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MONUMENTERNE I JELLING

Magt og minde i vikingetiden kommer få steder så 
stærkt til udtryk som i Jelling. Her blev to af Dan-
marks største høje opført kort efter midten af 900-tal-
let; mellem dem står to runesten, den ene rejst af 
kong Gorm til minde om dronning Thyra, den anden 
rejst af Harald Blåtand til minde om hans forældre og 
nok så vigtigt ham selv (fig. 1). Kong Haralds store 
sten står endnu på sin oprindelige plads midt mel-
lem de to høje, foran den nuværende romanske fråd-
stenskirke. Sammen med Kong Gorms noget enklere 
runesten knytter den monumentkomplekset til tre hi-

storisk kendte personer; ægteparret Gorm og Thyra 
og deres søn Harald. Mindet om kong Gorm og dron-
ning Thyras død og begravelse blev hen mod år 1200 
fastholdt for eftertiden af de danske krønikeskrivere 
Sven Aggesen og Saxo. Begge beskriver de, hvordan 
kongeparret blev stedt til hvile i hver sin høj, ifølge 
Sven Aggesen tæt ved kongens gård i Jelling, dér, 
hvor der ifølge Saxo nu stod en kirke (Aggesen kap. 
VII; Saxo 10. bog, 6). De to beretninger har sammen 
med omtalen af Jelling som kongelev i Kong Valde-
mars Jordebog (1231) og i det hele taget monumen-

Monumenterne i Jelling
Fornyet tradition på tærsklen til en ny tid

Af Anne Pedersen

Fig. 1. Harald Blåtands runesten i Jelling. Foto: A. Pedersen. King Harald Bluetooth’s rune stone in Jelling. 
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ternes storslåede karakter givet afsæt for eftertidens 
mytedannelse og for en intens videnskabelig debat, 
ikke mindst om kongeslægtens og Jellings betydning 
for konsolideringen af kongemagt og kirke i vikin-
getiden. På den anden side har Jellingmonumenter-
nes status og den store opmærksomhed, der er blevet 
dem til del, af og til virket som en hæmsko. Etable-
rede narrativer fik deres eget liv, så alternative idéer 
vanskeligt fik plads. Uden en tilhørende bebyggelse 
stod monumenterne til dels løsrevet fra den hastige 
udvikling i bebyggelsesarkæologien og dermed også 
uden for den diskussion af vikingetidens samfunds-
strukturer, der var knyttet hertil.

Siden 2006 er der føjet nye dele til de kendte mo-
numenter, først og fremmest sporene af en mægtig, 
rombeformet palisade med tilhørende bygninger, der 
har rejst nye spørgsmål om den aktivitet, der udfol-
dede sig her i 900-tallet. Der synes ikke at være tale 
om den længe eftersøgte kongsgård, kongefamiliens 
residens i Jelling. I stedet tegner der sig et billede 
af et monumentkompleks med særlig ideologisk og 
måske ligefrem konstitutiv betydning i forhold til 
kongemagten og dennes legitimering, men som til 
gengæld havde en ganske kort praktisk funktionstid 
sammenlignet med kendte stormandssæder som Tis-
sø og Lejre på Sjælland. Formatet og den tekniske 
kunnen bag monumenterne giver indtryk af dels de 
ressourcer, kongemagten rådede over, dels de virke-
midler, kongen benyttede sig af i sine bestræbelser 
på at stadfæste sin autoritet over for omverdenen. 
På sin store runesten lagde kongen i tekst og billede 
vægt på familie, egne store bedrifter og ikke mindst 
kristendommen – Harald hævdede at være den kon-
ge, der gjorde Danerne kristne. Dette siger intet om 
hans undersåtters personlige tro; i udsagnet lå kon-
gens officielle anerkendelse af kristendommen; en 
anerkendelse, der varslede en ny tid for kirken og 
dens udvikling i Danmark. Med udgangspunkt i en 
beskrivelse af Jellingmonumenterne og de seneste 
udgravningsresultater sættes i det følgende fokus på 
spørgsmålet om monumenternes lokale forankring 
og skala samt den bevidste reference til fortid og tra-
dition i tidens politiske strategi; faktorer, der havde 
betydning for fastholdelsen af budskabet og synlig-
gørelsen af kongemagten.

Grave, høje og runesten
Interessen for Jelling i nyere tid kan føres tilbage til 
slutningen af 1500-årene, da Harald Blåtands store 
runesten blev frilagt, og det første samlede billede 
af højene og runestenene (det såkaldte Rantzau’ske 

prospekt) blev tilgængeligt for den lærde verden i 
værket Commentarii rerum memorabilium in Europa 
udgivet af Peter Lindeberg i 1591. Jelling var frem til 
1743 kongelig ejendom, og erindringen om de konge-
lige forfædre spillede en væsentlig rolle i kongemag-
tens selvforståelse og skiftende kongers interesse for 
stedet. Dette anes i en hyldesttale til dronning Anne 
Sofie, Encomium Jellingense, komponeret af den lo-
kale præst Mourits Mouritsen Høyer i anledning af 
Frederik IV’s og dronningens besøg i Jelling i som-
meren 1721 (Bæksted 1944: 11). Hovedpersonen er 
Dronning Thyra, gennem hvis ord den nye dronning 
blev introduceret til kongeslægtens tidligste historie.

Nogle år forinden, i 1704, havde netop Frederik 
IV taget initiativ til den ældst kendte, omend resul-
tatløse udforskning af Nordhøjen. Siden da har ad-
skillige store udgravningskampagner fundet sted i 
Jelling, den første i 1820-21. Målene for udgravnin-
gerne, undersøgelsernes karakter og ikke mindst de 
slutninger, man drog af dem, har gradvis ændret sig, 
og perspektivet er især siden 1980’erne udvidet til 
også at omfatte det omgivende landskab.

Billeder fra tiden umiddelbart op til opdagelsen af 
et gravkammer i Nordhøjen i 1820 giver et indtryk af 
datidens Jelling: en lille landsby, men i stigende grad 
et besøgsmål for lærde og andre interesserede, blandt 
dem arkivtegneren Søren Abildgaard i 1773, der ud 
over at dokumentere runestenene også noterede andre 
oplysninger, herunder at der øst for Nordhøjen skul-
le findes en række store bautasten (Grinder-Hansen 
2010: 125, 533ff). En akvarel af industrihistoriker 
O.J. Rawert fra 1819 viser runestenene og et af de 
gærder, der skulle holdes omkring højene, så folk og 
fæ blev forhindret i at kravle op og beskadige de kon-
gelige grave (Poulsen 2003: 55, fig. 7). Dette krav om 
beskyttelse – i sig selv et udtryk for det overleverede 
(eller måske genoplivede) minde om kongemagtens 
rødder – kan følges tilbage til 1600-tallet, hvor Chri-
stian IV i 1635 gav befaling til at lade højene omgær-
de på bedst mulig vis (Nielsen 1895: 268).

Gravkammeret i Nordhøjen blev opdaget ved en 
tilfældighed af bønderne i Jelling i 1820. Det stod 
allerede da klart, at graven var plyndret. De tilbage-
værende genstande, bl.a. udskåret træværk, forgyldte 
bronzebeslag og ikke mindst det lille Jellingbæger 
af sølv, samt kammerets usædvanlige størrelse på 17 
m2 lod dog ingen tvivl om, at dette måtte være en 
kongelig grav – Dronning Thyras grav ud fra belig-
genheden nord for kirken og det traditionelle navn på 
højen (fig. 2; Magnusen & Thomsen 1823). Graven 
hørte hjemme i 900-tallet; en datering, der langt se-
nere kunne bekræftes ved hjælp af dendrokronologi. 
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Gravkammeret var bygget af kraftigt egetømmer, og 
analyse af prøver, udtaget ved en genudgravning i 
1942, førte til konklusionen, at opførelsen af kam-
meret måtte være indledt i vinterhalvåret 958-59 
(Christensen & Krogh 1987).

Højen syd for kirken blev undersøgt første gang i 
1861 af J.J.A. Worsaae på vegne af Frederik VII og 
igen i 1941 under ledelse af Ejnar Dyggve (fig. 3). 
Mod forventning blev der ikke lokaliseret nogen 
grav, derimod to rækker store bautasten på terræn- 
overfladen under højen. Desuden fandtes rester af 
fletværk, hvis funktion sandsynligvis skal knyttes til 
højens byggeproces. Ejnar Dyggve var overbevist 
om, at bautastenene indgik i et mægtigt trekantet 
helligsted, et ”vi”, der var stort nok til at rumme en 
snes tusind mennesker, selv om en så stor menneske-
mængde næppe var realistisk i forhold til datidens 
befolkning (Dyggve 1955: 144ff; 1964: 16ff). To lige 
rækker bautasten blev i 1951 rejst i forlængelse af 
stenrækkerne under højen for at vise viets udstræk-

ning. Hypotesen vakte dog skepsis (se Glob 1969), 
og de bevarede stenrækker blev siden tolket som 
dele af en 170 m lang skibssætning, der stødte op til 
den formodede bronzealderhøj, der udgjorde kernen 
i Nordhøjen; et anlæg, der svarede til skibssætninger 
ved Bække i Jylland og Glavendrup på Fyn (Krogh 
1983: 190; 1993: 251ff).

Dyggve fortsatte sine undersøgelser i Jelling Kir-
ke i 1947, 1948 og 1951 og fandt da spor af to ældre 
træbygninger under kirkens gulv, den ældste opfattet 
som et hedensk tempel, et ”hov”, knyttet til det trekan-
tede vi, den yngre som en kirke (Dyggve 1955: 165ff; 
1964: 21ff). Tolkningen af disse bygninger blev revi-
deret efter en mindre sondering i 1965 og en omfatten-
de udgravning mellem 1976 og 1979 (Krogh 1983). 
Det viste sig, at der ikke blot fandtes spor af flere æl-
dre træbygninger, men at der under gulvet fandtes en 
kammergrav, i dette tilfælde af mere normal størrelse, 
2,6x4 m, svarende til andre af vikingetidens kammer-
grave. To rembeslag af forgyldt og nielloindlagt sølv 

Fig. 2. Plan og snit (set mod 
syd) af gravningen i Nordhøjen, 
udført af bønderne i Jelling i 
1820. Akvarel: J.H.T. Hanck, 
Nationalmuseet.  
Plan and cross section (south 
view) of the excavation of the 
North Mound carried out by the 
farmers of Jelling in 1820. 
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var udført i samme stil som beslag fra Nordhøjen. 
Knoglerne i graven (hovedparten af et mandsskelet) 
lå ikke i anatomisk korrekt orden, hvilket førte til den 
tanke, at den døde var flyttet fra en tidligere grav. En 
nærliggende mulighed var da en translatio af den døde 
fra kammeret i Nordhøjen, hvor der ikke var påvist re-
ster af den gravlagte. Dette indebar i så fald, at graven 
i højen ikke var anlagt for dronning Thyra, men sna-
rere for kong Gorm, der efter sønnens accept af kri-
stendommen fik et nyt hvilested under en kirke (Krogh 
1983: 208ff; 1993: 246f). Med denne tolkning mistede 
Thyra, hovedpersonen i 1820, reelt sin grav i Jelling. 

Idéen om flytning af den (eller de) døde fra Nord-
højen til et kapel i Jelling eller måske endda til Roskil-
de, hvor kong Harald selv ifølge Adam af Bremen (2. 
bog, 23) skulle være begravet, havde allerede tidligere 
været fremlagt som mulig forklaring på de manglende 
skeletdele i højens gravkammer. Forløbet ville i givet 
fald stemme overens med en almen praksis at knytte 
en højtstående persons grav til en kirkebygning (Dygg-
ve 1955: 176). Tolkningen har dog også vakt skepsis 
ud fra dels liturgiske og bevaringsmæssige argumen-
ter, dels de arkæologiske vidnesbyrd og spørgsmålet 
om identifikation af den døde (se f.eks. H. Andersen 
1995; Harck 2006: 207-208; Ottosen 2006; Ottosen & 
Gelting 2007; Staecker 2001; idem 2005: 13-14). Uan-
set om der er tale om en flytning af den døde eller ej, 
tyder de stilistiske ligheder mellem fund fra de to gra-
ve sammen med den meget korte indbyrdes afstand på 
kun ca. 50 m på, at gravene er anlagt inden for en gan-
ske kort årrække, sandsynligvis af samme familie, der 
på denne måde har fastholdt tilknytningen til stedet.

Et fællestræk for de mange ældre undersøgelser i 
Jelling er, at blikket først og fremmest har været rettet 
mod runestenene, stensætningen, højene og kirken – 
de stående mindesmærker. Et af de store spørgsmål 
var fortsat, hvor den kongelige residens havde ligget. 
Inspireret af sine erfaringer fra det mediterrane om-
råde, hvor palatium og helligdom ofte var tæt knyttet 
til kongegrav, forventede Ejnar Dyggve, at en konge-
lig residens i Jelling, et træbygget palatium, ville lig-
ge øst for Nordhøjen i et agrart landskab domineret 
af ældre gravhøje (Dyggve 1964: 14). Det lykkedes 
dog ikke at finde arkæologiske belæg for tanken, og 
det var først i 1980’erne, at landskabet omkring mo-
numenterne fik større opmærksomhed, til dels som 
følge af udbygningen af byen kombineret med nye 
metoder til afdækning af store arealer og en øget in-
teresse for bopladsarkæologien. Dette betød et langt 
bedre kendskab til jernalderens og den tidlige vikin-
getids bosættelse i Jelling (Christiansen 1999). Der 
var dog stadig en påfaldende mangel på spor af be-
byggelse og aktivitet samtidig med monumenterne.

En større helhed
De første tegn på, at historien om Jellingmonumen-
terne måtte revideres, kom i 2006 med Vejle Muse-
ums undersøgelser af arealet nord for Nordhøjen. 
Undersøgelsen afslørede bygningsspor, et kraftigt 
hegn med port samt store, undergravede kampesten 
(P.M. Christensen 2008; Christensen & Andersen 
2008). Stenene blev opfattet som dele af en sten-
sætning, og der blev fremsat den opsigtsvækkende 

Fig. 3. Interesserede tilskuere 
ved den storstilede udgravning 
af Sydhøjen i 1941.  
Foto: Georg Kunwald.  
Interested bystanders at the 
large-scale excavation of the 
South Mound in 1941. 
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tolkning, at der kunne være tale om nordenden af en 
mægtig skibssætning. Med en længde på godt 350 m 
og en anslået største bredde på omkring 70 m var den 
adskillige gange større end andre kendte monumen-
tale skibssætninger, hvoraf den største ved Vejerslev 
(ikke længere bevaret) målte ca. 90x14 m. At der 
kunne være en sammenhæng med de kendte mo-
numenter, blev understreget af afstanden fra de nye 
sten til Nordhøjens centrum, der svarede til afstan-
den fra Nordhøjen til den beregnede sydlige spids af 
den allerede kendte stensætning, skjult under Syd-
højen. Endnu et argument for et sammenhængende 
monument var, at stensætningens hovedakse, der løb 
mellem Sydhøjen, kong Haralds store runesten og 
Nordhøjen, kunne forlænges i lige linje til spidsen 
af de nye sten, hvor der fandtes spor af en kraftig 
træstolpe, der må have raget højt op over terrænet. 
Idéen om en mægtig stensætning eller en skibssæt-
ning i Jelling var ikke ny. Overraskende var derimod 
tanken om, at den kunne være godt 350 m lang. Hel-
ler ikke denne idé var dog helt ny, idet et forslag om 
en sådan kæmpeskibssætning allerede havde været 
fremlagt af Olfert Voss i en avisartikel i Vejle Amts 

Folkeblad i juni 1964 uden dog den gang at vække 
nogen større genklang (P.M. Christensen 2008: 11). 
C14-dateringer tydede på, at stensætningen tidsmæs-
sigt lå mellem det sene 800-tal og 970, da opførelsen 
af Sydhøjen blev indledt (Andersen 2009: 14). 

Undersøgelserne af palisadekomplekset er siden 
fortsat under Jellingprojektet (2008-13) i et samar-
bejde mellem Nationalmuseet, VejleMuseerne og 
afdelinger ved Aarhus og Københavns Universiteter, 
finansieret af Bikubenfonden. Opmærksomheden har 
været rettet dels mod palisaden for at fastslå dennes 
præcise forløb især mod syd og vest, dels mod area-
let indenfor i en større fladeundersøgelse på omkring 
15.000 m² mod nordøst (fig. 4). Ud fra resultaterne 
kan der nu tegnes et billede af et samlet kompleks 
på omkring 12,5 hektar, langt mere end nogen kendt 
storgård fra vikingetiden. Nordhøjen udgør det ab-
solutte centrum for helheden, idet diagonalerne 
mellem palisadens hjørner skærer hinanden i en ret 
vinkel præcist over højen. Langs med palisaden – i 
det mindste mod nordøst – lå næsten identiske byg-
ninger, hvis karakteristiske grundplan og lighed med 
bygninger på ringborgene Aggersborg, Fyrkat og 

Fig. 4. Luftfoto af Jellingmonumenterne, set fra vest. Skibssætningen, palisaden og de tre trelleborghuse er markeret i 
landskabet dog på en sådan måde, at markeringen ikke skader arkæologiske levn. Foto: Vejle Kommune.  
Aerial photo of the Jelling Monuments viewed from the west. The extent of the palisade and the three Trelleborg houses 
is indicated.
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Trelleborg knytter dem til anden halvdel af 900-tal-
let. Hvor trelleborghusene kan opdeles i fem kon-
struktionsmæssige fag (et midterrum på tre fag og et 
gavlrum på ét fag i hver ende), var husene i Jelling 
dog opdelt i fire fag (et midterrum på to fag og før 
gavlrum på èt fag i hver ende) med et tilføjet anneks 
ved den ene gavl. Kendetegnende for komplekset 
som helhed er de nøje definerede måleenheder og 
den geometriske stringens, der ligger tæt op ad præ-
cisionen bag ringborgenes planløsning og udlægnin-
gen af den mægtige bro ved Ravning Enge blot 10 
km syd for Jelling. En efterfølgende dendrokronolo-
gisk analyse af palisadetømmer, optaget fra bunden 
af Smededammen i den sydlige del af komplekset, 
viser dog, at palisaden i Jelling må være en smule 
ældre end borgene. Dateringerne ligger mellem 958 
og 985 med et sandsynligt fældningsår for en af prø-
verne omkring 968 (Bonde 2013; Jessen et al. 2014). 
Disse dateringer tyder sammen med afvigelserne i 
husgrundplanerne på, at husene i Jelling ligger før 
borghusene, og at de snarere udgør en prototype for 
borghusene end omvendt.

Grundlaget for Jellinghusenes form og for den 
overordnede planløsning af komplekset med omtrent 
firesidet (i dette tilfælde klart rombisk) indhegning 
og bygninger placeret parallelt med denne kan fin-
des i datidens landbebyggelse, f.eks. ved Lisbjerg i 
Jylland eller Tissø på Sjælland (Jeppesen & Mad-
sen 1989: 290ff; Jørgensen 2003: 195). Ligesom 
på tidens gårde lå den vigtigste bygning formentlig 
centralt på arealet, sandsynligvis dér, hvor udgrav-
ningerne under Jelling Kirkes gulv har afsløret spor 
af ældre træbygninger. At dømme ud fra den arkæo-
logiske dokumentation kan i det mindste den ældste 
af disse bygninger være opført som en traditionel hal 
om end ikke nødvendigvis af samme størrelsesor-
den som hallerne ved Lejre eller Tissø (se Holst et 
al. 2013, 480 f.). Inde i hallen eller i tilknytning til 
den kan der som på gårdene være foregået rituelle 
handlinger, i dette tilfælde sandsynligvis af kristen 
karakter. Palisadekomplekset synes således at byg-
ge på kendte forlæg, men selve udformningen, den 
geometriske præcision og kombination af elementer 
samt ikke mindst skalaen repræsenterer derimod no-
get helt nyt og hidtil enestående.

Kongens gård i Jelling?
Et af de centrale spørgsmål var, om palisadekom-
plekset kunne identificeres som den kongsgård, Sven 
Aggesen omtalte i sin krønike omkring år 1185, eller 
om dets funktion var en helt anden. Forventningerne 

var høje, da undersøgelser blev indledt på marker-
ne nord for kirkegården og palisaden i 2009. Ville 
der mon her vise sig nogle af de elementer, der ger-
ne knyttes til en kongsgård eller en stormandsgård 
– værksteder, økonomibygninger, spor af handel og 
udlandskontakt etc. – og ville komplekset i givet fald 
leve op til bebyggelsen ved Tissø, det næsten mytiske 
kongesæde Lejre eller Uppåkra nær Lund i Skåne?

Bebyggelsen ved Tissø er kendetegnet af en lang 
tidsmæssig kontinuitet fra yngre jernalder op i vikin-
getiden; der er spor af talrige bygninger, og fundma-
terialet omfatter tusinder af metalgenstande, herun-
der våben, religiøse amuletter, mønter og smykker, 
produktionsaffald og redskaber (Jørgensen 2003). 
Blandt de mere usædvanlige fund er et byzantinsk 
blysegl fra begyndelsen af 800-tallet identisk med 
fund fra Hedeby og Ribe (Jørgensen 2003: 203). Seg-
let kan være resultat af direkte eller indirekte kontakt 
med embedsmænd fra det byzantinske kejserrige, og 
i så fald vidner det om, at ikke blot handelspladser, 
men også stormandssæder var attraktive mål for di-
plomatiske delegationer, der efterspurgte råmateria-
ler og udrustning, eventuelt også nyt mandskab.

Lejre og Uppåkra samt andre samtidige centrale 
bebyggelser viser en lignende kontinuitet i gårde og 
haller samt et varieret fundinventar i Uppåkra ikke 
mindst udtrykt i en enkelt bygning, der kan følges 
gennem århundreder (Christensen 2015; Larsson 
2004). Noget tilsvarende kunne ventes i Jelling, hvis 
der var tale om en kongelig residens med en lang hi-
storie. Det samlede fundbillede har dog vist sig at 
være anderledes. Syd for Jelling by har Vejle Muse-
um siden 1980’erne afdækket spor af bebyggelse fra 
førromersk jernalder frem til tidlig vikingetid, bl.a. 
en bosættelse med tilhørende våbengrav fra 2. årh. 
e.Kr., og bebyggelse fra yngre jernalder og vikinge-
tid er påvist ved kanten af den gamle bymidte. Der 
er således en vis kontinuitet inden for det forholdsvis 
begrænsede ressourceareal, men der er ingen entydi-
ge vidnesbyrd om en udstrakt eller særlig velstående 
bebyggelse sammenlignelig med de tidlige faser på 
Tissø, dvs. forud for monumentkomplekset. J.J.A. 
Worsaaes samlinger fra første halvdel af 1800-tallet 
indeholder flere fund fra Jelling, men ingen fra vi-
kingetiden1, og bortset fra selve palisaden med til-
hørende bygninger er der forbavsende få fund fra de 
seneste undersøgelser af arealerne umiddelbart op til 
monumenterne: et enkelt vægtlod, en sjælden guld-
tremissis fra Dorestad (ca. 650-675), et par sølvdir-
hemer og en Otto-Adelheid penning fra omkring år 
1000 samt en klippet sachsenpfennig fra ca. 970-985, 
Harald Blåtands tid. Ud over en uanselig brandgrav 
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fra yngre jernalder under Nordhøjen samt de to kam-
mergrave fra hhv. Nordhøjen og Jelling Kirke er der 
heller ikke påvist grave eller gravpladser fra vikinge-
tiden og perioden umiddelbart inden. Derimod er der 
spor af samtidig bebyggelse ved Haughus knap 2 km 
sydøst for Jelling samt ved Skærmklint og Trollerup 
et par km mod vest ved Hærvejsforløbet. Hvilken 
sammenhæng, der er mellem disse bebyggelser og 
monumentkomplekset, står dog foreløbig åbent.

Komplekset i Jelling svarer således ikke helt til 
forestillingen om en kongsgård med dybe lokale el-
ler regionale rødder og med et bredt spektrum af ak-
tiviteter. I stedet synes palisadeanlægget, højene og 
runestenene at være udsprunget af en intens udfol-
delse over en relativ kort årrække. Dertil kommer, at 
bygninger og palisade i lighed med andre storbygge-
rier som broen over Ravning Enge og trelleborgene 
havde en ganske kort levetid. Den nordlige palisade-
linje skæres af en bygning, der typologisk set hører 
hjemme i begyndelsen af 1000-tallet (Christensen & 
Andersen 2008: 8). Allerede på dette tidspunkt må 
anlægget derfor være helt eller delvis sløjfet. Ikke 
desto mindre viser den enorme investering, at palisa-
dekomplekset må have tjent et vigtigt formål. Hvor 
højene og runestenene er enkeltstående (og varige) 
monumenter i et landskab, udgjorde palisaden et 
klart defineret kortlivet skel mellem et indre og et 
ydre rum; et skel mellem dem, der deltog i begiven-
hederne indenfor, og dem, der stod udenfor.

Hvad der præcist er foregået inden for palisaden, 
kan ikke afgøres ud fra det kendte fundmateriale. 
Handlinger og ceremonier af politisk, social eller 
religiøs art er en mulighed, og palisadeanlægget er 

foreslået tolket som et tingsted svarende til f.eks. 
Thingvellir på Island, hvis grænser i modsætning til 
palisaden i Jelling er naturskabte (Roesdahl 2011: 
357 f.). Det var måske i Jelling, at Harald Blåtand 
lod sig hylde af rigets stormænd, og de bedrifter, der 
er fastholdt for eftertiden på den store runesten, blev 
stadfæstet. Dette kunne i så fald forklare anlæggets 
helt overdrevne dimensioner sammenlignet med vi-
kingetidens gårde. Det skulle imponere samtiden og 
skabe respekt omkring den nye kongemagt (se f.eks. 
Wemhoff 2014). Jelling ligger i luftlinje omtrent 
midtvejs mellem de tidlige bysamfund i Ribe og Aar-
hus og kunne nås fra alle egne af riget inden for gan-
ske kort tid – fra grænsen mod syd og fra det nordlige 
Jylland via Hærvejen og fra rigets østlige egne via 
landruterne over Fyn og sejlruterne til Vejle Fjord og 
Snævringen ved Lillebælt. Jelling var dermed veleg-
net som samlingspunkt, ikke for den omkringboende 
befolkning, men for kongen og repræsentanter fra 
alle egne under hans herredømme, måske også dele-
gerede fra fremmede magthavere. Det lokale miljø – 
blandt andet det markante landskab med tunneldale, 
hede og det omtrent nord-syd-gående vandskel, kan 
have spillet en rolle for valget af placering; anlæg-
gets funktion skal dog næppe søges på lokalt plan, 
men derimod i kongens overordnede politik. Anlæg-
get var en magtmanifestation på niveau med Rav-
ningbroen og trelleborgene.

Magt og minde
Allerede Ejnar Dyggve pegede i 1940’erne på de ar-
kaiske elementer i Jelling. Arkitekturen er ikke blot 

Fig. 5. Stensætninger ved 
Lindholm Høje nord for 
Limfjorden; i forgrunden en 
skibsformet stensætning. Foto: 
Jan Slot-Carlsen.  
Stone settings at Lindholm 
Høje, north of the Limfjord; in 
the foreground, a stone ship 
setting.
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storslået og innovativ, som det passer sig for en ny-
tænkende, magtfuld konge. Det monumentale udtryk 
er samtidig præget af tradition og referencer til kend-
te fænomener i datidens landskab: stensætninger, 
gravhøje, haller og indhegnede gårde. I Jelling fik 
de en ny udformning og ikke mindst en overdreven 
skala. Valget er næppe tilfældigt. Tværtimod synes 
der at være tale om en yderst bevidst udnyttelse af et 
velkendt symbolsprog, opbygget over et kendt arki-
tektonisk repertoire og en veletableret rumlig forstå-
else, sandsynligvis med den klare hensigt ikke blot 
at synliggøre kongemagten, men også at knytte en 
forbindelse til andre prominente monumenter i Nor-
den og dermed styrke stedets/kongemagtens autoritet 
og legitimitet.

Den mægtige skibssætning er det ældste monu-
ment i komplekset. Dens længde overgår alle an-
dre kendte monumentale skibssætninger, uanset om 
den som efter Knud J. Kroghs opfattelse var 170 m 
lang eller med de seneste undersøgelser hele 350 m 
(Krogh 1993; Andersen 2009). Det kan ikke udeluk-
kes, at anlægget aldrig blev fuldført, idet der savnes 
entydige stenspor mellem de nordlige sten, udgravet 
i 2006-7, og den nordlige kirkegårdsmur. Der er dog 
ingen tvivl om, at de nye sten må være en del af kom-
plekset. Skibe af sten var ikke ukendte i Danmark, og 
de var heller ikke forbeholdt samfundets øverste. I 
langt mindre format indgik de flere steder i den loka-
le gravskik. På Lindholm Høje nord for Limfjorden 
udgør en hel flåde af småskibe således den yngste 
gravform i en lang tradition med stensætninger om-
kring brandgrave; en tradition, der i 900-tallet blev 
afløst af jordfæstegrave (fig. 5; Ramskou 1976: 15). 
Udgravninger i 2008 ved Ejstrupholm og Snejbjerg 
i Midtjylland langt fra kysten viser, at skibe endda 
kunne opføres af træ. Begge gravpladser hører hjem-
me i den ældre vikingetid, århundredet før Jelling-
komplekset (S.T. Christensen 2008; Hansen 2008).

I Lejre er der spor af mindst fire skibssætninger 
af sten på næsset mellem Kornerup Å og den udtør-
rede Lejre Å (S.W. Andersen 1995: 9-12, 91). De to 
nordligste er endnu delvis bevarede, den ene mindst 
60 m, muligvis oprindeligt op til 80 m lang, den 
anden 40-50 m; de to øvrige var omkring 45-50 m 
lange. Skibssætningerne ligger i tilknytning til en 
gravplads, som kan have været i brug, inden stenene 
blev rejst. Gravpladsens eneste våbengrav er fundet 
midt i den store skibssætning lidt vest for længdeak-
sen. Graven er fra tiden omkring år 900 og muligvis 
plyndret.

Tæt ved Lejre-skibssætningerne er der flere for-
historiske høje, deriblandt Grydehøj, som på Ole 

Worms prospekt af Lejre fra 1643 beskrives som den 
høj, kongen besteg ved sin kroning; en beskrivelse, 
som også senere tider tog til sig som forklaring på 
en fordybning på højens top (Worm 1643; S.W. An-
dersen 1995: 103). Fordybningen er sandsynligvis 
et ældre plyndringshul svarende til det, der fandtes 
i toppen af Nordhøjen i Jelling. Højen – oprindeligt 
et imponerende monument på knap 40 m i diameter 
og mindst 4-5 m høj – var opført over en brandgrav 
med bl.a. rester af fine guldtråde formentlig fra guld-
indvirket tøj. Graven er C14-dateret til tiden omkring 
midten af 600-tallet (S.W. Andersen 1995, 113).

Skibssætningerne i Lejre hører til en lille gruppe af 
monumentale skibssætninger med en længde på 40 m 
eller mere, der ser ud til at være opført i 900-tallet, 
især første halvdel af århundredet (Vestergaard 2007: 
151). I lighed med skibssætningen i Jelling ligger de 
gerne højt eller på anden vis synligt i landskabet; 
ikke nødvendigvis ud til kysten som ”Ales Stenar” i 
Sydskåne, men ofte nær vandløb eller vådområder. I 
Jelling ligger skibssætningen på et hovedvandskel og 
dertil nord for en markant tunneldal og sø. Den frem-
trædende placering i landskabet bidrog til at forstær-
ke det monumentale udtryk, måske også den symbo-
lik, der lå bag valget af skibsformen. De store skibe 
rummede muligvis endnu et betydningslag forbundet 
med den mytologiske fortælling om kong Skjold, der 
fremstilles som stamfader til de danske konger, og 
som ved sin død blev gravlagt i et skib, der lastet med 
våben og gaver blev sendt til havs (Bill 2012: 162f).

Kong Gorms mindesten for dronning Thyra fik 
først sin nuværende placering omkring 1630. Hvor 
den oprindelig stod, vides ikke; den kan have indgået 
i skibssætningen i Jelling. En lignende kombination 
af stensætning, runesten og høj findes ved Bække 
sydvest for Jelling (Voss 1959) og Glavendrup på 
Fyn (Albrectsen 1960) samt ved Tryggevælde på 
Sjælland. Ved Tryggevælde er alene runestenen be-
varet; til gengæld knytter indskriften her de tre ele-
menter (og to slægter) sammen i tid: Ragnhild, Ulfs 
søster, satte denne sten og gjorde denne høj og dette 
skib efter Gunulv sin mand, en glammende mand, 
søn af Nærve. Få bliver nu født bedre end han. I alle 
tre tilfælde er der som i Lejre en flerhed af enkelt-
monumenter; ved Bække og Glavendrup desuden en 
forbindelse til langt ældre monumenter.

Ud fra de seneste års undersøgelser er det muligt, 
at kernen i Nordhøjen ikke var en høj fra bronzeal-
deren, men snarere en første fase i byggeriet. Ikke 
desto mindre har ældre monumenter sikkert spillet 
en rolle for placeringen. Den nærliggende Sortehøj 
og Mangehøjene mod nord har givet en tidsdybde i 
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landskabet, som datidens mennesker sandsynligvis 
har været bevidste om. Ældre høje og højgrupper var 
i langt højere grad end i dag en markant del af dati-
dens landskab (fig. 6); rige kammergrave blev gravet 
ned i høje, og mange gravpladser er anlagt omkring 
en langt ældre høj (Pedersen 2010). Et af de seneste 
eksempler er et gravkompleks i Ullerup vest for Fre-
dericia (Juel 2015). Her lå tidligere fire høje, den ene 
oprindeligt et anseligt monument på 22 m i diameter, 
og tæt ind til kanten af hver høj lå jordfæstegrave 
fra vikingetiden, i alt 50 grave. Yderligere 36 grave 
lå omkring en overpløjet høj nogle hundrede meter 
længere mod nord, og der kan meget vel skjule sig 
flere grave i området. Gravenes fordeling kan være 
udtryk for, at forskellige familier har valgt hver de-
res høj som udgangspunkt for familiens eller gårdens 
gravsteder.

En lignende flerhed af monumenter findes andre 
steder i Norden. Anundshög nær Västerås i Västman-
land er med en diameter på 64-68 m og en højde på 
9,2 m en af Sveriges største gravhøje. C14-datering 
af trækul fra et ildsted under højen tyder på, at den 
er opført engang i yngre jernalder eller vikingetid 
(Bratt 1999: 264). I området umiddelbart op til højen 

er registreret flere mindre høje, runde stensætninger 
og fem skibssætninger, hvoraf to, hhv. 51 m og 54 m 
lange, ligger i direkte forlængelse af hinanden op til 
højfoden. Tæt ved står en runesten fra begyndelsen af 
1000-tallet. Indskriften beretter, at Folkvid satte alle 
disse sten til minde om Heden, hans søn, Anunds bro-
der. Vred huggede runerne. Stenen indgår i en række 
af bautasten, der ser ud til at markere en processions-
vej fra Badelundaåsen i sydvest til et vadested mod 
nordøst. Stenrækken løber parallelt med Eriksgatan, 
den traditionelle rejserute, nyvalgte konger fulgte fra 
Mora i Uppland gennem rigets vigtigste provinser 
for derved at blive hyldet som konge.

Anundshög er dokumenteret som tingsted fra 
højmiddelalderen, men kan have fungeret som sådan 
allerede længe inden. I vikingetiden var området na-
turligt afgrænset på tre sider af vådbundsarealer og 
et vandløb, mens en omkring 200 m lang række af 
kraftigt funderede stolper, påvist ved geofysiske un-
dersøgelser og udgravning i 2008, muligvis udgjorde 
grænsen på den sydlige side, alternativt en markering 
af en processionsvej ind til en kult- eller tingplads. 
Stratigrafien på stedet og C14-dateringer tyder på, 
at stolperækken blev rejst i vendel- eller vikingetid 

Fig. 6. Det forhistoriske højlandskab nord for Jellingmonumenterne i 1800-årene, set fra syd. Akvarel: J. Magnus Peter-
sen, Nationalmuseet.  
The prehistoric landscape north of the Jelling monuments in the nineteenth century, viewed from the south. 
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(Sanmark & Semple 2011: 34f). Tilknytningen til en 
gravplads, det nærliggende vådbundsareal, placerin-
gen ved et vejknudepunkt, storhøjen, runestenen og 
de rejste bautasten er alle træk, der kendes fra ting-
steder (Sanmark & Semple 2011: 12).

Endnu mere imponerende var Gamla Uppsala i 
Mälardalen, der sikkert var kendt af kongerne i Jel-
ling. Dette sted havde allerede i vikingetiden en sær-
lig betydning; her havde sagnkongerne boet, og her lå 
de begravet. Området er domineret af en række stor-
høje fra yngre jernalder (fig. 7), i nærheden af hvilke 
der lå store halbygninger. Kongehøjene er undersøgt 
i flere omgange; den såkaldte Odinshøj i 1846-47. 
Denne udgravning var sandsynligvis medvirkende 
til Frederik VII’s senere beslutning om at undersøge 
højene i Jelling og ikke mindst lade kammergraven 
i Nordhøjen stå åben for besøgende (Vellev 2012: 
49f). Ved siden af fornyede udgravninger inden for 
selve monumentområdet er der i de seneste år under-
søgt større arealer med spor af grave og bebyggelse 
fra perioden ca. 500-1200 øst for højene (Ljungkvist 
& Frölund 2015). En af de største overraskelser her 
var resterne af to lange stenfunderede stolperækker, 
den ene løbende tværs over den såkaldte Tingslette, 
den anden øst for højene og omtrent parallel med ve-
jen mod nord (Beronius et al. 2013). Stolperækkerne 
er foreløbig dateret til 500-/600-årene, samtidig med 
mindst to af storhøjene. Funktionen er uvis, men kan 
være knyttet til handlinger af verdslig eller religiøs 
art, styret af magthaverne på stedet. I lighed med det 
væsentligt yngre kompleks i Jelling krævede opfø-
relsen nøje planlægning og omfattende ressourcer.

Ifølge indskriften på Harald Blåtands store rune-

sten vandt kongen sig Danmark al og Norge, og stor-
højene i Sydnorge indgik sikkert også i reference-
rammen bag Jellingmonumenterne. Gravpladsen ved 
Borre i Vestfold udgør en af Nordens største sam-
linger af monumentale gravhøje fra perioden ca. 560 
til 1050 (fig. 8). Syv store høje og omkring tredive 
mindre høje er registreret, alle genåbnet eller plynd-
ret. Her er ingen skibssætninger. Til gengæld blev det 
første vikingeskib der er fundet i Norge opdaget i en 
af storhøjene på Borre i 1852. Udgravninger af are-
aler ved siden af gravpladsen har vist spor af mindst 
to langhuse, som ud fra placeringen i landskabet tol-
kes som halbygninger, anvendt til rituelle formål af 
den sociale elite i området i yngre jernalder (Myhre 
2015: 97ff). Yderligere to imponerende skibsgrave 
er udgravet i Vestfold; Oseberggraven anlagt i 834 
og Gokstadgraven fra begyndelsen af 900-tallet. 
Begge indeholdt et ødselt og meget varieret grav-
udstyr anbragt i et stort skib og dækket af en stor 
høj. Undersøgelser og udgravninger især inden for 
de senere år har afsløret, at der omkring 500 m syd 
for Gokstadgraven lå yderligere grave, deriblandt to 
bådgrave samt en bebyggelse fra vikingetiden med 
talrige spor af handel og håndværk, muligvis en del 
af grundlaget for den velstand, der præger graven 
(Bill & Rødsrud 2013).

Storhøjene og de monumentale skibssætninger 
var sandsynligvis omgærdet af en egen særlig aura 
som symbol på magt og rodfæstede rettigheder. Set 
i det lys er det muligt, at kongerne i Jelling ikke blot 
ønskede at opføre skibssætning og høj i hedensk tra-
dition i en tid, hvor kristendommen trængte sig på, 
men også at skabe en helhed, som lå tæt op ad de 

Fig. 7. Kongehøjene ved Gam-
la Uppsala, Uppland, Sverige. 
Foto: Anne Pedersen.  
The burial mounds at Gamla 
Uppsala, Uppland, Sweden. 
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gamle hæderkronede monumenter i Norden. Sam-
menlignet med Lejre, Gamla Uppsala eller Borre 
havde Jellingkomplekset langtfra samme tidsmæs-
sige dybde. Det blev etableret i løbet af ganske få 
årtier, men netop brugen af de kendte monumentty-
per og sløjfningen af den store stensætning, måske 
næsten inden den overhovedet var fuldført, kan have 
givet en illusion af væsentlig større tidsdybde især 
for besøgende, der ikke var kendt med stedet. En så-
dan bevidst inddragelse af tid føjede yderligere en 
dimension til monumentkomplekset og til stadfæ-
stelsen af kongemagtens legitimitet. Heri ligger må-
ske også én mulig forklaring på den sene opførelse af 
den tomme Sydhøj. Der er to kammergrave i Jelling, 
den ene i Nordhøjen, den anden skjult under yngre 
bygninger, senest den nuværende kirke. Var hensig-
ten med Sydhøjen ikke blot at skabe et minde, men 
netop at fastholde billedet af de to forældres grave 
for eftertiden?

Højplyndring, en magtstrategi
Allerede i 1820 var man opmærksom på, at Nordhø-
jen i Jelling var plyndret. Dette var åbenbart sket al-
lerede ret kort tid efter gravlæggelsen (Krogh 1993: 
236f). Mange andre monumentale høje i Norden vi-
ser lignende tegn på indbrud, blandt dem Oseberg-
højen. I 2007 genåbnede arkæologer højen for at 
undersøge en metalkiste med resterne af de to grav-
lagte kvinder, der var blevet genbegravet her, og i 
den forbindelse undersøgte man træ fra graven. Da 
graven første gang blev undersøgt i 1904, kunne det 
konstateres, at indbruddet havde fundet sted, inden 
skib og gravkammer var ødelagt af trykket fra jord-
masserne i højen. Udgraverne fandt bl.a. 14 spader 
og rester af to bærebøre, der formentlig havde væ-
ret anvendt ved indbruddet. Fra Gokstadgraven var 
der tilsvarende bevaret en række spader. En del af 
disse redskaber er af egetræ, der i 2010 lod sig date-
re ved hjælp af dendrokronologi. Resultatet viser, at 
indbruddet i Oseberg sandsynligvis er sket mellem 
år 953 og 975, dvs. mere end 100 år efter gravlæg-
gelsen. En datering af fund fra Gokstad gav knap så 
klart et resultat, men tyder dog på, at denne grav blev 
åbnet i samme tidsrum (Bill & Daly 2012: 812ff). I 
Danmark er skibsgraven ved Ladby på Fyn plyndret, 
formentlig kort tid efter begravelsen i begyndelsen af 
900-tallet. Den dødes sværd blev sikkert fjernet fra 
graven, mens andet gravgods bevidst blev ødelagt og 
for en del brudstykkers vedkommende lagt tilbage i 
graven (Sørensen 2001: 112ff).

Skibsgravene og storhøjene var monumenter over 

tidens magthavere, og byggeriet krævede en koordi-
neret indsats, der rakte ud over én enkelt families 
formåen. Monumenterne var således et middel for 
efterkommerne til at synliggøre deres velstand og 
legitimere deres plads i samfundet, deres rettigheder 
og krav på magt. Ville konkurrerende grupper over-
tage denne magt, var det oplagt at ødelægge forgæn-
gernes mindesmærker og på den måde svække deres 
autoritet. Snarere end en simpel jagt på skjulte skatte 
kan højindbruddene derfor være et led i en bevidst 
strategi, måske endda iscenesat som offentlige ritu-
aler, der i et symbolsk sprog formidlede budskabet 
bag handlingen (Bill & Daly 2012: 809).

Der findes talrige både ældre og yngre beretnin-
ger om gravåbning i politisk øjemed. Under et besøg 
den 25. oktober 1806 ved den preussiske konge Fre-
derik den Stores grav fjernede Napoleon det sværd, 
der lå ved kongens side. Frederik var død 20 år tidli-
gere, og Napoleons handling var en symbolsk hævn 
for det franske nederlag til preusserne i Syvårskri-
gen. Sværdet blev symbol på Frankrigs sejr over 
Preussen og Napoleons overlegenhed over den store 
preussiske konge (Geary 1994: 50). Tusind år tidli-
gere var grev Giselpert af Verona ifølge historieskri-
veren Paulus Diaconus brudt ind i den langobardiske 
kong Alboins grav og havde fjernet sværdet og andet 
gravgods. Alboin var konge i 500-tallet, men hans ry 
levede endnu på Giselperts tid 200 år senere. Hensig-
ten med indbruddet var da heller ikke vanhelligelse 
af graven. I stedet bevægede Giselpert sig ind i de 
dødes verden, mødte den for længst afdøde konge 
og vendte tilbage som dennes rette arvtager (Geary 
1994: 64f). Lignende beretninger fra antikken lå for-
mentlig bag kejser Otto III’s genåbning af Karl den 
Stores grav i kapellet i Aachen i år 1000. Åbningen 
af graven var næppe alene religiøst motiveret, udført 
af omsorg for Karls ry og for at sikre dennes jordiske 
rester. Ved at knytte sig til den store kejser styrkede 
Otto sin egen magt og position (Görich 1998; Keller 
2000: 125ff). Højåbning og højplyndring indgår også 
i de nordiske sagaer, f.eks. i beretningen om helten 
Skeggi, der kom til Lejre og brød ind i Rolf Krakes 
høj, hvorfra han tog kongens sværd Sköfnung, ”det 
bedste sværd, som kom til Island” (citeret hos Geary 
1994: 65).

Præcist hvornår indbruddet i Ladbygraven fandt 
sted, er usikkert. Skibet var tilsyneladende ikke vold-
somt skadet, og dæklaget over graven var formentlig 
endnu ikke brudt sammen. Det ser desuden ud til, 
at de ansvarlige vidste, hvor de skulle søge (Søren-
sen 2001: 118). Gravlæggelsen er dateret til perioden 
cirka 900-925, og indbruddet kan derfor være sket 
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allerede før midten af 900-årene, måske i Gorm den 
Gamles tidlige år. Indbruddene i gravene ved Oseberg 
og Gokstad falder derimod tidsmæssigt sammen med 
Harald Blåtands regeringstid. Om den danske konge 
også stod bag, kan ikke afgøres, men indbruddene 
kan være et af de midler, Harald direkte eller indirek-
te via sine støtter benyttede sig af i bestræbelserne 
på at vinde sig hele Danmark og Norge; en af de be-
drifter, der var værdig til omtale på kongens store ru-
nesten; det sidste med henvisning til kongens forsøg 
på at vinde kontrol i det vestlige Norge og længere 
nordpå. Kongens modstandere kan dog have benyttet 
sig af samme midler for at udtrykke deres opposition 
mod det danske overherredømme (Bill & Daly 2012: 
818ff). Samme forklaringsmodel gør sig ikke nød-
vendigvis gældende for Jelling. Det tomme kammer 
i Nordhøjen førte som nævnt allerede tidligt til over-
vejelser om en flytning af den døde til en anden grav 
i Roskilde eller Jelling (Dyggve 1955: 176ff; Krogh 
1993: 43ff). Denne flytning kan hænge sammen med 
den officielle accept af kristendommen, men måske 
også med en magtforskydning i slægten og et ønske 
om at flytte en af forfædrene til et mere egnet sted. Et 

sådant forløb har dog ikke efterladt et varigt minde. I 
stedet er det mindet om to høje for Haralds to foræl-
dre i Jelling, der er overleveret op gennem århundre-
derne, uanset at mindet kun delvist taler sandt.

Afrunding
Palisadekomplekset i Jelling med runesten og de to 
kæmpehøje formidler et indtryk af en visionær byg-
herre, kong Harald Blåtand, som havde autoritet og 
magt til at mobilisere arbejdskraften og de nødvendi-
ge materielle ressourcer til at opføre et anlæg af hidtil 
uset størrelse og med en usædvanlig kombination af 
elementer; det usædvanlige i sig selv et kendetegn på 
en modig og nytænkende konge. Komplekset frem-
står som en bevidst komponeret helhed, hvor Ha-
rald byggede videre på mindesmærker (stensætning 
og runesten) rejst af kong Gorm og – i kraft af de 
arkaiske elementer – også som en bevidst historisk 
konstruktion (Holst et al. 2013: 57). Haralds store 
runesten er på sin vis et kondensat af helheden og 
formidler et budskab om store bedrifter, kongemagt, 
legitimitet og tidsdybde. Der var tale om en magtde-

Fig. 8. Højgravfeltet ved Borre, Vestfold, Norge. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren. The mound cemetery at Bor-
re, Vestfold, Norway. 
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monstration i samtiden; i den overleverede erindring 
og i de fysiske mindesmærker lå samtidig et funda-
ment for fremtiden.

Den omhyggelige udnyttelse af landskabet og 
velkendte monumenttyper genfindes på samtidige og 
ældre centre i Skandinavien, og der er næppe tvivl 
om, at den danske kongeslægt havde blikket rettet 
mod nord, dels som referenceramme, dels som poli-
tisk scene, hvor de danske konger allerede fra begyn-
delsen af 800-tallet måtte hævde sig for at fastholde 
(og gerne udvide) deres herredømme. Harald Blå-
tand orienterede sig dog ikke alene mod nord, men 
også mod det kristne Europa. Dette kommer ikke 
mindst til udtryk på den store runesten, der kombi-
nerer hjemligt sprog, runeskrift og stiludtryk med en 
opbygning og brug af billeder, der låner inspiration 
fra kristne manuskripter og håndværk (Roesdahl 
1999; Wamers 2000). Monumentalarkitektur og stor-
slået udsmykning var ligeledes velkendte virkemid-
ler i nabolandene. Et af de fornemste eksempler er 
kapellet i Aachen, der blev påbegyndt i slutningen af 
700-tallet. Det var i samtidens øjne af forbavsende 
størrelse, usædvanlig smukt og opført med forbløf-
fende opfindsomhed (Meier 2002, 313). Lignende 
ord kunne beskrive Jellingkomplekset. Her er form- 
sproget blot et andet. Også det nøje definerede rum 
spillede en vigtig rolle i arkitekturen i nabolandene, 
hvor bevægelse i og gennem rum føjede en særlig 
dimension til ceremoni og ritual (Wemhoff 2014).

Sydhøjen i Jelling indeholder ingen grav. Hvor-
for højen overhovedet blev opført og det endda efter 
kong Haralds omvendelse, er endnu et åbent spørgs-
mål. Det kan være en ting- eller hyldningshøj; tanken 
kan også have været at skabe et mindesmærke magen 
til Nordhøjen netop for at understøtte mindet og det 
mentale billede af kongens to forældre. Dette lå i gi-
vet fald heller ikke så fjernt fra tankegangen i det 
samtidige ottonske rige, hvor ikke blot herskerens, 
men også hans dronnings sidste hvilested fik stadig 
større betydning og opmærksomhed (Keller 2000). 
Kejser Otto I’s forældre, Henrik I Fuglefænger, 
grundlæggeren af det ottonske dynasti (død 936), og 
dronning Matilda (død 968) lå således side om side i 
Quedlinburg, et af slægtens foretrukne opholdssteder 
og dér, hvor den store hofdag blev afholdt i påsken 
973 med deltagelse af en delegation fra Danmark.

Jellingkomplekset skiller sig ud fra centre som 
Lejre, Tissø, Borre eller Gamla Uppsala. En kongs-
gård med tilhørende økonomibygninger, værksteder 
etc. er stadig ikke identificeret. Måske lå den længe-
re mod vest ved Hærvejen. Palisadeanlægget af træ 
fik ingen lang levetid trods den store investering, og 

erindringen om det gik tabt. Til gengæld bestod hø-
jene, runestenene og den stenkirke, der omkring år 
1100 blev opført på samme sted som tidligere en for-
modet hal efterfulgt af de første trækirker i Jelling. 
I slutningen af 1100-tallet fandt Jelling vej ind i hi-
storieskrivningen hos Sven Aggesen og Saxo. Saxo 
roste i sin fortale til Danmarkshistorien de tidligere 
tiders danskere, der havde fastholdt deres helteger-
ninger i versdigtning og på sten, og det er netop i 
kraft af runestenene, at navngivne personer kan knyt-
tes til Jellingmonumenterne. Myterne og de mange 
fortællinger hviler ikke altid på et solidt grundlag, 
og ny viden har gentagne gange ført til revision af 
etablerede narrativer. Det gør dog ikke historien min-
dre fascinerende. I Jelling blev skabt et minde, som 
kunne genoplives og genfortolkes gang på gang i nye 
rammer.

Summary
The Jelling Monuments – Expressions of tradition on 
the threshold of a new era

The town centre of Jelling is dominated by two huge 
mounds built shortly after the middle of the tenth 
century. Two rune stones stand between them, in 
front of the Romanesque stone church; one raised 
by King Gorm in memory of Queen Thyra, and the 
other, still in its original place, raised by King Ha-
rald Bluetooth in memory of his parents and his own 
achievements (fig. 1). The rune stones tie the monu-
ments to three historically known individuals, the ro-
yal couple Gorm and Thyra and their son Harald and 
the complex is one of the most magnificent expres-
sions of power and commemoration from the Vi-
king Age. The impressive nature of the monuments 
combined with the descriptions of the royal burials 
by Sven Aggesen (c.1185) and Saxo Grammaticus 
(c.1200) have, together with the naming of Jelling in 
the Cadastre of King Valdemar (1231), provided the 
background for later myths and an intense scholarly 
debate about the role of the royal family and Jelling 
in the consolidation of the Danish kingdom and the 
Church in Denmark. Discoveries since 2006 of an 
immense palisade with associated buildings have 
raised new questions. Jelling has emerged as both a 
place of commemoration and a place of ideological 
and perhaps even constitutive importance in relation 
to the establishment and legitimization of royal pow-
er in the tenth century. 

Modern interest in the Jelling monuments can be 
traced back to the late sixteenth century when King 
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Harald’s rune stone was cleaned and the inscription 
made accessible to scholars. Jelling was royal pro-
perty until 1743 and commemoration of the royal 
ancestors played a significant role in the self-under-
standing of Danish kings in the seventeenth and eigh-
teenth centuries. In 1704, King Frederik IV initiated 
the oldest known exploration of the North Mound 
and, since then, several major excavation campaigns 
have been carried out. The burial chamber in the 
North Mound was discovered by local farmers in 
1820 and the objects remaining in the plundered grave 
and the unusual size of the chamber (approx. 17 m2) 
left no doubt that this was a royal burial; judging by 
its location north of the church and the traditional 
name of the mound, the grave of Queen Thyra (fig. 
2). A dendrochronological analysis of samples of oak 
timber recovered in 1942 has stated the date for the 
construction of the chamber as the winter season of 
958-59.

The South Mound was investigated for the first 
time in 1861 on behalf of King Frederik VII and 
again in 1941 by Ejnar Dyggve (fig. 3). Contrary to 
expectations, no grave was found. Remains of woo-
den structures were most likely associated with the 
mound construction process while two rows of large 
standing stones were believed by Dyggve to be part 
of a huge triangular sanctuary. This hypothesis was 
soon abandoned and the preserved stone rows were 
instead interpreted as parts of a 170 m long ship set-
ting built next to a Bronze Age mound believed to 
form the core of the North Mound.

Excavations in Jelling Church in 1947, 1948, 
and 1951 revealed traces of older wooden buildings. 
Dyggve’s interpretation of the buildings as a temple 
and church was revised by Knud J. Krogh after exca-
vations in 1965 and 1976-79. In addition to the traces 
of three wooden buildings, Krogh discovered a buri-
al chamber measuring about 2.6 x 4 m beneath the 
church floor. Two strap fittings of gilded silver in the 
Jelling style corresponded to metal artefacts from the 
North Mound. The disarticulated state of the male 
skeleton (assumed to be King Gorm) suggested that 
the deceased had been transferred to the chamber 
from an earlier grave, possibly the North Mound. A 
transfer of the deceased from the North Mound to a 
chapel in Jelling, or perhaps even to Roskilde had 
previously been suggested as a possible explanation 
for the lack of human remains in the mound. How-
ever, the interpretation also aroused scepticism, the 
arguments focusing on liturgical practices, the nature 
of the archaeological evidence, and the question of 
the identification of the deceased. Whether a transla-

tio took place or not, the stylistic similarities between 
artefacts from the two graves and the short distance 
of only about 50 m between them suggest that the 
graves were built within very few years of each other 
and probably by the same family.

Inspired by his experience in the Mediterranean 
area, Ejnar Dyggve assumed that a royal residen-
ce in Jelling would have been situated east of the 
North Mound, close to the proposed sanctuary and 
in an agrarian landscape dominated by ancient burial 
mounds (fig. 6). He found no positive archaeological 
evidence of this, and it was not until the 1980s that re-
mains of Iron-Age and early Viking-Age settlements 
were discovered in the area south of Jelling. Despite 
these new finds, there was still a noticeable lack of 
settlement activity from the tenth century onwards.

In 2006-07, surveys and excavations undertaken by 
Vejle Museum in the area north of the North Mound 
revealed large monoliths and traces of a palisade fea- 
turing a gate and buildings. The monoliths were in-
terpreted as part of an approximately 350 m long 
ship setting. C14-dating indicated a date between the 
latter half of the ninth century and 970 when the con-
struction of the South Mound commenced. Investi-
gations have continued in collaboration between the 
National Museum of Denmark, Vejle Museum, and 
departments at Aarhus and Copenhagen Universities. 
The palisade complex has proved to cover about 12.5 
hectares (fig. 4). Three near-identical buildings in the 
north-eastern quadrant resemble buildings in the for-
tresses of Aggersborg, Fyrkat, and Trelleborg, thus 
providing a date in the second half of the tenth cen-
tury. Dendrochronological analyses of timbers from 
the southern line of the palisade have confirmed that 
it was built between 958 and 985, probably around 
968. Models for the ground plan of the Jelling buil-
dings and the overall layout of the complex can be 
found in rural settlements from the Viking Age. As in 
a farmstead, the main building is likely to have been 
situated at the centre of the enclosure, probably whe-
re excavations in Jelling Church have revealed traces 
of older wooden buildings. The complex thus incor-
porates well-known architectural features, yet the 
design, the geometric precision resembles that of the 
fortresses as well as of the Ravning Enge Bridge just 
10 km south of Jelling, and the scale, in particular, 
represents something new and different.

Settlements from the pre-Roman Iron Age until 
the early Viking Age indicate some continuity within 
the relatively limited resource area south of Jelling. 
Yet there is no clear evidence of an extensive or 
wealthy settlement prior to the monument complex 
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comparable to the early phases of, for instance, the 
settlement at Tissø in Zealand. Rather than an esta-
te with deep local or regional roots and a wide ran-
ge of activities, the Jelling complex appears to be 
a short-lived manifestation of intense activity. The 
northern palisade is cut by a building typologically 
dated to the early eleventh century. By this time, the 
complex must have been partially or fully demolis-
hed.

Although short-lived, the huge investment sug-
gests that it probably served a significant purpose. 
Unlike the mounds and rune stones which are indivi-
dual monuments in the landscape, the palisade crea-
ted a clearly defined boundary between an inner and 
an outer space, a divide between those who participa-
ted in the events within and those who were outside. 
Was this the place where King Harald met the social 
and political elite of his kingdom to receive their ho-
mage? A place of inauguration and commemoration 
(the great rune stone)? If so, this could explain the 
exaggerated dimensions of the complex. It was in-
tended to impress contemporaries and to command 
respect for the new royal power.

Jelling lies roughly midway between the early ur-
ban communities of Ribe and Aarhus and could be 
reached via land and sailing routes from all parts of 
the kingdom within a very short time. It was there- 
fore suitable as an assembly site, not for the local 
population, but for the King and representatives 
from all regions under his rule, maybe also for de-
legates from foreign rulers. The architecture draws 
upon a well-known repertoire (stone settings, burial 
mounds, hall buildings and enclosed farmsteads) and 
a well-established understanding of space, possibly 
with the additional aim of creating a visual (and men-
tal) link to prominent sites elsewhere in Scandinavia 
and thus, by association, strengthen the authority and 
legitimacy of the place and the power of the king.

The ship setting is the oldest monument in the Jel-
ling complex. Ships of stone and, indeed, of wood 
were not unknown in Denmark (fig. 5). Yet stone 
ships with a length of 40 m or more are few. The 
monumental expression, perhaps also the symbolism 
behind the choice of ship, was enforced by their of-
ten very prominent position in the landscape. King 
Gorm’s rune stone for Queen Thyra may have been 
part of the stone ship. A similar combination of stone 
setting, rune stone, and mound is known from Bæk-
ke, south-west of Jelling and Glavendrup on Funen, 
and from Tryggevælde in Zealand where, however, 
only a rune stone mentioning existence of the rune 
stone, ship, and mound is preserved. A similar plu-

rality of monuments is known from other sites in 
Scandinavia, among them Anundshog near Västerås 
in Västmanland, Sweden, which is documented as a 
thing site from the High Middle Ages, but may have 
functioned as such much earlier. Gamla Uppsala in 
the Mälar Valley, Sweden, is even more impressive 
and was important already in the Viking Age as the 
home of legendary kings (fig. 7). The Swedish mo-
numents and similar monumental burials in southern 
Norway, among them the mounds at Borre (fig. 8), 
Oseberg, and Gokstad in Vestfold, may have served 
as a frame of reference for the monuments in Jelling.

The massive mounds and stone ships were doubt-
less surrounded by a special aura as symbols of pow-
er and entrenched rights. Time added another dimen-
sion to the monuments and the royal claim to power. 
The kings of Jelling may have wished not only to 
create monuments in a pagan tradition, but also to 
achieve a complex reminiscent of renowned ancient 
monuments. The time span of Jelling is far shorter 
than that of, for instance, Lejre in Zealand, Gamla 
Uppsala or Borre, but the use of traditional monu-
ment types and the possible abandonment of the lar-
ge stone setting before it was even completed may 
have provided an illusion of time-depth especially 
for visitors unfamiliar with this site. 

The construction of ship burials and mounds re-
quired considerable resources. Such monuments 
were therefore also a means for the descendants 
to demonstrate and legitimize their place in socie-
ty, their rights and claim to power. Competing so-
cial groups might attempt to destroy the memorials 
and thus weaken the authority of their predecessors. 
Tomb-raiding may therefore have been part of a delib- 
erate strategy, perhaps even staged as public rituals 
to convey the message behind the act. Like the North 
Mound in Jelling, many other burial mounds in Scan-
dinavia show signs of entry, among them the ship 
burials at Ladby (Denmark), Oseberg and Gokstad 
(Norway). The raid at Ladby possibly occurred befo-
re the middle of the tenth century, maybe in the early 
years of King Gorm, whereas the mounds at Oseberg 
and Gokstad were raided during the reign of King 
Harald. The tomb raids may have been arranged by 
King Harald, directly or indirectly through his sup-
porters, in his attempt to win power and enforce his 
authority in the whole of Denmark and Norway, the 
latter referring to the king’s aim to gain control in 
western Norway. The king’s opponents may have 
used the same means to express their opposition to 
the Danish supremacy. This model does not necessa-
rily apply to Jelling. Here, the tomb raids were possi-
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bly associated with the official acceptance of Chris- 
tianity, or perhaps a shift of power in the family and a 
desire to move one of the ancestors to a more suitable 
place. Such a scenario has not left a lasting memory. 
Instead, the memory of two burial mounds for Ha-
rald’s two parents has survived over the centuries, 
even though this memory, as shown by archaeology, 
is only partially true.

The palisade complex conveys an impression of 
a visionary ruler who had the authority and power to 
mobilize manpower and the necessary material re-
sources to create a unique monument of unpreceden-
ted size. Considering the apparent archaic elements, 
the complex also emerges as a deliberate construc-
tion of history. King Harald’s rune stone represents 
a condensate of the whole, recording great achieve-
ments, royal power, legitimacy, and time-depth. The 
monumental effort was a powerful demonstration 
while, at the same time, providing a foundation for 
the future.

The deliberate use of landscape and familiar mo-
nument types leaves little doubt that the Danish ro-
yal family focused on the north, partly as a frame of 
reference, partly as a political scene where the Da-
nish kings from the early ninth century had to assert 
themselves to maintain (and possibly expand) their 
power. King Harald also looked towards Christian 
Europe. This is not least reflected in the king’s rune 
stone which combines the indigenous language, ru-
nes, and stylistic expression with a composition and 
use of images inspired by Christian manuscripts and 
craftsmanship.

Jelling differs from centres like Lejre, Tissø, Bor-
re, or Gamla Uppsala, and a royal estate with eco-
nomic functions, workshops, evidence of trade, etc. 
has not yet been identified. Despite the large invest-
ment, the palisade was short-lived and the memory 
of it was lost. In the late twelfth century, Jelling (the 
royal burials) found their way into the chronicles of 
Sven Aggesen and Saxo. The myths and the many 
later legends were not always based on solid fact and 
new knowledge has repeatedly led to the revision of 
established narratives. This does not make the story 
less fascinating. In Jelling, a memorial was created 
which could be revitalized and reinterpreted time and 
time again in a new framework. 
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