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11

Den geografiske ramme for denne publikation, Region 
Midtjylland, har ingen skarpe, naturlige grænser til det 
øvrige Jylland. Det er derimod en politisk konstruk-
tion, og endda en relativt ny én af slagsen, etableret i 
2007, og med en fremtid, der løbende sættes spørgs-
målstegn ved. Som arkæologisk undersøgelsesområde 
kan valget derfor virke arbitrært, men netop for det 
meste af undersøgelsesperioden, yngre jernalder,1 giver 
det alligevel en vis mening, idet der hermed kompen-
seres for repræsentative svagheder i den 30 år gamle og 
meget indflydelsesrige undersøgelse af regionalitet og 
samfundsforhold i yngre romersk og ældre germansk 
jernalders Jylland (Ringtved 1988). Jytte Ringtveds 
syntese over jyske gravfund fra yngre romersk og ældre 
germansk jernalder var banebrydende, idet den gennem 
en analyse af gravformer og stil formåede at vise et to-
delt Jylland, en Syd- og en Nordgruppe, og det er et ar-
bejde, hvis resultater stadig refereres til som udtryk for 
to regionale eller territoriale grupperinger (Ethelberg 
2003; 2014; Rau 2010: 9ff; Holst 2014: 189). Svaghed-
en i analysen var imidlertid, at den midtjyske region, 
der udgør et grænseland mellem de to grupperinger, 
fundmæssigt var særdeles svagt repræsenteret, og en to-
deling af materialet derfor nok uundgåelig (jf. Ringtved 
1988: fig. 1-4,11, 37; kapitel 3 i denne bog). De seneste 
30 år er antallet af fundne grave fra den pågældende 
periode vokset væsentligt, også i den midtjyske region. 
På baggrund af en gennemgang af de nytilkomne midt-
jyske grave, burde det således være muligt at revurdere 
eller nuancere Ringtveds konklusioner. 

I denne bog præsenteres et samlet midtjysk gravplads-
materiale fra yngre romersk til yngre germansk jernalder, 

1  Døden i centrum
 Et tværmusealt forskningssamarbejde om  
yngre jernalders gravfund i Region Midtjylland

Rasmus Birch Iversen, Stine Vestergaard Laursen & Nina Helt Nielsen

dels i katalogform, dels som præsentationer af udvalgte 
gravpladser og dels som tematisk opbyggede artikler, der 
med udgangspunkt i det midtjyske materiale diskuterer 
centrale problemstillinger vedrørende jernalderens grav-
former (fig. 1). 

Gravfund kontra bebyggelse som kilde til 
viden – regionale forskningshistorikker
Gravfund har de sidste 40 år spillet en underordnet rol-
le i beskrivelsen af jernalderen i Jylland, særligt fra yng-
re romersk jernalder, hvor bebyggelse i form af de store 
landsbyudgravninger og de store mosefund med ofret 
våbenudstyr har domineret (Jensen & Høilund Niel-
sen 1997: 9). På Sjælland og til dels på Fyn er billedet 
næsten stik modsat. Her har særligt de rige grave været 
hovedkilden i beskrivelsen af jernalderen, og materialet 
er generelt velpubliceret (Sjælland: f.eks. Engelhardt 
1873; 1877, Petersen 1903, Broholm 1930; 1944; 1954; 
Mackeprang 1943; 1944; Norling-Christensen 1952; 
1956; Ørsnes-Christensen 1956; Thrane 1967; U.L. 
Hansen 1970; 1976; 1995; C. Hansen 1989; Ethelberg 
2000; Fonnesbech-Sandberg 2006; B.B. Hansen 2007; 
2011; Boye & Hansen 2009; Høj 2011; R. Iversen 2011; 
L.M Christensen 2011. Fyn: Sehested 1884; Macke-
prang 1943; Broholm 1952; Albrectsen 1968; 1971; 
1973; Henriksen 1989; 2009; J. Hansen 2009; Hansen 
& Lundø 2015). De to kontrasterende arkæologiske 
udtryk har flere årsager. I Jylland kom man væsentligt 
tidligere i gang med store fladeafdækkende bopladsud-
gravninger, der afdækkede landsbyer med velbevarede 

Death and its rituals not only ref lect social values,  
but are an important force in shaping them.

(Huntington & Metcalf 1979:5)
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stolpespor efter huse og indhegnede gårdspladser og 
både førte til en veletableret huskronologi og analyser 
af samfundsudviklingen med udgangspunkt i netop 
de levendes landskab (hvass 1988; egeberg hansen; 
mikkelsen & hvass 1991; holst 2010; 2014; Laursen 
& holst 2017). de samtidige gravfund var derimod få 
og sjældent spektakulært udstyrede, og de blegnede i 
det stærke lys fra de samtidige guld- og importrige øst-
sjællandske og til dels østfynske gravfund samt enkelte 
relativt store jyske gravpladser i syd- og nordjylland 
(ethelberg 1986; 1990; nielsen 2000). Foruden den 
relative rigdom er der flere andre forskelle mellem det 
jyske og sjællandske gravmateriale. våbengrave er på-
faldende sjældne på sjælland i hele jernalderen, men 
meget almindelige i Jylland i ældre jernalder og fortsat 
hyppige i yngre romersk jernalder (Boye et al. 2009: 
260; R.B. iversen 2010a: 139f )(fig. 2). Blandt andre 
ritualer med våben kan der samtidig peges på en væ-
sentlig forskel i karakteren og intensiteten af våbenof-

ringerne i hhv. det østlige Jylland/vestlige Fyn og Øst-
fyn/sjælland (R.B. iversen 2010a: 142ff). endnu mere 
grundlæggende er en generel forskel i orientering af 
jordfæstegravene, der på Fyn, sjælland, Bornholm og i 
skåne er orienterede nord-syd, mens de jyske gravfund 
orienterer sig øst-vest (henriksen 2009: 65ff). Også 
positioneringen af ligene adskiller sig væsentligt fra 
hinanden. På sjælland synes der at have været en køns-
opdelt rite, i hvilken kvinder lagdes i sideleje og mænd i 
rygleje, mens der tilsyneladende ikke var regler for, om 
selve den afdøde skulle orienteres mod syd eller nord 
eller med ansigtet mod øst eller vest (ethelberg 2000: 
25ff; Boye 2004). i det midtjyske materiale kan der, 
når ligspor er bevarede, ikke peges på en kønsspecifik 
lejring af afdøde. i stort set alle tilfælde er liget anbragt 
med hovedet i vest og ansigtet mod syd, dog er der 
undtagelsesvist tale om rygleje ved gravpladsen hover 
(kat.nr. 168) og ved i hvert fald den ene af gravene ved 
Lærkenfeldt (kat.nr. 139).

157

167

168-169

170

171

172

173-181

183

184

189-190

185-187

191,188

195-196

197-198

200
201

1

2

3-9
10

11

12

13

15

16

17

26

27

28

29

18

20
21

23-25

30-31
3334

35

36

37
38

39

40

41-43
44

45
47

46

48

49

51

5053

55

54

57
62

58

59

6061-
65

66 67

68-69

74

73
76

78

79
80

110
111

81

82 83

85
86

87
88

92 93

94
95

100

96

99

102

103

104
105

107

108
109 112

113
117

114

116
118

121 120

122

125123-124

126-128

129-131

133-134

135

136

137

139

138

142

141

148

149

150

152

153

156

154-155

158
159

160-161

162163

164

165
166

192

194

199

204
203

32

56

52

70

71

72

84

89-91

97

98

106

132146

151

101

145,147

77

75

144

143

193

202

22

115

0 50

km

N

Fig. 1. Kort over grave og gravpladser i nærværende bog fordelt efter katalognumre. gravene er afsat ved hjælp af koordinater i 
Fund og Fortidsminder. visse grave er ikke stedfæstede, men afsat ca. midt i sognet (se kataloget).
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Fig. 1. Kort over grave og gravpladser i nærværende bog fordelt efter katalognumre. gravene er afsat ved hjælp af koordinater i 
Fund og Fortidsminder. visse grave er ikke stedfæstede, men afsat ca. midt i sognet (se kataloget).
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1  DøDen i centrum    13

Der synes altså at være relativt markante rituelle 
forskelle mellem jysk og sjællandsk grav- og offerskik i 
yngre romersk og ældre germansk jernalder, og når man 
betænker de ekstravagante ofringer, der fandt sted i of-
fermoserne i østjylland og på Fyn, bør det medføre et 
væsentligt forbehold, når rigdomme og kontaktnetværk 
alene på baggrund af gravgaver sammenlignes mellem det 
jyske, fynske og sjællandske materiale (rasmussen 1995; 
Sørensen 2000; iversen 2012: 245).

På Sjælland havde arkæologer længe svært ved at finde 
bebyggelsesspor, der modsvarede de jyske: Bebyggelserne 
fremstod mindre, hegn og vægstolper manglede ofte, og 
de velbevarede huse adskilte sig i typologisk forstand væ-
sentligt fra det kendte jyske materiale (Fonnesbech-Sand-
berg 1992; 2006; Boye 1992; 2011). til forskel fra den 
rituelle kontekst, hvor der kan argumenteres for en grad 
af kuratering i form af bevidste valg og fravalg, er dette 
ikke tilfældet med bebyggelsen, og det er da også i studiet 
af denne, at de væsentligste argumenter for en opfattelse 
af to meget forskelligt strukturerede samfund er blevet 
præsenteret (Holst 2010; 2014). trods en udtrykt skepsis 

overfor anvendelsen af tacitus som kilde til rekonstrukti-
on af det sociale hierarki i romersk jernalder (r.B. iversen 
2010b) er det muligt på baggrund af grave og bygnings-
kultur at hævde, at der allerede ved overgangen til tredje 
århundrede opstod et aristokratisk miljø på Sjælland, der 
ikke i samme grad genfindes i det jyske materiale (Boye 
et al. 2009; Holst 2010; 2014). 

Gravfund som kilde til viden
i etnografiske studier hævdes det, at begravelsen har den 
stærkeste tilknytning til de symboler, der repræsenterer 
samfundets kerneværdier (Huntington & metcalf 1979: 
19), og gravfund har da også sammen med bebyggelse 
og offerfund været én af de bærende kilder til forståelsen 
af oldtidens samfund. De har i høj grad været anvendt i 
beskrivelsen af enkeltindividers identitet og som et spejl 
på det levende samfunds sociale forskelle, og desuden til 
kronologiske analyser, beskrivelse af teknologi, udveks-
lingsmønstre og stil. men gravene og deres attributter 
fortæller også om grundlæggende trosforestillinger og er 

F
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A B D
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B

Fig. 2. Grav BS ved Lindhøjgård 
er en sjælden våbengrav med glas 
og guldnål fra begyndelsen af fjer-
de århundrede. Kombinationen 
af denne type spyd- og lansespids 
genfindes i moseofringer fra ejs-
bøl, Kragehul og nydam. Se des-
uden kap. 10 og kat.nr. 44.18. 
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formodentlig årsagen til, at arkæologer taler om religiø-
se forestillinger om et efterliv for forhistoriske samfund 
(taylor 2011: 89). generelt, men i udtalt grad i dansk 
arkæologi, er tolkningen af gravritualer underteoretiseret 
og indeholder et uudnyttet potentiale til at give et indblik 
i tidens ritualer og religiøse forestillinger og samspillet 
mellem de dødes og de levendes verden. det har forarmet 
vores forståelse af fortiden (verhoeven 2011: 115). det er 
typisk for dansk arkæologi, at gravfund næsten udeluk-
kende og per automatik har været kilde til rekonstruk-
tion af hierarkier og samfundsudvikling, hvorfor fokus 
overvejende har været rettet mod en social elite, mens 
det øverste trin på hawkes’ ladder of inference (hawkes 
1954), de rituelle og religiøse strukturer, og en i øvrigt 
mere teoretiseret og kritisk tilgang til gravfund og døde-
behandling med enkelte undtagelser har været praktiseret 
af norske og især svenske kolleger (f.eks. Lagerlöf 1991; 
näsström 2002; ekengren 2009; andrén 2011; henrik-
sen 2015; 2019). 

sociale forskelle
af ovenstående fremgår det, at studiet af jernalderens 
bebyggelse formentlig giver et væsentligt mere retvi-
sende billede af jernalderens samfundsstruktur, mens 
det er antydet, at gravene ikke uden stærke forbehold 
egner sig til dette. i det følgende vil det blive uddybet 
hvorfor, og der følger en række eksempler på, hvordan 
variationer i gravformer og gravenes indhold kan an-
vendes på en mere ambitiøs måde til at kaste nyt lys på 
jern alderens samfund. 

gravgaver
gravgaver er en tilbagevendende attribut i jernalderens 
grave, men gravgaver findes langt fra i alle grave, og når 
de findes, varierer mængden fra enkelte til mange og 
kvaliteten fra det jævne til det overdådige. det er derfor 
naturligt, at arkæologien har været stærkt fokuseret på 
graven som et mere eller mindre pålideligt spejl af det 
levende samfunds sociale forskelle eller samfundsstruk-
tur. men variationen i gravudstyr tegner i bedste fald 
meget komplekse mønstre, i værste fald ingen, og i de 
fleste modeller er det fravær eller tilstedevær af en enkelt 
genstandstype, der afgør hvilken social kategori, den af-
døde tilskrives. hos Ringtved er det guldfingerringe, 
glasbægre og/eller spande af træ med bronzebeslag, der er 
definerende for det øverste sociale niveau i sydgruppens 
samfundspyramide i fase a-b, mens kategorierne er noget 
mere opløste i fase c. For nordgruppens faser a og b er 
det vanskeligt at se noget overbevisende mønster (Ringt-
ved 1988: fig. 46; fig. 55; fig. 57). Fordelingen af romersk 
import, genstande af guld og træspande med bronzebe-

slag i Region midtjylland har imidlertid stærk slagside 
mod den østlige del af regionen. som indikation på mag-
tens fordeling har de derfor næppe universel gyldighed 
(fig. 3).2 i det mest eksplicitte eksempel på opfattelsen af 
graven som socialt spejl, den dominerende tolkning af 
det sociale hierarki på sjælland i yngre romersk jernalder, 
ses særlige genstande som koder for sociale rangordener, 
og variationen af gravgods tolkes som udtryk for sam-
fundets ufrie lavest i hierarkiet til det øverste niveau af 
samfundspyramiden, der med henvisning til tacitus be-
nævnes reges (konger)(ethelberg 2000: 145ff; 2011: 67ff; 
2014: 170ff, Boye et al. 2009: 255ff). det sjællandske 
materiale har imidlertid et potentiale, der slet ikke er 
taget højde for i disse studier, og som fortsat er uudnyt-
tet, nemlig det velbevarede skeletmateriale og de data, 
der vedrører køn og alder. F.eks. tilhører gravene i de 
gravpladser, der ifølge Boye, ethelberg og hansen (2009: 
261, fig. 3) tilskrives samfundets laveste trin, ingenui, 
alle børn og forholdsvist gamle kvinder. denne obser-
vation fik i 2011 den ene af denne artikels forfattere til 
at undersøge data fra publicerede sjællandske gravfund 
med bevaret knoglemateriale fra yngre romersk jernal-
der (appendiks). Resultatet af en analyse af 90 grave 
med alders- og kønsbestemmelse var en tydelig kønsde-
ling af materialet med mænd placeret på ryggen, mens 
kvinder var gravlagt på siden og en række kønsspecifikke 
gravgaver: bæltespænder og spillebrikker i mandsgrave, 
mange fibler, pragtnåle, mange perler og de for sjælland 
så sjældne jernknive i kvindegrave. våbenudstyr er for 
sjældent i sjællandske gravfund til at indgå i analysen. 
På nær simple guldfingerringe begravedes børn op til 16 
år, blandt drenge op til 20 år, kun undtagelsesvist med 
romersk import, ormehovedringe, spillebrikker, træspan-
de og andet statusladet udstyr; børn under 5 år slet ikke. 
der var ikke klare mønstre i brugen af antallet af fibler 
op til fire, mens flere fibler end dette primært knyttedes 
til voksne kvinder. mænd kunne typisk gravlægges med 
én eller to fibler, aldrig af jern og sjældent af bronze, der 
til gengæld var hyppigt forekommende materialer hos 
såvel kvinder som børn. hos mænd er ormehovedrin-
ge og hals- og armringe af guld kun konstateret blandt 
voksne mellem 20-35 år, mens mere end to drikkeglas og 
stort set alle bronzespande er fundet i gruppen af mænd 
i alderen 35-50 år.3 hos voksne kvinder over 20 er der 
ingen klare forskelle, dog ses træspande kun i den yngre 
gruppe (Adultus: 20-35 år)(fig. 4).4 individer over 50 år lå 
perifert i analysen ved begge køn med en tendens til fær-
re gravgaver, ingen statusudstyr i form af guld, import, 
træspande, mønter, spillebrikker og lignende, om end 
fibler, endda undtagelsesvist pragtfibler, kan forekomme 
blandt kvinder. hos mænd ses endda i et par tilfælde 
gravlæggelse i sideleje, og kategorien ingen gravgaver er 
også kun konstateret blandt de ældste mænd. tenden-
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sociale forskelle
af ovenstående fremgår det, at studiet af jernalderens 
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gravgaver
gravgaver er en tilbagevendende attribut i jernalderens 
grave, men gravgaver findes langt fra i alle grave, og når 
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slag i Region midtjylland har imidlertid stærk slagside 
mod den østlige del af regionen. som indikation på mag-
tens fordeling har de derfor næppe universel gyldighed 
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ses særlige genstande som koder for sociale rangordener, 
og variationen af gravgods tolkes som udtryk for sam-
fundets ufrie lavest i hierarkiet til det øverste niveau af 
samfundspyramiden, der med henvisning til tacitus be-
nævnes reges (konger)(ethelberg 2000: 145ff; 2011: 67ff; 
2014: 170ff, Boye et al. 2009: 255ff). det sjællandske 
materiale har imidlertid et potentiale, der slet ikke er 
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261, fig. 3) tilskrives samfundets laveste trin, ingenui, 
alle børn og forholdsvist gamle kvinder. denne obser-
vation fik i 2011 den ene af denne artikels forfattere til 
at undersøge data fra publicerede sjællandske gravfund 
med bevaret knoglemateriale fra yngre romersk jernal-
der (appendiks). Resultatet af en analyse af 90 grave 
med alders- og kønsbestemmelse var en tydelig kønsde-
ling af materialet med mænd placeret på ryggen, mens 
kvinder var gravlagt på siden og en række kønsspecifikke 
gravgaver: bæltespænder og spillebrikker i mandsgrave, 
mange fibler, pragtnåle, mange perler og de for sjælland 
så sjældne jernknive i kvindegrave. våbenudstyr er for 
sjældent i sjællandske gravfund til at indgå i analysen. 
På nær simple guldfingerringe begravedes børn op til 16 
år, blandt drenge op til 20 år, kun undtagelsesvist med 
romersk import, ormehovedringe, spillebrikker, træspan-
de og andet statusladet udstyr; børn under 5 år slet ikke. 
der var ikke klare mønstre i brugen af antallet af fibler 
op til fire, mens flere fibler end dette primært knyttedes 
til voksne kvinder. mænd kunne typisk gravlægges med 
én eller to fibler, aldrig af jern og sjældent af bronze, der 
til gengæld var hyppigt forekommende materialer hos 
såvel kvinder som børn. hos mænd er ormehovedrin-
ge og hals- og armringe af guld kun konstateret blandt 
voksne mellem 20-35 år, mens mere end to drikkeglas og 
stort set alle bronzespande er fundet i gruppen af mænd 
i alderen 35-50 år.3 hos voksne kvinder over 20 er der 
ingen klare forskelle, dog ses træspande kun i den yngre 
gruppe (Adultus: 20-35 år)(fig. 4).4 individer over 50 år lå 
perifert i analysen ved begge køn med en tendens til fær-
re gravgaver, ingen statusudstyr i form af guld, import, 
træspande, mønter, spillebrikker og lignende, om end 
fibler, endda undtagelsesvist pragtfibler, kan forekomme 
blandt kvinder. hos mænd ses endda i et par tilfælde 
gravlæggelse i sideleje, og kategorien ingen gravgaver er 
også kun konstateret blandt de ældste mænd. tenden-
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sen er dog klar: Visse gravgaver skal knyttes til livsfaser, 
såsom kønsmodning eller giftermål, herunder medgift 
eller reproduktivitet, mens det tilsyneladende statustab 
i en høj alder måske skyldes enkestand og/eller aftægt. 
Der ser ud til at være en tendens til, at kvinder allere-
de i 13-16 års-alderen opfattes som giftefærdige, mens 
fuld status som mand først opnås blandt drenge i 20 
års- alderen. Der er formentlig fortsat væsentlige pointer 
gemt i materialet, men eksemplet viser alligevel, at tolk-
ningen af gravene som socialt spejl er væsentligt mere 
kompliceret, end det undertiden antages, og at det ikke 
kan lade sig gøre at gennemføre sociale analyser uden at 
kende køn og alder på afdøde.

Det jyske materiale rummer ikke muligheder for lig-
nende analyser, da skeletmateriale kun undtagelsesvist er 
bevaret, og køns- og aldersbestemmelse derfor sjældent en 
mulighed. Det bør føre til en advarsel mod en alt for rigid 
tolkning af social status på baggrund af gravgaver. Sam-
tidig må der med henvisning til de beskrevne regionale 
forskelle tages forbehold for en overførsel af tolkningerne 
af det sjællandske materiale til det jyske.

repræsentativitet 
Det væsentligste forbehold mod en rekonstruktion af de 
forhistoriske samfunds sociale hierarkier på baggrund af 
gravgaver er imidlertid spørgsmålet om repræsentativitet. 
Ser man bort fra enkelte meget store gravpladser (Sluse-
gård på Bornholm, møllegårdsmarken på Fyn og Sejlflod 
ved Limfjorden) er antallet af grave på yngre jernalders 
gravpladser meget få, og det samlede antal grave i region 
midtjylland er væsentligt underrepræsenteret i forhold 
til forventningerne til befolkningens størrelse (kapitel 2 
i denne bog). Dette bliver særligt tydeligt, når man sam-
menligner med størrelsen af den bebyggelse, der under-
tiden er udgravet i tilknytning til gravpladserne, og som 
må have rummet væsentligt større befolkningsgrupper i 
en længere tidsperiode end afspejlet ved gravfundene (ka-
pitel 4 i denne bog). intet sted kommer det mere tydeligt 
til udtryk end ved Vorbasse (jf. Hvass 1988: 75ff). 

Kortlægning af stamtræer på langobardiske grav-
pladser i ungarn og norditalien ved hjælp af DnA sy-
nes at vise, at mange slægtsled mangler (Amorim et al. 
2018). Konklusionen herpå må være, at kun et udvalg 
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Fig. 3. rige gravgaver i yngre romersk jernalder har en markant udbredelse i den østlige del af region midtjylland.
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af befolkningen blev begravet på en måde, der har ef-
terladt sig arkæologiske spor. i dét lys er det vanskeligt 
at forestille sig, at alle samfundslag er repræsenterede 
i de gravformer, vi kender, og især at samfundets ufrie 
blev begravet side om side med samfundseliten.5 måske 
er det endda en etnocentrisk forestilling baseret på det 
kristne syn på lighed for døden, der skaber forventninger 
om begravelse af hele populationer.6 gravene må derfor 
hovedsageligt repræsentere en elite, uanset mængden af 
gravgaver, og gravgaver må derfor afspejle særlige behov 
for at gøre brug af materiel kultur i identitetsskabelse og 
-bekræftelse, til at legitimere, forandre eller manipule-
re (huntington & metcalf 1979: 5: 30; Lagerlöf 1991; 
hodder 2004: 29; taylor 2011: 93). de rige gravlæggelser 
afspejler derfor utvivlsomt en social elite, men det gør de 
fattigere udstyrede grave formentlig også. dermed ikke 
sagt, at der ikke også kan være reelle sociale forskelle i de 
åbenlyst forskelligt udstyrede gravfund, men de materi-
elle forskelle skyldes først og fremmest en række filtre, så 
som køn og alder, og desuden den politiske og historiske 
kontekst på begravelsestidspunktet, herunder det efter-
ladte samfunds behov for at markere og kommunikere til 
både det omgivende samfund og til forfædre og guder i 
det hinsides: religion, ideologi og tradition (jf. høilund 

nielsen 1997). samtidig var ritualerne i forbindelse med 
begravelserne på én gang regelbundne og situationsspe-
cifikke, for ”ritualization involves complex interactions 
between different participants with perhaps conflicting 
agendas” (taylor 2011: 123). 

grundlæggergrave
grundlæggergravbegrebet har været et centralt tema i 
særligt tysksproget litteratur og bygger på den observa-
tion, at rige grave ofte har en tendens til at være blandt 
gravpladsernes tidligste, og at disse individer derfor kan 
opfattes som grundlæggere af en ny bebyggelse eller som 
individer, tilhørende en øvre social gruppe med en højere 
social position, der bragte deres families autoritet med i 
anlæggelsen af en ny gravplads (steuer 1982: 460). heiko 
steuer mere end antyder en rituel, samfundsstyret bag-
grund for grundlæggergravene: ”det er nærliggende, at 
disse særlige grave er betingede af rollen som grundlæg-
gergrave, og at de dermed i højere grad end social rang 
afspejler et særligt aspekt af dødskulten” (steuer 1982: 
375, overs. iversen). hos Theuws tages denne kollekti-
visering af individet et skridt videre, idet han opfatter 
grundlæggergraven som en idealisering af forfaderen og 
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Fig. 4. Korrespondensanalyse af gravfund med bevaret skeletmateriale fra yngre romersk jernalder på sjælland viser en kompleks 
sammenhæng mellem køn, alder og gravgaver. modsat kronologiske analyser er der her tale om en clusteranalyse. de variabler, 
der befinder sig omkring de to aksers 0-punkt, er fælles for alle grave uanset køn og alder. Lignende analyser kan ikke foretages 
for jyske gravfund, men viser, at analyser af social status ikke kan løsrives fra køn og alder.
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mener, at grundlæggergravene ”were not manifestations 
of historical persons, but played a part in creating ance
stors who had protective or fertility functions” (Theuws 
2013: 14). Grundlæggerbegrebet synes ikke at være en 
universalforklaring at dømme efter eksempler i denne 
bog (kapitel 4), men det udelukker ikke, at grundlæg
gerbegravelser kan være én af flere årsager til særligt rige 
grave. udvides begrebet, kan markante grave som ældre 
gravhøje, der ofte tjener som udgangspunkt for anlæg
gelsen af grave og gravpladser i det østlige Jylland, også 
ses som grundlæggergrave, her med en betoning af en 
mere mytisk, fjern forfader og dermed hævdelsen af en 
ældgammel adkomst til land.

Gravpladser, ritual og religion
et slående eksempel på, hvordan rigdom i livet ikke altid 
følger den døde i den endelige gravlæggelse, er beskri
velsen af en thailandsk kongebegravelse (Huntington 
& metcalf 1979: 124ff). Den afdøde konge opbevares 
i 100 dage i et stort kar, og hans lig er i denne periode 
overdådigt udsmykket med guld, der imidlertid fjernes 
umiddelbart før hans ligfærd og ikke anvendes yderligere 
i begravelsen. efter ligbrændingen indsamles de brænd
te knogler af de efterladte medlemmer af den kongelige 
familie, der anvender nogle som amuletter, mens resten 
opbevares i en beholder af guld i paladset. øvrige bål
rester indsamles og opbevares efterfølgende i et kloster. 
De prangende elementer i gravskikken er altså her mid
lertidige, symbolske eller kun beregnet på de levendes 
verden, og den efterfølgende begravelse efterlader sig ikke 
strukturer eller spor, der entydigt ville kunne tolkes som 
begravelsesriter. Samtidig kan resterne af den afdøde de
les og opbevares flere steder.

Den etnografiske litteratur bugner med eksempler som 
ovenstående, der understreger, i hvor høj grad arkæologi
en kommer til kort, når de forhistoriske samfund og deres 
trossystemer forsøges rekonstrueret. På den anden side 
kan en ensidig fokusering på graven og dens indhold af 
gravgaver medføre, at man overser vigtige aspekter af det 
totale religiøse system (taylor 2011: 93). Det kan f.eks. 
være de handlinger, der gik forud for selve begravelsen, 
og dem, der fulgte efter selve jordfæstelsen. i litteraturen 
om etnografiske samfunds overgangsritualer i forbindelse 
med døden beskrives en kortere eller længere liminal fase 
forud for begravelsen, hvor den afdødes krop bliver uren 
og farlig, hvor der afholdes ceremonier og fester, der dels 
skal hjælpe den afdøde på vej til efterlivet, men også skal 
genetablere de levendes samfund uden den døde, og hvor 
der i øvrigt er markant forskel på de ritualer, der følger høj 
og lav i samfundet, som det fremgår af et hyppigt anvendt 
citat fra Hertz: ”at the death of a chief [..] a true panic 
sweeps over the group [..] the death of a stranger, a slave or 

a child will go almost unnoticed” (cf. taylor 2011: 91; van 
Gennep 1960; Huntington & metcalf 1979). men også 
efter begravelsen foregik ritualer med måltidsofringer el
ler genfremdragelse og rensning af den afdødes knogler. i 
forbindelse med disse efterlades undertiden arkæologiske 
spor. Diinhoff giver eksempler på offerlignende handling
er i forbindelse med ældre romersk jernalders gravfund 
(1997), og i denne bog og i europæisk arkæologi generelt 
er der relativt stor opmærksomhed på de genopgravninger 
i gravanlæg, der traditionelt har været tolket som plynd
ringer, men som i stigende grad opfattes som spor efter 
rituelle handlinger (Bartelheim & Heyd 2001, van Hape
ren 2013 med referencer, Klevnäs 2013, Żychliński 2018). 
Fælles er, at genopgravninger ofte er foretaget løbende i 
gravpladsernes levetid, og tit før kisterne var formuldede, 
og formålet kan både have været fjernelse af genstande 
og knogler, men måske også gendeponering af genstande 
og nye begravelser (van Haperen 2013, kapitel 6 i denne 
bog, kapitel 15 i denne bog). et særligt aspekt, der kan 
fremhæves (kapitel 4 i denne bog), er det forhold, at gen
opgravningerne tilsyneladende foregik, mens der levede 
mennesker i landsbyerne blot få meter væk. Det synes at 
underminere den traditionelle tolkning af genopgravning
erne som plyndringer med berigelse for øje. Van Haperen 
(2013: 90f) analogiserer fjernelsen og fragmenteringen 
af genstande og knogler med middelalderens helgenkult, 
der også betød en redistribution og genoptagelse i de le
vendes samfund af betydningsfulde personers knogler og 
genstande. Såvel dele af den afdøde som dennes gravgaver 
splittes op og deles af det omgivende samfund. temaet 
om denne dividuelle personopfattelse diskuteres også i 
denne bog (kapitel 5). i den forbindelse er det værd at be
mærke, at grundlæggergravene ofte hører til de grave, der 
ikke er plyndrede (Steuer 1982: 375), om end man modsat 
vil kunne hævde, at det er disse graves uberørthed, der er 
årsagen til deres rigdom.

Samfund og regionalitet
Som nævnt ovenfor kan der hævdes en vis sammenhæng 
mellem grav og bebyggelse på Sjælland. De rige østsjæl
landske gravpladser bugner af guld og romerske import
varer, der vidner om en intens social dynamik i en periode 
på ca. 150 år. Det kan dog nok diskuteres, om gravenes 
rigdomme helt afspejler de omfattende tolkninger af den 
sjællandske socialstruktur og magt, som undertiden har 
været fremsat i den arkæologiske litteratur (u.L. Hansen 
1995; Storgaard 2003; modereret Boye et al. 2009). man 
har endnu ikke fundet den bebyggelse, der kan retfærdig
gøre disse tolkninger, men i arkitekturen antydes en lige 
linje, der fører frem mod 6. og 7. århundredes sjællandske 
andengenerations centralpladser, tissø, Lejre og tofte
gård (L. Jørgensen 2009).
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Første generation af disse centralpladser udgøres af 
gudme, sorte muld og uppåkra, der kendetegnes ved 
at være meget omfattende, kulturlagsrige pladser med 
store fundmængder, der kan forbindes til kult, hånd
værk, handel og magtudøvelse, og/eller store bygninger, 
der tolkes som kultbygninger eller eliteresidenser (L. Jør
gensen 2009). i lyset af de rige østsjællandske gravfund 
giver disse pladser bedst mening, hvis man anser dem 
som repræsentanter for separate samfund med en anden 
struktur end den jyske. den store østfynske gravplads ved 
møllegårdsmarken, der kan knyttes til centralpladsen ved 
gudme, er i kraft af sin størrelse med knap 2.250 grave 
fra midten af førromersk jernalder til femte århundredes 
begyndelse unik i skandinavisk sammenhæng (albrect
sen 1971; henriksen 2009: 380f.). trods den usædvanligt 
rige bebyggelse synes gravene ikke at afspejle det samme 
rigdomsniveau, hvilket til dels kan skyldes brandgravs
skikken, men måske først og fremmest afspejler en vel
etableret samfundsstruktur, hvor kun magtfulde famili
ers etablering eller indbyrdes konkurrence i periferien af 
magtsfæren i gudme udtrykkes i en jordfæstegravskik 
med mere overdådigt udstyrede grave (henriksen 2009: 
27ff; 337ff). det samlede fundbillede for yngre romersk 
jernalder og formentlig også ældre germansk jernalder på 
Fyn er så påfaldende skarptskåret, at det kan hævdes, at 
kun den østlige halvdel af øen var omfattet af gudmes 
mere eller mindre direkte indflydelse (iversen 2012: 246; 
henriksen 2009: fig. 188; fig. 21617; fig. 219; fig. 280; 
fig. 317; henriksen 2010).

Per ethelberg (2009; 2014) opfatter gravfund som 
mere troværdige spejl på det levende samfund end be
byggelsen. det er tilsyneladende en konsekvens af op
fattelsen af himlingøjegravpladsen som skandinaviens 
omdrejningspunkt. derfor foretrækkes rige grave på 
midtfyn som centralpladsindikatorer,7 mens centralplad
serne selv reduceres til handelspladser (ethelberg 2003; 
2009; 2014). i Jylland er det vorbasse, der opfattes som 
center for et kongedømme i en let justering af Ringtveds 
sydgruppe, ikke på grund af bebyggelsen, men på grund 
af gravfundene (ethelberg 1990: 110ff; 2009; 2014). 
Kriterierne for udskillelse af den sjællandske rangorden, 
tilstedeværelsen af kolbe og ormehovedringene, er ikke 
gyldige hverken på Fyn, hvor de kun findes i depotfund 
(jf. henriksen 2010), eller i Jylland, og ethelbergs kriteri
er for statuslag i de to områder er uforklarede. anvendes 
ethelbergs egen logik, kan det undre, at gravpladsen ved 
vrangstrup (kat.nr. 33) ikke er foretrukket som konge
sæde for den jyske sydgruppe. Foruden flere grave med 
fingerringe og nåle af guld samt romerske glas, indeholdt 
vrangstrup, grav 3 sydgruppens eneste halsring af guld, 
et kriterium, der nærmer sig definitionen på ethelbergs 
øverste sjællandske statuslag (kat.nr. 33.3)(kapitel 14 i 
denne bog). vorbasse er den største, tilnærmelsesvist to

talt udgravede bebyggelse fra jernalderens Jylland, men 
der er ikke noget i hverken gravenes materielle indhold, 
deres konstruktion eller husenes udformning, der for al
vor gør tolkningen som kongesæde indlysende (jf. Jør
gensen 1995: 88f.). tværtimod har studiet af jernalderens 
jyske landsbyer som vorbasse og nørre snede medført 
en helt anden forståelse af de sociale dynamikker på hhv. 
sjælland og i Jylland: et aristokratisk organiseret sjæl
land og et Jylland organiseret omkring et grundlæggende 
egalitært landsbyfællesskab (holst 2010; 2014).8 ifølge 
holst demonstrerer den jyske landsbybebyggelse i yngre 
romersk og germansk jernalder ”en normativ konformitet 
snarere end en arkitektonisk stræben efter at demonstrere 
magt og velstand” (holst 2014: 186, overs. iversen). hos 
samme ses dog en tendens til en todeling af størrelsen på 
gårdene, der kan afspejle indflydelse, pligter og rettig
heder indenfor landsbysamfundet (holst 2014: 186f). 
dankirke, der af ethelberg ses som den sydjyske kon
gemagts handelsplads, opfattes af holst – på linje med 
dejbjerg – som en handelsgård, der ikke nødvendigvis 
kontrollerer et større opland (holst 2014: 190). Betragter 
man gravfundene fra Jylland i dette lys, og korrigerer 
man for regionale forskelle, interne politiske og sociale 
dynamikker, er det spørgsmålet, om ikke udtrykket i de 
jyske gravfund lettest lader sig forstå som overvejende 
egalitært snarere end et udtryk for et samfund med en 
statslignende struktur med fasttømrede politiske embe
der som konge, hærfører, fyrste, hird etc. Og i det lys kan 
de store østjyske hærudstyrsofringer, der i deres praksis er 
dekonstruktive, afindividualiserende og i deres destruk
tionsmønstre antielitære, forstås som en ventil orienteret 
mod kollektivet snarere end en elite.9 

teorien om det egalitære jyske landsbyfællesskab 
udfordres imidlertid tilsyneladende af et nyt fund ved 
Fæsted i sydvestjylland. trods en meget foreløbig pub
licering, er det en lokalitet, der ikke bør undervurderes 
(grundvad, egelund Poulsen & dollar 2019). det står 
fast, at der er tale om en meget kraftig stolpesat byg
ning, der med rette sammenlignes med det store kulthus 
i uppåkra, at det med adskillige faser har en datering, 
der dækker hele yngre romersk og ældre germansk jern
alder, og at der nedgravet i husets stolpehuller er fundet 
to gulddepoter og to depoter med sværd og et stort antal 
lansespidser. Flere våbendepoter, herunder ni sværd og 12 
sværdfæsteknapper fra anden halvdel af femte århundrede 
og mange metalgenstande er tilmed fundet med detektor 
i de umiddelbare omgivelser og varsler om nye opdagelser 
i de kommende år. deponerede våben i stolpehuller til 
langhuse kendes yderligere i et par tilfælde i Jylland, men 
ikke i samme mængde eller i en bygning med en tilsva
rende beskrivelse.10 det er måske snarere ved Fæsted end 
i vorbasse, at en centralmagt i det sydvestlige Jylland skal 
findes, og området mellem vorbasse og esbjerg er præget 
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at være meget omfattende, kulturlagsrige pladser med 
store fundmængder, der kan forbindes til kult, hånd
værk, handel og magtudøvelse, og/eller store bygninger, 
der tolkes som kultbygninger eller eliteresidenser (L. Jør
gensen 2009). i lyset af de rige østsjællandske gravfund 
giver disse pladser bedst mening, hvis man anser dem 
som repræsentanter for separate samfund med en anden 
struktur end den jyske. den store østfynske gravplads ved 
møllegårdsmarken, der kan knyttes til centralpladsen ved 
gudme, er i kraft af sin størrelse med knap 2.250 grave 
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sen 1971; henriksen 2009: 380f.). trods den usædvanligt 
rige bebyggelse synes gravene ikke at afspejle det samme 
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skikken, men måske først og fremmest afspejler en vel
etableret samfundsstruktur, hvor kun magtfulde famili
ers etablering eller indbyrdes konkurrence i periferien af 
magtsfæren i gudme udtrykkes i en jordfæstegravskik 
med mere overdådigt udstyrede grave (henriksen 2009: 
27ff; 337ff). det samlede fundbillede for yngre romersk 
jernalder og formentlig også ældre germansk jernalder på 
Fyn er så påfaldende skarptskåret, at det kan hævdes, at 
kun den østlige halvdel af øen var omfattet af gudmes 
mere eller mindre direkte indflydelse (iversen 2012: 246; 
henriksen 2009: fig. 188; fig. 21617; fig. 219; fig. 280; 
fig. 317; henriksen 2010).

Per ethelberg (2009; 2014) opfatter gravfund som 
mere troværdige spejl på det levende samfund end be
byggelsen. det er tilsyneladende en konsekvens af op
fattelsen af himlingøjegravpladsen som skandinaviens 
omdrejningspunkt. derfor foretrækkes rige grave på 
midtfyn som centralpladsindikatorer,7 mens centralplad
serne selv reduceres til handelspladser (ethelberg 2003; 
2009; 2014). i Jylland er det vorbasse, der opfattes som 
center for et kongedømme i en let justering af Ringtveds 
sydgruppe, ikke på grund af bebyggelsen, men på grund 
af gravfundene (ethelberg 1990: 110ff; 2009; 2014). 
Kriterierne for udskillelse af den sjællandske rangorden, 
tilstedeværelsen af kolbe og ormehovedringene, er ikke 
gyldige hverken på Fyn, hvor de kun findes i depotfund 
(jf. henriksen 2010), eller i Jylland, og ethelbergs kriteri
er for statuslag i de to områder er uforklarede. anvendes 
ethelbergs egen logik, kan det undre, at gravpladsen ved 
vrangstrup (kat.nr. 33) ikke er foretrukket som konge
sæde for den jyske sydgruppe. Foruden flere grave med 
fingerringe og nåle af guld samt romerske glas, indeholdt 
vrangstrup, grav 3 sydgruppens eneste halsring af guld, 
et kriterium, der nærmer sig definitionen på ethelbergs 
øverste sjællandske statuslag (kat.nr. 33.3)(kapitel 14 i 
denne bog). vorbasse er den største, tilnærmelsesvist to

talt udgravede bebyggelse fra jernalderens Jylland, men 
der er ikke noget i hverken gravenes materielle indhold, 
deres konstruktion eller husenes udformning, der for al
vor gør tolkningen som kongesæde indlysende (jf. Jør
gensen 1995: 88f.). tværtimod har studiet af jernalderens 
jyske landsbyer som vorbasse og nørre snede medført 
en helt anden forståelse af de sociale dynamikker på hhv. 
sjælland og i Jylland: et aristokratisk organiseret sjæl
land og et Jylland organiseret omkring et grundlæggende 
egalitært landsbyfællesskab (holst 2010; 2014).8 ifølge 
holst demonstrerer den jyske landsbybebyggelse i yngre 
romersk og germansk jernalder ”en normativ konformitet 
snarere end en arkitektonisk stræben efter at demonstrere 
magt og velstand” (holst 2014: 186, overs. iversen). hos 
samme ses dog en tendens til en todeling af størrelsen på 
gårdene, der kan afspejle indflydelse, pligter og rettig
heder indenfor landsbysamfundet (holst 2014: 186f). 
dankirke, der af ethelberg ses som den sydjyske kon
gemagts handelsplads, opfattes af holst – på linje med 
dejbjerg – som en handelsgård, der ikke nødvendigvis 
kontrollerer et større opland (holst 2014: 190). Betragter 
man gravfundene fra Jylland i dette lys, og korrigerer 
man for regionale forskelle, interne politiske og sociale 
dynamikker, er det spørgsmålet, om ikke udtrykket i de 
jyske gravfund lettest lader sig forstå som overvejende 
egalitært snarere end et udtryk for et samfund med en 
statslignende struktur med fasttømrede politiske embe
der som konge, hærfører, fyrste, hird etc. Og i det lys kan 
de store østjyske hærudstyrsofringer, der i deres praksis er 
dekonstruktive, afindividualiserende og i deres destruk
tionsmønstre antielitære, forstås som en ventil orienteret 
mod kollektivet snarere end en elite.9 

teorien om det egalitære jyske landsbyfællesskab 
udfordres imidlertid tilsyneladende af et nyt fund ved 
Fæsted i sydvestjylland. trods en meget foreløbig pub
licering, er det en lokalitet, der ikke bør undervurderes 
(grundvad, egelund Poulsen & dollar 2019). det står 
fast, at der er tale om en meget kraftig stolpesat byg
ning, der med rette sammenlignes med det store kulthus 
i uppåkra, at det med adskillige faser har en datering, 
der dækker hele yngre romersk og ældre germansk jern
alder, og at der nedgravet i husets stolpehuller er fundet 
to gulddepoter og to depoter med sværd og et stort antal 
lansespidser. Flere våbendepoter, herunder ni sværd og 12 
sværdfæsteknapper fra anden halvdel af femte århundrede 
og mange metalgenstande er tilmed fundet med detektor 
i de umiddelbare omgivelser og varsler om nye opdagelser 
i de kommende år. deponerede våben i stolpehuller til 
langhuse kendes yderligere i et par tilfælde i Jylland, men 
ikke i samme mængde eller i en bygning med en tilsva
rende beskrivelse.10 det er måske snarere ved Fæsted end 
i vorbasse, at en centralmagt i det sydvestlige Jylland skal 
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af et relativt stort antal rige begravelser i yngre romersk 
jernalder (se denne bog, kapitel 3). Der kan måske også 
være grund til at justere på den nedtoning af Dankirkes 
betydning, som har været fremherskende de senere år 
(H.J. Hansen 1990; Feveile 2014; Søvsø 2019). Dankirke 
er rigere på fund og har en længere historie end andre rige 
enkeltgårde med drikkeglas og våben så som Dejbjerg i 
Vestjylland og nordbakken på Djursland, der dateres til 
sidste del af femte og/eller begyndelsen af sjette århund-
rede (egeberg Hansen 1996; Wincentz 2011). 

Pointen er imidlertid ikke at diskutere, hvor konge-
magten for et samlet syd- og midtjysk rige i yngre ro-
mersk jernalder befandt sig, men snarere om der var ét 
eller flere/mange uafhængige områder, i hvilke udvikling 
og samfundsstruktur kan have adskilt sig fra hinanden. i 
et slægtskabsbaseret samfund med blodet som bindeled, 
og hvor alliancer dannedes gennem gaveudveksling og 
ægteskab, må man samtidig forvente et frynset og usta-
bilt magtlandskab. Flere eksempler i denne bog (kapitel 
2 og kapitel 3) tyder på, at der er behov for en skærpet 
opmærksomhed på detaljen i fremtidige studier af regio-
nalitet indenfor såvel gravform, ritual, stil og bebyggelse. 

et samfund i forandring
i den arkæologiske litteratur har fokus for perioden mel-
lem yngre romersk jernalder og germansk jernalder ofte 
været den store fortælling om etableringen af et samlet 
dansk rige i løbet af yngre romersk eller senest ved over-
gangen til yngre germansk jernalder (Hedeager 1990; J. 
Jensen 2003; näsman 2006). Også J. ringtved skriver 
sig ind i en statsdannelsestradition, idet hun mener at 
kunne se antydninger af ophævelse af slægtskabsforhold 
som strukturerende princip, først i Sydgruppen i ældre 
germansk jernalder og siden i nordgruppen (ringtved 
1988: 197f). Andre har imidlertid hævdet, at begravelser 
ikke er velegnede til studiet af slægtskab (O’Shea 1984; 
Härke 1997: 194), og det er under alle omstændigheder 
et forholdsvist beskedent materiale og et svagt grundlag, 
der ligger til grund for ringtveds konklusioner, fordi det 
bygger på forholdet mellem grav, køn og alder i et Jylland, 
hvor de to sidstnævnte faktorer kun er antydet ved hhv. 
forskelle i gravgavernes sammensætning og gravenes di-
mensioner og på et tidspunkt (ældre germansk jernalder), 
hvor kildematerialet er indskrænket væsentligt i forhold 
til den foregående periode. Det ændrer dog ikke ved, at 
der sker markante forandringer i løbet af femte århundre-
de. i gravmaterialet er det først og fremmest et væsentligt 
reduceret antal begravelser allerede fra begyndelsen af 
femte århundrede, der også lader sig læse i de analyser af 
periodens kronologi, der er fremlagt i denne bog (kapitel 
3). Denne nedgang fortsætter ind i yngre germansk jern-
alder, hvor der også ses et markant skifte i den materielle 

kultur. i Jylland og på Fyn ophører de store moseofringer 
af våben omkring 475-480 e.Kr., men det skal næppe 
forstås som et ophør i krigshandlinger, men snarere som 
et ophør af et særligt ritual (iversen 2010; 2012). Det er i 
sig selv stadig en indikation på en væsentlig forandring, 
og den nøjagtige samtidighed med det Vestromerske ri-
ges undergang (476) efter mere end 200 års krise er tan-
kevækkende og mere end antyder et symbiotisk forhold 
mellem offerfundene og romersk jernalders prestigeøko-
nomi (jf. Hedeager 1992). Det store verdensriges delvise 
undergang har været fremhævet som årsag til en udvik-
ling, hvor krigsførelsen ændrede sit fokus fra plyndring 
til territoriel hævdelse, og hvor en udvikling mod større, 
udskrevne hære med ringere og simplere udstyr begynd-
te (iversen 2010a; 2012; se også A.n. Jørgensen 1999: 
156ff). Grundlaget var imidlertid spinkelt og baseret på 
områder i Skandinavien med et større antal våbengrave 
end i Danmark. i region midtjylland kan kun to grave 
med våben dateres til yngre germansk jernalder (kat.nr. 
161.5; 162; kapitel 16 i denne bog). Andre har fremhævet 
et stort vulkanudbrud i 536 som en mono-causal udlø-
ser af de store forandringer mellem ældre og yngre ger-
mansk jernalder (Axboe 2001; Høilund nielsen 2006). 
teorien har fået fornyet medvind ved påvisningen af en 
omfattende klimakrise i kølvandet på flere voldsomme 
vulkanudbrud omkring midten af sjette århundrede 
(Büntgen et al. 2016; kritik: Helama et al. 2017; svar: 
Büntgen et al. 2017). Det er måske muligt, at skovens 
tilvækst på bekostning af dyrkede arealer i tiden omkring 
500 e.Kr. skyldes en sådan klimakrise (Aaby 1992: 232; 
christensen et al. 2014: 326).

Hvorom alting er, så var forandringerne i femte og sjet-
te århundrede markante. Foruden de ovenfor beskrevne 
fæno mener har de senere års detektorarkæologi bidraget 
med et nyt: De metalrige pladser, der efterhånden er fun-
det i stor mængde også i region midtjylland, og som ind- 
imellem tolkes som centralpladser på linje med uppåkra, 
Gudme, Sorte muld og i særdeleshed de nævnte sjælland-
ske anden-generations centralpladser (terkildsen 2018). 
Fundmængderne fra pladserne modsvarer formentlig del-
vist undersøgelsesaktiviteten, og kun få har været genstand 
for egentlige arkæologiske undersøgelser (Feveile 2014; 
 Fiedel 2014; Lauridsen 2014; christiansen & Sarauw 
2014; Jessen & terkildsen 2016; terkildsen 2018). Derfor 
er pladsernes betydning vanskelig at vurdere, men en si-
destilling med de ovennævnte centralpladser synes at være 
væsentligt ude af proportion, både hvad angår fundmæng-
de og -kvalitet, størrelse af pladserne og monumentaliteten 
af de udgravede bygninger. Hvorvidt der er tale om en 
begyndende hierarkisering af det jyske område, eller om 
det, som Holst (2014: 191f) mener, bør anses som to mere 
eller mindre parallelle udviklinger, der ikke ændrede af-
gørende ved den egalitære jyske landsbystruktur, kan være 
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vanskeligt at svare på. en indikation kan måske gives ved 
at vende tilbage til udgangspunktet: gravfundene. hvor 
der ikke i yngre romersk jernalder i undersøgelsesområdet, 
hverken hvad angår monumentalitet eller rigdom, findes 
virkelig overbevisende eksempler på fund, der skiller sig 
markant ud fra andre rige gravfund,11 er den 82 meter 
lange skibssætning fra vejerslev med den sandsynligt til
knyttede brandgrav med smeltede metaloldsager en klar 
indikation på opbygningen af en vis magt med territoriet 
som udgangspunkt (kat.nr. 34)(høegsberg & Jeppesen 
2018; høegsberg, Jeppesen & Laursen 2019). detektor
fundne metalrige pladser i nærheden af Borre kan repræ
sentere bebyggelse, der modsvarer denne begravelse.12 Blot 
35 km mod øst blev der med metaldetektor i 2016 nær 
mejlby fundet en forgyldt bronzeknop til et ringknop
sværd fra slutningen af sjette eller begyndelsen af syvende 
århundrede (fig. 5). Lokaliteten er formentlig en over pløjet 
gravplads, hvad et antal små overpløjede tuer og en be
retning fra 1874 om fund af et jernsværd understøtter.13 

Knoppen er foreløbig den eneste i Jylland, men tilsvarende 
af guld kendes fra gudme, Bornholm og den sjællandske 
gravplads ved Kyndby, og den føjer sig ind i internationalt 
udbredt symbolsprog, der sandsynligvis afspejler det ed
svorne forhold mellem konge og hird (steuer 1987, Ørsnes 
christensen 1956). en direkte forbindelse mellem vejer
slev og mejlby er en teoretisk mulighed. Fundet fra mejlby 
viser under alle omstændigheder, at man også i Region 
midtjylland hurtigt efter Romerrigets fald fandt tilbage 
til internationale kommunikationsveje og snart benyttede 
sig af en symbolik, der rakte langt ud over det egalitære 
bondesamfunds. 

noter
 1.  Jf. denne bogs forord: Yngre jernalder defineres som yngre 

romersk og germansk jernalder. 
 2.  På kortet er alle genstande af massivt guld medregnet, her

under også nåle. i alt er 8 ud af 11 grave udstyret med guld
fingerringe. under romersk import er der foruden glas også 
medtaget kasseroller, øsesisæt og spande af bronze. i alt 
indeholder 17 gravfund i Region midtjylland romersk import. 

 3.  der er visse variationer i aldersbestemmelserne mellem de for
skellige anvendte publikationer, der gør, at aldersskellene ikke 
kan opfattes som helt præcise. F.eks. er kvinderne fra Lekken
de, grav 1 og engbjerg, grav 4 med aldersbestemmelserne 2540 
og 2040 analyseret i gruppen 2035, mens den 3040årige 
kvinde fra a3663 ved Kærup nord er kategoriseret under al
dersgruppen 3550. ved samme gravplads er kvinden i a3814 
bestemt som over 45 år og a3619 og Øsbjerggårds mark ii som 
4560årige. alle tre er kategoriseret i aldersgruppen over 50. 
Blandt mændene er Læbrogård, grav 1 aldersbestemt mellem 
2540 år og kategoriseret i aldersgruppen 2035.

 4.  der tages forbehold for, at nogle af disse observationer er 
baseret på et lille statistisk materiale og derfor kan vise sig at 
være forkerte. de humanosteologiske kategorier infans iii, 
Juvenil, adult, matur, senil anvendes ikke konsekvent i den 
tilgængelige litteratur, hvorfor aldersgrupperne ikke helt følger 
dem og til dels er flydende. udsagn om ormehovedringe er 
besværet af, at en stor del af gravene fra himlingøje og var
pelev på grund af bevaringsforhold ikke indgår i analysen. det 
er kun kvinden fra himlingøje 1949, grav 2, der blandt den 
mature gruppe er gravlagt med ormehovedringe. hvis denne 
observation er reel, sætter det spørgsmålstegn ved tolkningen 
af ormehovedringene som magtsymboler. Blandt børn findes 
pragtfibler eller særlige fibler, typisk varianter af skivefibler, 
mens rosetfibler, hagekorsfibler og delvist senere blikfibler først 
findes fra 15årsalderen, de store rosetfibler (Przybyła 2018: 
type 3a og 3B) endda først fra 20årsalderen (adult/matur). 

 5.  Bemærk dog, at amorim et al. 2018: 7 demonstrerer en sam
menhæng mellem genetisk afstamning og gravgavernes mæng
de og sammensætning. 

 6.  det hævdes endda, at protestantisk kristne forestillinger om 
døden har været en hindring for tolkningen af hedenske ritu
aler og gravskikke, i særlig grad forestillingen om graven som 
ukrænkelig og lukket (henriksen 2015: 183f.). 

 7.  det er de tre gravpladser Årslev, sanderumgård og hågerup, 
der deler kongeværdigheden på Fyn (ethelberg 2009: 181; 
2014: 175). det fremgår ikke af kortene (ethelberg 2009: 
fig. 9; 2014: fig. 10). Blandt andre rige grave fra yngre ro
mersk jernalder på det østlige Fyn bør tilføjes vejrupgård og 
eskildstrup (jf. albrectsen 1968).

 8.  dette billede genfindes tilmed i middelalderen i form af en 
”ujævn social topografi tværs over danmark, hvor aristokrati 
dominerede i øst og mere ligestillede bønder i vest” (Wienberg 
2019: 262 med reference). 

 9.  med afindividualiserende menes indsamlingen, sammen
blandingen og deponeringen af våbenudstyret i dynger og 
ikke mindst fraværet af menneskelig, der ophæver individuelle 
træk i ofringerne og med antielitære menes den klare tendens 
til størst destruktion af det rigeste våbenudstyr.

 10.  Bejsebakken (nielsen 2002; christiansen & sarauw 2014; 
sarauw 2019), hOm 2150 Østerhåbsallé (upubliceret).

Fig. 5. en forgyldt ringknop af bronze til et ringknopsværd, 
formentlig fra en overpløjet grav i mejlby, nord for aarhus. 
Knoppen er foreløbig unik for Jylland men skal forstås i inter
national belysning. Foto: Foto og medie, moesgaard.
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vanskeligt at svare på. en indikation kan måske gives ved 
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findes fra 15årsalderen, de store rosetfibler (Przybyła 2018: 
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menhæng mellem genetisk afstamning og gravgavernes mæng
de og sammensætning. 

 6.  det hævdes endda, at protestantisk kristne forestillinger om 
døden har været en hindring for tolkningen af hedenske ritu
aler og gravskikke, i særlig grad forestillingen om graven som 
ukrænkelig og lukket (henriksen 2015: 183f.). 

 7.  det er de tre gravpladser Årslev, sanderumgård og hågerup, 
der deler kongeværdigheden på Fyn (ethelberg 2009: 181; 
2014: 175). det fremgår ikke af kortene (ethelberg 2009: 
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mersk jernalder på det østlige Fyn bør tilføjes vejrupgård og 
eskildstrup (jf. albrectsen 1968).
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dominerede i øst og mere ligestillede bønder i vest” (Wienberg 
2019: 262 med reference). 
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 10.  Bejsebakken (nielsen 2002; christiansen & sarauw 2014; 
sarauw 2019), hOm 2150 Østerhåbsallé (upubliceret).
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formentlig fra en overpløjet grav i mejlby, nord for aarhus. 
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 11.  Her kan de store østjyske gravfund fra ældre germansk jernal-
der ved Stilling trehøje (kat.nr. 126-128) og Vorbjerg Banke 
(kat.nr. 132) måske opfattes som undtagelser ikke mindst på 
grund af den usædvanlige gravskik med opførelse af høj hen 
over en ligbrændingsplads.

 12.  en udgravning i sommeren 2020 på lokaliteten Vestergård, 
Borre (FHm 5795) af en større gård med tilknyttet jernpro-
duktion er dog næppe på niveau med skibssætningen.

 13.  Sted- og lokalitetsnr. 141105-18. Sværdet er formodentlig 
bortkommet og lokaliteten ikke undersøgt. Den indgår derfor 
ikke i nærværende bogs katalog. 
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