shoe pieces.

Fig. 9 

Fordelingen af arter på såler, 
bese, overlæder og snørebånd.

The species distribution 
between shoe part: sole, upper 
leather and laces.
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er til stede. Dette skyldes normalt dårlig 
bevaring af kollagen i prøven. Bevarings-
forholdene i Ribe synes dog så fine, at dette 
tilfælde ikke findes blandt prøverne, og 
den overordnede succesrate for ZooMS til 
en enkelt art var også på 89%.

Bestemmelserne viser, at alt læder, som 
kunne bestemmes til art, kommer fra tam-
dyr: får, ged og ko (fig. 8). Enkelte prøver 
kunne dog ikke bestemmes nærmere end 
til familierne af bovider og cervider. 

Artsbestemmelserne viser, at overlæderne 
var produceret af ko-, gede, eller fåreskind. 
Alle såler og bese kunne henføres til ko 
eller formeligt ko, hvorimod snørebånd 
blev bestemt til får eller sandsynligvis får 
(får?) (fig. 9).

Dekoration på skodelene
Gennemgangen af læderfragmenterne 
afslørede, at to overlædre var dekorerede. 
Det gjorde sig gældende for henholdsvis 
ASR 1843 x121a , som havde en udskåret 
dekoration og (ASR 1843x121g-h), som 
havde en dekorativ søm (fig. 10).

Sammenligning mellem  
hårhulsanalyse og ZooMS
Der viste sig at være fin overensstemmelse 
mellem resultaterne fra de to forskellige 
artbestemmelsesmetoder i og med, at 
ingen skodele gav en forskellig artsbestem-
melse med de to metoder (se uddybning 
i Ebsen et al. 2019). Selvom der kunne 
iagttages god overensstemmelse mellem 
hårhulsanalyser og ZooMS-analyser på læ-
dermaterialet var der dog en stor forskel i 
succesraten. Hårhulsanalyser viste sig som 
en valid metode til bestemmelse af læde-
rets art, men metoden kan udfordres af det 
arkæologiske læders tilstand efter opholdet 
i jorden og prøvens størrelse. Skodelene 

Fig. 10 

De to eneste dekorerede skodele 
var to overlædre fra udgravningen 
i Sønderportsgade (ASR 1843). 
Øverst: x121a og nederst: x121g-h. 
Grafik: Theis T. T. Jensen.

The only two decorated shoe 
pieces were two upper leather frag-
ments from the Sønderportsgade 
(ASR 1843) excavation. Above: 
x121a and below: x121g-h.

kan have en begrænset overflade, som 
ikke giver mulighed for at observere et 
tilstrækkeligt mønster af de karakteriske 
hårhulsmønstre til at bestemme det til art. 
Dette var for eksempel tilfældet med de 
relativt små stykker snørebånd. Her har 
ZooMS den store fordel, at artsbestemmel-
sen kan foretages på en minimal prøve 
- uanset, om der er hårhuller bevaret. På 
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grund af udfordringerne med bevaringen 
af hårhulsmønstrene, kunne kun 21% af 
det totale antal skodele bestemmes sikkert 
til en enkelt art med hårhulsanalyse. Det 
var dog 58% af skodelene med bevarede 
hårshulsmønstre. Med ZooMS-analyserne 
kunne der iagttages en langt højere suc-
cesrate, idet den overordnede succesrate 
for ZooMS til en enkelt art var 89%. Her 
demonstrerer ZooMS sin store fordel ved 
at den kan foretages på en minimal prøve - 
uanset om hårhullerne var bevaret. 

Bevaringstilstanden for det undersøgte ar-
kæologiske læder viste sig at være relativt 
god, både ift. kollagen (jvf. succesraten af 
ZooMS), men også morfologisk, da læderet 
generelt har bevaret en stor del af læders 
karakteriserende egenskaber i form af 
fleksibilitet og tekstur. Den gode bevaring 
tillægges de gunstige bevaringsforhold i 
Ribes kulturlag. Succesraten er også høj 
sammenholdt med resultater af artbestem-
melser med ZooMS og hårhulsanalyser af 
middelalderligt lædermateriale fra Oden-
se og Viborg (Ebsen et al. 2019; Brandt et 
al. 2020).

Valget af den bedst egnede metode til 
artsbestemmelse beror dog også på prak-
tiske overvejelser om prøvernes bevaring, 
kulturhistoriske kontekst og muligheden 
for at foretage destruktive analyser, omend 
prøverne er minimale (Ebsen et al. 2019). 
Desuden har mange konserveringsværkste-
der og forskningsinstitutioner mikroskoper, 
som kan bruges til hårhulsanalyse. Til trods 
for at denne type analyser kræver referen-
cesamlinger og ekspertise på institutionen 
kan metoden være at foretrække i forhold 
til ZooMS, som kræver prøveudtagning, 
håndtering af prøvematerialerne og et bud-
get til naturvidenskabelige analyser på en 
ekstern institution (Ebsen et al. 2019).

Anvendelsen af dyrearter 
Som nævnt stammer skodelene fra kvæg, 
geder eller får som alle er husdyr, der var 
gængse i middelalderens samfund (Hat-
ting 2004). Dog kan de skodele, der kun 
kunne bestemmes til bovid eller cervid 
principielt også stamme fra hjortevildt. På 
trods af at der ved hårhulsanalyse er identi-
ficeret enkelte stykker læder af hjorteskind 
fra Svendborg (Groenman-van Waateringe 
1988, 72) og Hedeby (Groenman-van 
Waateringe 1984, 30, 35), må sko af hjor-
teskind antages at høre til sjældenhederne, 
idet jagten på hjortevildt var kraftigt regu-
leret i middelalderen og forbeholdt adel og 
konge (Hybel og Poulsen 2007, 220).

En kilde til middelalderens dyrehold er 
de dyreknogler, der ofte findes i byernes 
kulturlag. I Ribe udgør gedeskind mini-
mum 17% af materialet, men gedeknogler 
optræder kun med en frekvens på 1-6% 
blandt dyreknoglerne fra udgravningen i 
Sønderportsgade (ASR 1843, Kveiborg 2010, 
6). En forklaring på det forhold kan være, at 
det er vanskeligt at skelne mellem fåre- og 
gedeknogler, der ofte ender i samlebetegnel-
sen “ovicaprid” (Salvagno og Albarella 2017 
og henvisninger i denne). Af dyreknoglerne 
fra udgravningen i Sønderportsgade tilhø-
rer mellem 36 og 45% af de identificerede 
knogler denne kategori (Kveiborg 2010, 6). I 
Ribe-materialet stammer hovedparten af de 
knogler, der er identificeret som gedeknog-
ler fra stejler, mens en mindre del er fra det 
øvrige skelet (Kveiborg 2010). Dette mønster 
er typisk for en situation, hvor det ikke er 
hele dyret, men skind, der er importeret til 
byen (MacGregor 1998, 14). Sådanne skind 
havde nemlig ofte stadig kranie og under-
ben på forud for garvning. Som modsætning 
til forholdene i Ribe kan det nævnes, at et 
samtidig knoglemateriale fra Odense viser et 
mønster, hvor det hovedsageligt er knogler 
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relateret til de kødfulde dele af dyret, der 
er fundet (Østergaard 2016). Her er det 
altså ikke primært skind, men hele dyr, der 
kommer til byen, hvilket peger på en væ-
sentlig forskel i de to byers forbrugsmønster 
og måske også deres rolle i forhold til det 
omgivende samfund (Haase and Hammers 
forthcoming). I Odense ser det ud til, at man 
var mere afhængig af lokale ressourcer i 
modsætning til Ribe, der sammen med Sles-
vig var den mest dominerende handelsby i 
det tidlig middelalderlige Danmark med 
import langsvejs fra (Søvsø, 2010b: 98).

Analysens resultater viser, at skindet fra 
andre af de arter, man ser blandt knog-
lematerialet fra Ribe, såsom gris og hest, 
ikke er anvendt til fremstilling af sko. Svi-
neskind er formentlig fravalgt på grund 
af hudens grove struktur, hvor hårene går 
hele vejen gennem skindet, hvilket gør 
det uegnet til fodtøj (Haines 2006). Heste-
skind har derimod visse kvaliteter tilfælles 
med kohuder, og skindets egenskaber kan 
variere fra helt tyndt til meget kraftigt. 
Det kunne altså godt have været anvendt 
til fremstilling af sko, og selvom det ikke 
er almindeligt forekommende, er brugen 
af hesteskind dokumenteret andetsteds 
(Groenman-van Waateringe 1988; Larsen 
et al. 2009, 18, 93). Fraværet af hesteskind 
kan muligvis forklares med at det har 
været vanskeligt at garve netop på grund 
af skindets meget varierende tykkelse 
(Forbes 1966, 19; Haines 1981, 50), men 
en anden forklaring kan knytte sig til 
traditionen omkring brugen af heste. 
Hesten var et højt værdsat dyr, men kun 
som arbejds- og ridedyr - at spise hest var 
tabu. Flåning af døde heste, og selvdøde 
dyr var generelt, noget man overlod til 
såkaldt “uærlige mennesker” eller rakkere 
(Finsen 1870, 33). Man kan forestille sig, 
at dette tabu også omfattede anvendelsen 

af hesteskind, og udelukkede det som sko-
læder. Dette underbygges af at hesteskind 
ikke nævnes som handelsvare, og at det 
er blandt den slags læder som Stockholms 
skomagerlaug forbød brugen af til skoma-
geri (Harjula 2008, 158; se også Yrving 
et al., 526ff; samt Hybel og Poulsen 2007, 
211). Dog må den mulighed holdes åben, 
at hesteskind er brugt til en anden type 
beklædning eller brugsgenstande, som vi 
blot endnu ikke kender til. 

Valg af læder til forskellige skodele
Selvom udvalget af arter, hvis brug til 
lædersko vi her har dokumenteret, ikke 
er overraskende i forhold til andre danske 
middelalderbyer (Groenman-van Waate-
ringe 1984, 10–15, 1988, 71–73; Andersen 
2016, 122; Brandt et al. 2020), viser for-
delingen af arter på forskellige skodele et 
interessant og standardiseret mønster. Alle 
såler og bese, som kunne identificeres til 
specifik art, blev bestemt til ko (fig. 11). 
Derimod er alle snørebånd, som kunne be-
stemmes til specifik art (tre og et muligt), 
produceret af fåreskind (fig. 12). Overlæder 
er fremstillet af enten ko- eller gedeskind, 
og i et enkelt tilfælde fåreskind. Selvom 
antallet af analyserede bese og snørebånd 
er begrænset, viser data, at specifikke arter 
konsekvent blev valgt til bestemte skodele. 
Såler kræver stærkt og tykt læder, som kan 
modstå slid og reducere trykbelastningen 
fra den gentagne kontakt med de brolagte 
eller grusede veje, samt beskytte mod 
dårligt vejrlig. Skindet fra voksent kvæg er 
tykt og modstandsdygtigt og vil passe godt 
til dette formål, og derudover er det muligt 
at splitte det, så det opnår den ønskede 
tykkelse. Besen beskytter sålens sømme 
og skal derfor også være modstandsdygtig 
overfor slid, og derfor er læder fra ko også 
ideelt til denne del af skoen. Snørebånd, 
som skal kunne bindes, vil drage nytte af 
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Fig. 11 

En sål fra udgravningen på hjørnet 
af Badstuegade og Klostergade 
(ASR 420 x113). Grafik: Theis T. 
T. Jensen

A sole from the corner of Bad-
stuegade and Klostergade (ASR 
420x113). 

Fig. 12 

To snørebånd fra udgravningen 
i Sønderportsgade (ASR 1843. 
Øverst: x252c og nederst: x252b). 
Grafik: Theis T. T. Jensen.

Two laces from the Sønderports-
gade excavation (ASR 1843. Above: 
x252c and below: x252b).

at være fleksible, hvilket gør sig gældende 
for fåreskind, som i modsætning til ko- og 
gedeskind har en mere løs og lagdelt, og 
derfor mere fleksibel, struktur (Haines 
2006, 14–15).

Den største variation ses i overlæderet, 
som skal være mere fleksibelt for at kunne 
forme sig om foden. Denne egenskab findes 
i det tyndere og finere gedeskind, kalve- og 
fåreskind. Samtidig er overlæderet skoens 
mest synlige del, og derfor det sted, hvor 
man med størst synlighed kan vise sin 
sociale identitet, status og smag. ZooMS 
kan ikke skelne mellem læder fra voksent 
kvæg og kalveskind, men formentlig er der 
i overlæderet tale om kalve- og ikke kos-
kind, da det sidste vil have været for tykt 
og ufleksibelt til overlæder, medmindre det 
blev splittet (Haines 2006, 13). Selvom der 

er forskelle mellem laget med hårhuller i 
henholdsvis kalve- og gedeskind, er begge 
skind tyndere og mere kompakt end koens 
skind. Derfor har det nogenlunde de sam-
me fysiske egenskaber. Det konkluderes 
derfor, at de fleste valg af læder til skodele, 
til såler, bese og snørebånd blev truffet ud 
fra en viden om deres fysiske egenskaber 
og egnethed til disse specifikke formål. 

Sko som kulturel markør og 
 identitetsskaber i Ribes tidlige 
middelalder
Som nævnt ser Carelli (2001) diversiteten i 
1100-tallets sko fra Lund som et udtryk for 
et øget behov for at positionere sig med kul-
turelle markører i det urbane samfund. Det 
sammensatte urbane samfund har udgjort 
den ideelle scene for at synliggøre og udtryk-
ke sin sociale og økonomisk status gennem 
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valg af sko, klædedragt og andet personligt 
udstyr (Hansen 2015). En tydelig kulturel 
markør kunne være at iføre sig dekorerede 
sko, men bortset fra to skodele (fig. 10), var 
alle de analyserede skodele fra Ribe udeko-
rerede. Dette er umiddelbart bemærkelses-
værdigt, da andre lædergenstande fra den 
tidlige middelalder ofte var dekorerede. 
Dekorerede sko kendes blandt andet fra 
Viborg Søndersø, selvom de er få (Pedersen 
2005, 405; Koch 1988, 178). De kendes også 
fra andre udgravninger fra Ribe, men er 
ikke almindelige i 11- og 1200-tallet, mens 
der er adskillige eksempler på dekorerede 
sværdskeder. I middelalderens Svendborg 
var skoene heller ikke dekorerede i modsæt-
ning til andre genstande (Groenman-van 
Waateringe 1988).

Det ser derfor ud til, at byernes indbyggere 
værdsatte og brugte udsmykkede genstan-
de, men at deres sko sjældent var dekorerede. 
Det er muligt at middelalderens sko blev slidt 
op på få måneder (Andersen 2016, 154–64) 
og at dekoration blev påført genstande, der 
holdt længere end sko. Dekorerede sko af 
fine materialer ville slides endnu hurtigere 
og må have været forbeholdt en begrænset 
gruppe mennesker, som havde råd til at ud-
skifte dem ofte. De to dekorerede overlædre 
fra Ribe er måske sådanne eksempler.

Fraværet af dekoration på de analyserede 
skodele indikerer, at hverdagsskoene i 
middelalderens Ribe var udekorerede. Der-
imod kan variationer i overlæderet have 
været der, hvor man kunne vise sin indivi-
duelle smag eller købekraft, ved at vælge 
et mere eksklusivt læder. Middelalderens 
mennesker har med al sandsynlighed haft 
præferencer for forskellige typer læder 
ud fra deres kulturelle kontekst og hvilke 
sensoriske indtryk læderets gav dem i form 
af duft, udseende og tekstur (Harris 2014).

Det er interessant, at de eneste to dekore-
rede overlædre fra Ribe er af gedeskind, 
da tidligere studier har vist, at gedeskind 
var det foretrukne materiale til finere sko 
(Andersen 2016).

Der findes også udekorerede gedeskinds -
-overlædre fra Ribe, og det er muligt, at 
de dekorerede overlædre af gedeskind 
repræsenterer de allerfineste eksemplarer.

Gedeskind ser ud til at have været alminde-
ligt i Skandinavien i vikingetiden og mid-
delalderen (Swann 2001, 42–43), mens kal-
veskind blev mere almindeligt i Nordeuropa 
i 1200-tallet, da det var lettere tilgængeligt 
og formentlig også billigere (Swann 2010, 
16). En prisliste fra Bergen fra 1282 afslører 
at gedeskind var det dyreste læder (Swann 
2001, 52). Dette understøtter, at gedeskind 
var forbeholdt finere sko fra 1200-tallet og 
frem. Selvom artsbestemmelserne er på et 
tidligt stadie, argumenterer Hansen for, 
at gedeskind blev hyppigt brugt til sko i 
Bergen i 1100-tallet (Hansen 2015, 72). 
Omend skoene fra Bergen er rigt dekoreret 
med silke, argumenterer Hansen også 
for, at de er så almindelige, at de må have 
været tilgængelige for selv indbyggere, som 
ikke tilhørte den øverste del af samfundet 
(Hansen 2015, 49). Man må dog holde sig 
for øje, at der kan have eksisteret regionale 
forskelle i brugen af dyreskind mellem de 
nordiske lande, som blandt andet kunne 
skyldes forskellig adgang til arterne.

De analyserede sko indikerer altså, at funkti-
onalitet vejede tungere end æstetikken, når 
der skulle vælges læder til skoene - måske 
med undtagelse af overlædrene. Selvom 
det ikke kan udelukkes at være på grund 
af materialets størrelse og fragmenterede 
tilstand, tillader vi os at konkludere, at man 
har foretrukket andre udtryksformer såsom 
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dragtsmykker, - tilbehør og tekstiler i forhold 
til at pynte og positionere  sig  i samfundet. 
Studiet viser , at social identitet og status ikke 
blev udtrykt i sko på samme måde som Carel-
li foreslår for materialet for Lund (2001).

Sko og skomagere i de urbane rum
Den omhyggelighed og systematik vi ser 
i udvælgelsen af læderet til de forskellige 
skodele samt opmærksomheden på læde-
rets egenskaber, kan tolkes i retning af 
at skomageriet blev udført af en gruppe 
specialiserede håndværkere med en høj 
grad af vidensdeling. Mønstret fra det 
ripensiske materiale går igen i analyser af 
tidlig-middelalderlige skodele fra andre 
byer som Viborg og Odense (Brandt et al. 
2020). Det er vidnesbyrd om et mere eller 
mindre formaliseret mesterlæresystem, 
hvor erfaring og færdigheder kunne gives 
videre fra en generation til den næste. Om-
talen af skomagerhåndværket i 1100-tallets 
skriftlige kilder kan derfor være omtalen af 
en profession, der på det tidspunkt allerede 
havde nogle år på bagen.

Artsdiversiteten i skodelene viser dels at 
læderets egenskaber blev værdsat, selv i 
det man kan betragte som hverdagssko, 
og at skomageren må have haft adgang 
til en stabil forsyning af fire forskellige 
typer læder: okselæder, kalve-, får- og 
gedeskind. Disse skind og lædertyper har 
krævet forskellige typer af garvemetoder, 
der hver især repræsenterer en tids- og 
ressourcekrævende proces i forhold til an-
skaffelse af råmaterialer såsom gødning 
og garvestoffer (Thomson 1981; 2006). 
Dermed understreger nærværende studie 
at skomageren indgik i det netværk, der 
trivedes i de tidlige byer, hvor det urbane 
miljø med sin koncentration af mennesker 
og varer faciliterede forsyningskæderne 
fra råmateriale til færdigt produkt (Croix 

et al. 2019). Byen var desuden et sted med 
en stadig strøm af aftagere til skomage-
rens produkter, hvilket var en nødvendig-
hed for den professionelle håndværkers 
overlevelse. Om denne situation er direkte 
relateret til byerne og urbaniseringen 
som fænomen, eller om en lignende pro-
duktion har eksisteret tidligere i en anden 
form, kan kun slås fast ved at undersøge 
og analysere arkæologiske fund af sko, 
skodele og produktionsaffald med en 
ældre datering. 

Konklusion og perspektiver 
Resultaterne af vores studie viser, at der 
ikke var nogen uoverenstemmelse mellem 
hårhulsanalysen og den proteinbaserede 
metode ZooMS. ZooMS demonstrerede 
dog en meget højere succesrate på 89 % 
i bestemmelse til en specifik art, hvilket 
understreger metodens store potentiale 
i forhold til bestemmelse af arkæologisk 
læder. Det er også en meget højere succes-
rate end det ville have været muligt med 
både DNA-analyse og shotgun proteomics 
både udfra en økonomisk betragtning, 
antallet af prøver, men også bevaringen 
af materialet, som ikke er favorabel for 
DNA-analyser. 

Artsbestemmelserne viste, at læderet fra 
alle sikkert artsbestemte skodele kommer 
fra de domesticerede dyr: får, ged og kvæg. 
Selvom enkelte prøver ikke kunne bestem-
mes nærmere end til et medlem af fami-
lierne bovid eller cervid, er det udfra en 
kulturhistorisk betragtning usandsynligt, 
at disse stammer fra hjorte. Vi konkluderer 
derfor, at læder blev produceret af materi-
aler som kunne findes i byerne eller deres 
umiddelbare nærhed. Fordelingen af arter 
på skodele viser, at der var klare præferen-
cer for en bestemt type læder til bestemte 
skodele. Læder fra kvæg blev konsekvent 
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brugt til såler og bese, kalve- og gedeskind 
var det foretrukne til overlæder, mens få-
reskind ser ud til at have været foretrukket 
til snørebånd. Disse valg kan forklares ud 
fra funktionelle betragtninger, omend det 
ikke kan udelukkes at normer og traditio-
ner også spillede en rolle. De tydelige valg 
viser, at produktionen af sko i 1100-tallet 
var baseret på en stor viden om læderets 
forskellige egenskaber. Dette understøttes 
af skriftlige kilder, som nævner skomager-
håndværket som et specialiseret håndværk 
på denne tid. Om denne specialisering var 
begrænset til byerne er usikkert, da skoma-
terialer fra landsbyerne er dårligt bevaret 
eller ikke-eksisterende. Dog understøttede 
byerne den specialiserede håndværker 
ved let adgang til materialer, kunder og 
muligheden for at dele viden med andre 
kyndige. Da det undersøgte materiale 
består af skodele fremfor hele sko, er det 
vanskeligt at bestemme, hvilken gruppe 
eller social klasse, skoen var tiltænkt. Det 
ser dog ud til, at overlæderet var det eneste 
sted, hvor man viste personlige, kulturelle  
eller socialt betingede præferencer.

Fund af vanddrukkent arkæologisk læder 
begrænser sig ikke blot til Danmark. Skan-
dinavien, Storbritannien og Nordeuropa 
har store materialer af arkæologisk vand-
drukkent læder, ikke kun fra middelalde-
ren, men også fra forhistoriske perioder, 
som eksempelvis læder der er fundet 
sammen med jernalderens moselig (van 
der Sanden 1996). På grund af den gode 
bevaring af kollagen i selv sure miljøer, er 
der gode muligheder for, at ZooMS kan an-
vendes på sådanne læderfund og dermed 
belyse anvendelsen af dyr og hvilke typer 
af læder, som blev foretrukket til forskellige 
formål gennem forhistorien. Identifikation 
med ZooMS af læder fra andre nordeuro-
pæiske middelalderbyer vil ydermere give 

mulighed for at sammenligne og diskutere 
forskelle i brugen af - og præferencerne for 
forskellige lædertyper, urbaniseringens 
rolle i specialiseringen af håndværk og den 
foreslåede handel med gedeskind. 

Tak til
Denne forskning kunne ikke være udført 
uden støtte fra Carlsbergfondet (bevilling 
CF15-0573) Danmarks Grundforsk-
ningsfond (bevillingerne DNRF128 og 
DNRF119: Urbnet) samt Veluxfonden 
(bevillingen Urbaniseringens Møder og 
Mennesker).

Derudover vil vi benytte lejligheden til at 
takke Luke Spindler, som tidligere var an-
sat på BioArCh, University of York, for hans 
hjælp og inputs til ZooMS protokollen. Vi 
takker Mette Søvsø, Sydvestjyske Museer 
for hendes hjælp med at lokalisere og 
håndtere læderfundene, samt  museumsin-
spektør Vivi Lena Andersen, Københavns 
Museum og overinspektør Morten Søvsø, 
Sydvestjyske Museer for deres værdifulde 
kommentarer til manuskriptet. Desuden 
en tak til museumsassistent Thomas Beck, 
Odense Bys Museer for logistisk assistance  
og til Bjørn Koch Klausen, Odense Bys Mu-
seer, PhD studerende Sidsel Frisch, ‘Gra-
fisk Tegnestue’ på Moesgaard Museum og 
Theis Jensen, GLOBE Instituttet for deres 
hjælp med det grafiske materiale
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Summary
Leather from heel to toe
New species identifications of leather 
shoes from medieval Ribe
Cultural deposits in Ribe have produced 
a rich corpus of 12-13th century leather 
shoes, which represent a good potential 
for indicating preferences for leather and 
the development of leather craftworking. 
Despite this potential, the choice of skin in 
medieval shoes is not documented, partly 
due to the lack of a stable methodology 
for species identification. In this article 72 
leather shoe pieces are species identified 
using the traditional grain pattern analysis 
and a new protein-based species identifica-
tion method ZooMS (zoo archaeology by 
mass spectrometry).

ZooMS is a species identification method 
based on the small differences in protein 
collagen of different species. It is quick, 
cheap and minimally destructive. It can 
give results from even decomposed leather 
and leather that no longer has grain pattern 
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preserved. Species identifications show, 
that shoes from Ribe were produced using 
skins from domesticated animals- cows, 
sheep and goats. The two methodologies of 
hair follicle hole analysis and ZooMS had 
no divergent results; however ZooMS had 
a much higher success rate. This method 
therefore produces results, which would 
not have been possible hithero.. The choice 
of leather was shown to be consistent, in 
so much as soles and rands were produced 
using cow hides, whilst the laces were pro-
duced from sheep. The upper leather parts 
were mostly produced from goat and calf 
leathers and it could be here, that it was 
possible to indicate a personal preference 
during production. The results indicate, 
that the shoe-makers craft production in 
the 12th century was already specialized 
and thrived on the towns abundant access 
to raw materials, ideas and knowledge as 
well as a ready market. The shoes do not 
seem to have been a medium for express-
ing social positions, whereas the choice 
of leather materials can be explained on 
the basis of whether the attributes of the 
specific leather piece were functionally ap-
propriate for that part of the shoe.

Noter
1. Cervidae dækker over hjorte, hvor Bovi-

dae betegner en familie af skedehorne-
de pattedyr, herunder fx tamkvæg, ged, 
får og antiloper. Begge familier hører 
under ordenen parrettåede hovdyr 
(Artiodactyla)
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En høj med stenlægning fra tidlig yngre stenalder fra 
Erisvænget ved Esbjerg.

Brynesteiner i Ribe – fra fjerne utmarksområder
til sentrale markeder.

Afdækning af fænomenet hørg fra yngre jernalder og 
vikingetid. Nye udgravninger ved Harreby.

Læder fra hæl til tå – Nye artsbestemmelser af læder-
sko fra middelalderens Ribe.


