
Folket og dets jord 
Af Joh s. T. C h ri s te n sen. 

Stærke gamle Gimling-dysse 
midt i agres brune muld, 
fra din hårde skal lad drysse 
landets rige mindeguld. 
Vintersne og sommervinde 
svøber sig om fredet minde, 
slægter kommer, slægter går, 
grå og stærk du hos dem står. 

I fire tusind år har dyssen stået der som et værdigt minde 
om den slægt og den stamme, som fæstede bo i nærheden af 
Gimlinge sø, som nu er agerland. Spredt over hele landet 
står dysserne - og mange flere har der stået - og vidner 
om det betydeligste tidehverv i Danmarks oldtidshistorie. 

Den historiske tid, som skriftlige kilder fortæller om, er 
for Danmarks vedkommende højt regnet et par årtusinder. 
Men oldtidssamfundenes tidsaldre er årtusinder på årtusin
der. Vi vil her tage vort udgangspunkt fra et fastlagt tal: år 
2630 før Kristus, idet vi ved videnskabens hjælp forsøger at 
tænke os tilbage til den store begivenhed i menneskets historie 
i Danmark: da Danmarks jord fik dyrkere. 

Hvorfor nu dette konkrete tal? 
Fordi man ved hjælp af videnskabelige metoder nu er i 

stand til på næsten fyldestgørende måde at hjælpe arkæolo-
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gien med tidsfæsteisen af de oldtidsminder, den fremdrager. 
Der er først pollenanalysen. Et lille blomsterstøv fløj for år
tusinder siden ud i en mose, og der lå det uberørt i det mose
lag, som da fandtes, og en lille tørveprøve fra dette lag kan 
nu fortælle ret nøjagtigt, fra hvilken tid det lille kim stam
mer. En anden prøve er den såkaldte C 14 metode, der er en 
datering ved hjælp af radioaktive stoffer, idet disse stoffers 
sønderdeling kun er afhængig af tid, og radioaktivitetens 
halveringstaler 5570 år, med mulighed for en fejldatering på 
indtil 80 år fra eller til. 

Det er på det grundlag vi vil forsøge at fange nogle glimt 
fra oldtidens stærke bondekultur, dens med- og modgang, 
dens tro og virke under skiftende kår, under udviklingen af 
ejendomsretten til jorden, den, der nu begynder at tage form 
og efterhånden spalter et oprindeligt frit bondesamfund. Et 
par tusinde år før vor tidsregning skimtes begyndelsen til 
denne spaltning. Dens kurve er fortsat helt op til vore dage 
i en bestandig vekslen mellem stigen og fald under fri eller 
ufri bønders skiftende ledere og skiftende samfundsforhold. 
I store skridt følger vi - væsentligst holdende os til Sorø amt 
- dens stigen og dalen, dens bestandige vekslen som havets 
bølgeslag og dønninger i storm og stille, snart oppe, snart 
nede. 

Under dette forsøg vil man, trods dansk arkæologis høje 
stade og fundenes ret store mængde, møde mange uløste 
gåder, men nogle træk er dog ret godt belyste ved hjælp af 
arkæologens spade og graveske, som i mange tilfælde skaber 
et mindst lige så sikkert kildemateriale som de ældste histo
riske kildeskrifter. 
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Arkæologer på arbejde i Amos en. (Troels-Smith foto). 

Fra de forskellige lag i den udskårne tørveblok tages små jordprøver til analy
serne, hvorefter lag for lag omhyggeligt skrabes væk med en lille graveske. Alle 
fund af interesse noteres og stedfæstes. Bedømmelsen af det fundne sammen med 
analyserne danner grundlaget for dateringen af det hidtil kendte ældste fund af 
kornaftryk i lerkar og knogler af husdyr - fundet på jægerfolkets sommer-

boplads i Amosen. 

Den yngre stenalder er den danske bondekulturs barndom. 
Dens nærmeste forgænger er Ertebøllekulturen: et jæger
fisker- og bærsamlerfolk, som væsentligst holdt sig i nærhe
den af hav og fjorde, søer og vandløb. Og meget tyder på, at 
denne kultur har svøbt den spæde. Et sikkert tegn på begyn
dende agerbrug stammer fra en boplads i Åmosen, den så
kaldte Muldbjerg I plads, hvor man har fundet det hidtil 
ældste spor. Imellem Ertebøllefundene her fandt man knogler 
af tamko og tænder af får eller ged samt kornaftryk i lerkar
skår. Det er dette fund, som er dateret 2630 f. Kr. 

9 

Sorø Amt 1959



Jo h s. T. C h 1' is tens en 

Overinspektør dr. Troels-Smith, som har foretaget de 
meget interessante undersøgelser, påviser, at Muldbjerg har 
været en "flydende" ø i den dengang store Åmosesø, at der 
er sikkerhed for, at den kun har været beboet i månederne 
juni, juli, august og september, og at intet tyder på beboelse 
den øvrige tid af året. Beboernes sommerhytte var 6-7 
meter lang, ca. 3 m bred. I langsiderne har været nedstukket 
hasselrafter, og hytten må antages at have været tækket med 
tagrør. Ude ved kysten, muligvis ved Storebælt, har Muld
bjergs sommergæster haft deres egentlige boplads ved nogle 
få ryddede agre til korn og nogle få kreaturer, fodret med 
løv fra den omgivende tætte urskov, som næppe afgav syn
derligt andet kreaturfoder. Det har mest været kvinderne, 
som røgtede den lille kornmark og køerne, medens mændene 
fiskede og jagede. Og om sommeren lokkede vandrelysten 
og de ferske vande dem bort fra kysten til fiskefangst og ande
jagt. Det må efter dette altså være Ertebøllefolket, der har 
spurgt nyt fra syd og vest og så småt begyndt at forandre 
levevis. En Ertebøllekvinde har med sine ru hænder gnedet 
kernerne ud af landets første hvedeaks. 

Vi ved ikke, i hvor høj grad hun har følt stundens stor
hed, men den er skelsættende for al fremtid: 

Danmarks første hvedeaks modnet i sol og regn over Dan
mark. 

Andre steder, deriblandt under en gårdtomt i den i 
1770eme nedlagte landsby St. Valby ved Slagelse, er også 
gjort et blandet fund af Ertebølle- og bondekultur. Dette 
meget interessante fund blev fremgravet under byens gård 
nr. 4, hvor man havde konstateret kulturlag, som viste kon
stant bebyggelse gennem middelalderen. Og umiddelbart 
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derunder lå tykke affaldslag af flintspåner og lerkarskår, 
hvori sporene fra Ertebøllekultur fandtes. I en anden gård
tomt i nærheden fandtes ildsted og lerkarskår fra de første 
200 år e. Kr. - hvilket sandsynliggør stadig eller i hvert 
fald jævnlig bebyggelse langt tilbage i oldtiden. Også ud
gravningerne af gårdtomter i den nærliggende landsby Hej
ninge viser spor både af yngre stenalders og vikingetids bo
pladser. 

En flokkevis indvandring har stimuleret hjemlig foretag
somhed til medvirken i det store fremstød. De gamle stam
mer og indvandrerne har ikke blot bekæmpet, men lært af 
hverandre, og mange fund vidner om, at Ertebøllekulturen 
længe efter agerdyrkningens begyndelse repræsenterer en 
betydelig folkedel med sit eget præg og sin egen livsform, 
til et par århundreders fortsatte udvikling har skabt kulturel 
enhed. Der er dog næppe tvivl om, at jægerfolkets religiøse 
forestillinger, som var ret forskellige fra bøndernes, har holdt 
sig i flere århundreder på de fjord- og søbredder, hvor de 
boede tættest, selv om de nu også delvis var jorddyrkere. 

Indvandrerne måtte først sørge for at skaffe føde både 
til sig selv og til kreaturerne. De måtte ty til skovens løv 
og skovens vildt for fødemidler til folk og fæ. Man afrib
bede især elmetræernes blade til kreaturfoder. I det første år
hundrede fra det årstal, der er vort udgangspunkt, er man 
næppe nået særlig langt som jorddyrkere. Så følger et nyt 
angreb på elmetræerne samtidig med, at man nu med flint
økse og ild rydder større skovstykker til kornavl, medens en 
del af de først ryddede agre gror til med mere næringsrige 
vilde planter end de få, der kunne friste livet under skovens 
tætte løvtag. 
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Nu er spredningen af bønders bopladser i fuld gang over 
store dele af landet. Endnu har Jyllands jorddyrkere ikke 
rejst nogen dysser. Først skyder disse op på sjællandsk jord 
og vidner ikke blot om bondefolkets pietet overfor de døde, 
men også om troen på et liv efter dette. En del af bondefol
kets religion tog form af en dyrkelse af øksen som guddoms
symbol. Det er dog tvivlsomt, om de store pragtøkser, man 
finder, har været brugt til ofre, måske snarere som en mønt
enhed, et byttemiddel. Økseofrene er i udpræget grad ar
bejdsredskaber. Slidte og brugte ligger de i ofret som en 
hyldest til fredeligt bondevirke - som en bøn om velsignelse 
over arbejdet. 

En anelse om bondefolkets religiøse skikke får man ikke 
blot ved studiet af gravgods og offerfund, men også fra de 
mærkelige, tit meget gamle skåltegn, fundet på mange små 
og store sten, fastliggende eller på dysser og andre oldtids
prægede steder. Et eksempel, der taler både om stenalderen 
og efterfølgende tidsafsnit, kan nævnes her: 

I Sigersted kirkes vestgavl i det sagnrige Midtsjælland er 
indmuret en granitblok med soltegn og skålgruber, ca. 3 cm 
i diameter og ca. 1 cm dybe. Sådanne tegn bedømmes 
almindeligt som symboler på frugtbarhed, og det er en rime
lig tanke, at netop et sådant symbols mystik, hvis enkelt
heder vi ikke kan udgrunde, skabes af dem, hvis liv og vel
færd er direkte afhængig af, at kornet gror og dyrene trives. 
Men alt afhænger af gudernes velvilje, og over alle guder 
står ildens storebror, den varmende og lysende sol, kende
tegnende skaberen, livgiveren. Og så indhugger bonden i 
enfoldig tro på en højere magt sine skåltegn i sten, som der
ved helliges, og cirkler, der undertiden rummer to vinkelrette 
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korslinjer gennem cirklens centrum, undertiden fire. Siger
stedstenen står nu i kirkens mur på bakken, hvor den sam
men med andre indmurede granitblokke har randet oldtids
folkets gudehov, og vidner udenfor kirken om det samme, 
som søndag efter søndag indenfor murene udtrykkes i den 
første trosartikel: Den almægtige Gud, himmelens og jordens 
skaber - hvilket skaber den forbindelse, som gør det natur
ligt, at kirke rejses på gudehovs grund. 

Og bonden indhugger i frygtblandet ydmyghed sine skål
og soltegn i en mindre sten ved sit hjem. Den skal skærme 
hjem og slægt og give lykke i arbejdet med mark og dyr. -
Ved Munkebjergby kirke står også en stor granitblok med 
skålgruber. 

* 
Dysser var gennem forudgående århundreder bygget langs 

Europas Atlanterhavskyst fra Gibraltar og op mod vore 
breddegrader og i England. Ad denne vej, men måske end
nu mere ad en sydligere rute fra gamle landbrugsegne ved 
Donau, spredtes kendskabet til bondedont ved, at der spurg
tes nyt fra syd og vest, og ved indvandring. Føres linjen læn
gere tilbage mod et oprindeligt udgangspunkt, vil den pege 
østlig, som den gjorde ved senere indvandringer. Meget lig
ger fremdeles i det dunkle, men det synes afgjort, at folket, 
der invaderede den jyske halvø og de danske øer, har haft et 
ensartet præg og de samme arter redskaber. Den simpleste 
plovtype, arden, spores ret tidligt. Flintøksen er hovedredskab 
til forsvar og erhverv. Flintseglen er det første redskab til at 
fælde afgrøderne. Kernerne males imellem to udvalgte 
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sten, en flad underligger og en rund mindre "løber", som 
førtes frem og tilbage. Sindrigt udvalgte slibestene brugtes til 
at skærpe øksen, seglen og andre skærende redskaber til brug 
i mark og hjem. Plovskær af flint har også været tidligt 
kendte, men ikke holdbare i stenet jord. Der er forholdsvis få 
fund af træredskaber, da de fleste forlængst er formuldede. 
Man ved ikke sikkert, hvor tidligt man lærte at bygge vogne. 
Der er sikre spor af vognhjul med eger fra bronzealderen, 
men et par fund, som regnes at være fra tidsafsnittet 2500-
2300, viser, at man allerede da kendte - og måske længe 
havde kendt - den lukkede hjulskive, kilet fast på en træ
aksel og med et hul i træakslens yderkant til lunsstikken, der 
skulle holde hjulet på plads. Man er i det hele taget beret
tiget til at tro, at et folk, der kunne præstere de fine flintred
skaber, bygge omend ret primitive både og udføre kunstf ær
dige keramikformer, også var i stand til at udføre adskilligt 
godt og nyttigt træarbejde. 

Og i tankerne synes man at få øje på bonden med sit okse
forspand for plov og for vogn. 

* 
Al Danmarks j.ord lå ved bøndernes ankomst og ved jæ

gerfolkets tagen ved lære rede til at tage mod sine dyrkere. 
Den var at betragte som folkets fælleseje med fælles ret til at 
tage den i brug. Man kan kalde det en brugsret, og af en 
sådan vedvarende og godkendt jordbrugsret udvikles ejen
domsretten. Og således lægger landets første bønder ved deres 
møjsommelige arbejde det grundlag, der blev bestemmende 
for fremtiden. En slægt eller stamme under sin høvdings 
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ledelse indtager et stykke land og dyrker det fællesskab. 
Skov ryddes med flint og ild. Boliger rejses. 

Danmarks hidtil ældste kendte landsby er Barkær på 
Djursland. Barkær er en helt udgravet stenalderlandsby 
beliggende på en bakke, omgivet af et engdrag, som den 
gang har været fladsø. Den giver en forestilling om bygge
måden i den ældste bondetid. Bønderne i Barkær har boet 
i to ca. 85 meter lange og henholdsvis 6 y2 og 7 ys m brede, 
parallelt løbende huse af træ uden lerklining og med en af 
stolper båret tagkonstruktion. Hvert langhus var ved tvær
vægge delt i 26 boliger, 3 X 6 ys m i det sydlige, 3 X 7 ys m i 
det nordlige hus. Den ca. 10 m brede brolagte gade mellem 
langhusene har rimeligvis været bestemt til om natten at 
rumme kvæget, som om dagen græssede på de først ryddede 
overdrev på de andre sider af lavningen. Alle boliger ens. 
Alle fælles om arbejdet, således tegner det ældste kendte 
landsbybillede sig for os, og grunden til, at det kan stå så 
tydeligt, er, at sandflugt har tvunget beboerne bort og derved 
gemt dette oltidssyn til arkæologerne. Dog er der også på 
stedet spor af grave fra yngre tidsafsnit. 

Ved valget af boplads har her som andre steder været 
taget forsvarsmæssige hensyn. Måske har man - som Nord
amerikas hvide pionerer ved deres møde med indianerne -
frygtet angreb fra det gamle jægerfolk. Andre var der jo 
ikke at frygte. 

Barkær, som i tydelighed overgår andre fund fra denne 
tid, hvoriblandt også er samlinger af små hesteskoformede 
træhuse, antyder kollektive samfundsforhold uden egentlig 
klassedeling. Ingen har haft særlige privilegier, og lederne 
har styret i kraft af æt og naturlig myndighed. 
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Og mon ikke det er nøglen, der åbner for forståelse af, at 
det store landnam kunne skride så hurtigt, at Nordamerikas 
bebyggelse ikke er gået hurtigere. Efter en forholdsvis ringe 
begyndelse omkring år 2500 var landvinding så at sige sket 
over hele landet ved år 2300. Slægtssagn kunne fremdeles 
fortælle om de første, der kom. 

Fra videnska:belig side er fremsat den hypotese, at når 
bønderne i nogle år havde dyrket korn i den efter rydningen 
askeblandede jord, som efterhånden udpintes, skiftede de 
boplads, og det er muligt, at dette er sket i nogen udstræk
ning. Men mon ikke der også er en anden mulighed, som 
kunne tænkes at give sig stærkere tilkende ved udgravning 
af flere gårdtomter i vore landsbyer. Man må erindre, at så 
længe der var jord nok at tage af, kunne man sikre sig et ret 
stort område. Lad os opstille et tænkt eksempel: 

Hvis en snes familier indtager et område på 1200 tdr. Id. bliver 
der, som helt op mod vor tid, 60 tdr. Id. til hver husstand, og der 
kan tages fat på rydningen. Ifl. et i 1952 foretaget forsøg på skov
rydning med flintøkse (beskrevet i "Nationalmuseets arbejdsmark" 
1953) kan en mand i 12~ time hugge en kærv på 5-8 cm i de 
ege, der måler mindst 35 cm i diameter, således at de kan gå ud, og 
fælde resten af trævæksten på 500 m2 • Regner vi med, at de 20 
husstande kan stille med hver 2 arbejdsdygtige mænd, og at arbejds
dagen - da fældningen sker i vintertidens kortere dage - vil 
være på gennemsnitlig 8 timer, bliver resultatet, at 40 mand i 60 
dage kan foretage en sådan fældning på ca. 142 tdr. Id. Men da der 
i dette regnestykke ikke er taget hensyn til hvile-, jagt- og festdage, 
vedligeholdelse af redskaber, vejrforsinkelser, afbrænding af det fæl
dede og udgåede, fjernelse af sten, og eventuelt andre helt uforud
seelige forsinkelser, samt første års byggearbejde og den med ringe 
redskaber vanskelige tilberedning og tilsåning af jorden, vil der 
næppe gennemsnitlig blive ryddet mere end 100 tdr. Id. om året, 
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snarere betydeligt mindre. Det er heller ikke sandsynligt, at pionerer
ne straks kan stille med såsæd til ret store arealer, og derfor må an
vende en betydelig del af deres tid til bjergning af fødemidler på 
jægerfolkets vis. 

Men hvis vi går ud fra, at rydningen af de 1200 tdr. Id. virkelig 
udføres på 12 år, og regner med, at der hvert år tilsås 50 tdr. Id., 
som antagelig kan bære rimelige afgrøder i 5 år på rad, vil man efter 
at have tilsået femte års halve rydningsareal have 250 tdr. Id. med 
korn og 250 tdr. Id græsningsoverdrev, og denne arealinddeling kan 
fortsættes til det syttende år efter starten, når man efter rydningens 
slutning (det tolvte år) hvert år i rækkefølge indtager 50 tdr. Id. 
af de først ryddede overdrevsparter, som ved denne fremgangsmåde 
i 12 år har været anvendt som græsningsareal. 

De i 5 år benyttede kornarealer afgiver ny, rimeligvis forbedret 
græsningsjord - måske især om efteråret ved spiring af spildte kær
ner og friske vilde planter; der får ny vækst mellem kornstubbene. 
Pollenanalyser fra åmosen viser, at der allerede omkring år 2400 på 
ryddede arealer er fremvokset adskillige næringsholdige vildgræsser, 
lancetbladet vejbred og bl. a. den næringsrige hvidkløver, som sam
tidig med at give udmærket kreaturfoder forøger jordens kvælstof· 
indhold og gør den bedre skikket til igen at yde kornafgrøder. 

Der er nu, selv med en ret lang hviletid efter de 5 kornafgrøder, 
mulighed for adskillige kombinationer, bl. a. den, at man eventuelt 
lader de arealer, der giver mindst kornudbytte eller ligger længst fra 
bopladsen, henligge i vedvarende overdrev - byens alminding. 
Bruger man flere år til rydningen, vil kornmarkernes udvidelse ske 
i langsommere tempo, men til gengæld kan man stadig regne med et 
fodertilskud til kreaturerne af løvhø fra de uryddede skovstykker. 
Efter at have ligget ubesået en passende årrække, vil den gode jord 
igen og igen kunne give en serie kornafgrøder. Det er også muligt, at 
man har lært betydningen af gødningstilførsel. I hvert fald har køer 
og får lagt en del af deres gødning på græsarealerne og en del i små 
folde, hvor de har været fodret med løv. 

Man skulle synes, at beboerne ville have langt større mulighed ved 
en fortsat vekseldrift end ved at flytte til ny storskov og begynde 
forfra og bygge ny boliger - eventuelt i strid med andre landtagere. 
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Adskillige egne med god jord har knapt så mange dysser 
eller spor af at have været dyrket i stenalderen som de 
magrere egne, fordi de ved stadig bebyggelse og mere inten
siv dyrkning er bleven sløjfet så tidligt, at deres tidligere 
tilværelse er glemt. Som et eksempel blandt mange kan næv
nes Gimlinge sogn. Det har nu kun een fredet dysse, men fem 
har dog stået så længe, at man ved om dem: 

Matr. 7c Gimlinge: den fredede runddysse vest for byen; på nabo
gårdens mark matr. 6a har stået en ca. 100 m lang langdysse med 
en grav i midten; matr. nr .. 14a nord for byen: en dysse; på matr. 
nr. 14a Vemmeløse: en dysse, og i nærheden af Vollerup mose ved 
Lindes å nordvest for byen er i dette århundrede ryddet en stor lang
dysse. Nær herved, i selve mosen, er ved tørveskæring i 1943 frem
draget et betydeligt offerfund af ravperler, samlet dels på lægge
pladsen, dels i den færdige tørv. En del af fundet gik desværre 
upåagtet gennem maskinen. Ved samme tid blev der tæt derved, 
men på modsat side af åen (Sørbylille mose, Sludstrup sogn), frem
draget et andet offerfund bestående af en stor mængde lerkar fra 
slutningen af jættestuetid. Fundet tillægges, siger dr. Troels-Smith, 
som forestod udgravningen sammen med dr. Norling Christensen, 
stor betydning. "Det viser, at det er henlagt af fast bosiddende bøn
der med kreaturhold (delvis fodret med løv) og med korndyrkning 
i forbindelse med svedjebrug". Spredte fund af flintøkser er i Gim
linge sogn som i andre dyssefattige sogne ret almindelige, og mange 
hjem har flintøkser fra egen mark. På matr. nr. 6b Vollerup er 
fremdraget en stor flad slibesten, en spydspids af flint og adskillige 
mere eller mindre beskadigede økser og en del flintaffald. 

Det er meget sandsynligt, at der i stenfattige, men frugt
bare egne har været mindst lige så mange minder fra den 
yngre stenalder som i egne med ringere muld, hvor skoven 
igen tog magten, og at sporene af sådanne egnes stenalder-· 
bønder ret hyppigt ligger gemte under vore nuværende lands-
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byer. De foretagne udgravninger i Hejninge .og i den ned
lagte St. Valbys gårdtomter peger i den retning. 

Endnu er der - bortset fra de mange markfund af flint
sager - ikke gjort ret mange fund til opklaring af stenalder
bønders bopladser og virke i Sorø amt. Blandt fundene kan 
nævnes: 

En boplads på Juliedals mark, Kr. Flinterup s" flere bopladser på 
bakkerne nord og syd for Assentorp, Stenmagle s., en ved Høed skov, 
Kværkeby s" en under gårdtomt i Hejninge; stenalderbebyggelse 
under gårdtomt i Valby, en boplads n. ø. for Gudum kirke, flere bo
pladser på Holsteinborgs marker, en ved Hyllinge. På Omø har væ
ret et flinteværksted. På øens sydspids er fundet et stort antal forar
bejder til den yngre stenalders økser. Ved Remergården, ca. 1 
km nordvest for Ringsted, er i efteråret 1958 påvist tydeligt spor af 
stenalderbebyggelse og en mængde flintaffald fra redskabstilvirkning. 
Der er sikkert mange flere steder, hvor markens flint kan fortælle 
om oldtidsbo og oldtidsvirke. Lehnsgreve Bent Holstein skænkede 
i 1946 til Nationalmuseet en betydelig samling flintredskaber, alt 
stammende fra en gravhøj, vistnok forstyrret jættestue, fra gods
forvaltergården Frederikslyst. 

Skønne stærke oldtidsmærke, 
fire tusind år du så, 
så, for bondehænder stærke, 
ege falde, agre stå. 
Vundne agres aks du skued, 
medens bål omkring dig lued, 
så i askemættet jord 
frie danske bønders spor. 

Det vides, at der i Sorø amt har været 800 dysser, men 
over halvdelen er forsvundet, og der er intet tal på de mange, 
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-~- ---------~"~····· -----

Runddyssen i Vie/sted. 

hvis spor er udviskede langt tilbage i tiden. Tættest står dys
serne langs Storebælt, i Sorø-Gyrstingeegnen og i sognene 
langs Tystrup og Bavelse søer. Danmarks smukkeste og bedst 
bevarede runddysse er Vielsteddyssen i Kr. Flinterup s. og 
Sorø amts to smukkeste langdysser står i Kellerød i Tystrup 
s. og i Borup Ris sydvest for Tystrup og Bavelse søer i Gun
derslev s. Denne dysse, der er 55 m lang, tilligemed mange 
andre dysser i sognet - flere af dem med indhuggede skål
gruber - vidner om livligt stenaldervirke i disse egne. 

Skoven har lukket sig om Gunderslev-dyssen. En gang har 
den ligget på åben mark, en gang har stenalderbønder rejst 
den mellem kornagre og græsgange, fra vristet ældre mørkere 
og tættere skove, fældet ved flittige øksesving og flammende 
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bål og dyrket med simple dyrkningsredskaber. Det har sum
met af liv, af bondeflid og børneleg og kvinders stræb med 
tilvirkning af klæder, lerkar og andet husgeråd og af dagens 
måltider - et travlt bondesamfunds vekslende dont. Så 
fulgte en tid, da skoven igen tog magten. Ensomheden holdt 
sit indtog i den ny skov - ikke så mystisk og mørk som den, 
stenalderfolket i deres tid fældede. Solstrejf mellem slanke 
bøge og ældgamle knudrede ege kunne flimre ned og kær
tegne det ældgamle høvdingemindes granitflader. Men tyst 
og gådefuld er skov og dysse. 

I skovens sydgrænse er i nyere tid rejst et stengærde. Det 
danner skel mellem skoven og et fattigt, stenet og ujævnt 
overdrev, et halvt hundrede tdr. ld. mellem skoven og lande
vejen fra nabobyen Reinstrup mod Fuglebjerg. Her har i 
middelalderen ligget en landsby med gårdene langs Hule
bækken i vestkanten af det åbne areal og med et jordtillig
gende på 5-600 tdr. ld" hvmaf det meste nu er skov. Mel
lem gårdene har ligget en nu stærkt forstyrret runddysse. 
Landsbyen er forladt en gang i det 14. årh. og hele dens om
råde er nu en meget interessant arbejdsmark for National
museet. 

Arbejdet, der ledes af cand. mag. Østergård-Christensen, 
koncentrerer sig foreløbig om at klarlægge middelalderlands
byens dyrkningsfællesskab, dens tofter og vange, åse og agre 
og dyrkningsmetoder. Når dette arbejde er tilendebragt, kan 
man vente sig en meget oplysende kortlægning og beretning 
om en sjællandsk landsby i den yngre middelalder, dens agre 
og dens beboeres forhold. På dets nuværende tidspunkt er 
dog endnu mange enkeltheder uafklarede. 
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Men med fuld sikkerhed kan siges, at myten om "Borup 
gade" og Knurrevang som et uberørt oldtidslandskab har 
mistet sin mulighed. Skønt arbejdet foreløbig beskæftiger sig 
med overfladen, har stikprøver dog godtgjort, at her - ved 
søernes bredder har levet mennesker både i yngre stenalder 
og i jernalderens første århundreder omkring Kristi fødsel og 
sandsynligvis også i såvel bronzealderens mellemliggende år
tusinde som i Ertebølle-tiden omkring år 3000 f. Kr.-x·) 

Til bedømmelse af mennesketypen fra den yngre stenalders 
første århundreder er kun fundet få så velbevarede skeletter, 
at de kan give fyldig oplysning, men de antyder, at typen 
ikke afviger synderligt fra Ertebølletypen. Fra Kellerød stam
mer et fuldstændigt kranium af en ca. 163 cm høj mand. Det 
er langskallet og middelhøjt og med lave øjenhuler. Venstre 
tinding bar mærker af en hjerneoperation med dødelig ud
gang. Fra Døjringc mose i Munkebjergby s. stammer et 
kranium, mellemskalle, og et udpræget langskallet med høje 
skrå øjenhuler. Disse tre fund samt et fra Nordsjælland, lang
skallet, danner hele samlingen fra denne periode. 

*) Endnu i begyndelsen af I 930erne var det almindeligt antaget, også 
blandt enkelte arkæologer, at her lå fremdeles en plet land, som 
istiden for de mange artusinder siden havde formet den med sine 
store sten og sumphuller, mos og fattige græsvækster. I en artikel 
i Sorø amts historiske samfunds årbog for 1932 bemærkede lokal
historikeren, redaktør I. V. Christensen, Ringsted, "det gådefulde 
navn" på en samling ældgamle ege i nærheden af langdyssen: "Bo
rup kirke", og fremsatte spørgsmålet: "Et minde om forsvunden 
bebyggelse eller hvad?" Spørgsmålet indfangede amatørarkæologen, 
maskinsmed Dyre Rasmussen. Han foretog gennem en del år en 
række undersøgelser med det resultat, at han kunne påvise, at der 
havde ligget en landsby i det såkaldte uberørte oldtidslandskab. Og 
nu leder Dyre Rasmussen under Nationalmuseets overledelse det 
daglige arbejde i marken. Her som i mange andre tilfælde er det en 
interesseret mand fra egnen, der har sat forskerne på sporet. 
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De øvrige ret talrige fund og den hurtige spredning tegner 
billedet af en forholdsvis fredelig befolkning, hvis erhverv 
står i blomstring. 

* 
De næste 300 år ( 2300-2000) viser en fortsat udvikling. 

Handelsforbindelse med omverdenen har skabt kendskab til 
brugen af kobber, .og allerede fra tiden omkring 2300 har 
man enkelte fund af kobberværktøj og redskaber, bl. a. ved 
nytårstid i år et betydeligt, endnu ikke færdigbedømt fund 
ved Horsens af kobbersmykker m. m. Der har rimeligvis 
været flere kobberting, bl. a. smykker, spiralringe o.s.v., end 
fundene antyder, da det indførte metal vel gang på gang er 
bleven smeltet om. Ved Gyrstinge er fundet et fladt tynd
nakket økseblad af kobber. 

I de tre århundreder til år 2000 og tildels i nogen tid der
efter rejser bondefolket jættestuerne med deres massegrav
læggelser. Et par af de største findes i Sorø amt, nemlig ved 
Slotsbjergby, hvor der er fremdraget 92 skeletter, og ved Bor~ 
reby ca. 70 skeletter. Medens kranier fra andre jættestuer og 
dysser fortsat viser en blanding af lang- og mellemskaller, 
med et forspring for langskallerne, en såkaldt nordisk type, 
er der i Borrebystuen fundet flest kortskaller med i det hele 
groftskårne former, som tyder på indblanding af en anden 
type, som i videnskabelige kredse, også i udlandet, benævnes 
Borrebytypen. 

Af hele det fundne skeletmateriale fra alle den yngre sten
alders tidsafsnit har man kunnet undersøge lemmeknogler, 
repræsenterende 106 individer og er kommen til det skøn, at 
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højden i dette tidsrums folkeblanding er steget ca. 10 cm, for 
mænds vedkommende fra 165,4 cm til 175,1 cm og for kvin
der fra 151 cm til 159,5 cm, trods stigningen dog et helt 
andet resultat, end Saxe kom til, da han i forordet til sin 
danmarkshistorie skrev, at det må have været kæmper, som 
kunne bringe dyssernes store sten på plads. 

Fra tidsrummet 2300-2000, som danner afslutningen på 
bøndernes fredelige tilværelse og storslåede pionerarbejde, 
har vi adskillige bopladsfund. Som det betydeligste betegnes 
Troldebjerg på Langeland, der har haft hesteskoformede 
huse, hvis rundende bagende har væg af lerklining på grene
fletværk, og den lige forside var antagelig lukket med en tyk 
græstørvmur, og en ca. 70 m lang bygning med stensatte og 
stenfodrede stolpehuller med indbyrdes mellemrum af i 
reglen ca. 2 m og med greneflettede lerklinede vægge. Man 
har altså kendt i hvert fald to boligtyper; plankehuset som i 
Barkær og stolpehuset med bindingsværk. Om langhuset har 
været de lavere stilledes bolig og de hesteskoformede huse de 
rigeres, ved man ikke. Muligvis har dog visse dele af lang· 
huset været brugt til opholdsrum for kreaturer eller som op
lagsrum. Der er nemlig kun fundet et ildsted i langhuset, 
hvorimod der vist har været ildsteder i alle småhusene. Også 
udenfor småhusene er fundet adskillige ildsteder, der viser, at 
kogning jævnlig er foretaget i det fri. Lagdeling er i hvert 
fald ingen steder klart dokumenteret, og der må stadig reg
nes med et samfund, som sætter god afstamning og part i 
byens jord som den egentlige hæder, et samfund af frie 
mænd, hvor den enkelte vel ved dygtighed og arv kan have 
erhvervet større velstand og den anseelse, det giver at høre til 
de bedste familier og være betroet ledelsen af byens anliggen-
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der og gudsdyrkelsen. Antagelig var allerede nu sket samling 
af flere bysamfund til en provinsiel enhed, som krævede 
mænd af byrd til styrere og rettens håndhævere, men frareg
net trællene havde alle frimandsret, og man sporer ikke 
despoter, men et frisindet og driftigt bondefolk, som ved 
fælles hjælp og ledet af dygtige dysse- og jættestuearkitekter 
rejste varige og værdige minder om et tidsafsnit, som - skønt 
guld endnu ikke var kendt - dog billedligt kan betegnes som 
vor ældste bondestands guldalder. 

* 
Ved år 2000 kunne de sjællandske bønder endnu nyde fri

hedens og det daglige virkes velsignelser og drage nytte af 
mark- og husredskabers forbedring. Der var sket store frem
skridt. Kornavl og husdyrbrug fulgtes fremdeles ligesom 
skov, agerland og græsningsoverdrev lå side om side. Selv 
om indført kobber kunne hærdes til skarpere redskaber, var 
flinten dog stadig dominerende. Der er endog tydelige spor 
af en betydelig udførsel af flintøkser både syd og nord på. 
Højt oppe i Sverige, i Vesterbotten, er udgravet et depot 
med over 100 smukke flintøkser af sjællandsk flint. Denne 
handel, såvel som handel med rav og rimeligvis anden ud
og indførsel medførte voksende kendskab til fremmede egne. 

Landsbyernes dyrkede jord og deres almindinger, de store 
overdrev, byerne havde vundet hævd på, var underlagt en 
kombination af fælleseje og delt selveje. 

Bondens religion var fremdeles den fra fædrene nedarvede. 
Om gudsdyrkelsesformer vides ikke ret meget. Dog er der 
f. eks. fra Sorø amt et typisk offerfund fra en mose ved Båds-
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lunde, Egeslevmagle s.: syv smukke tyndnakkede slanke 
økser af kridhvid flint. Syd for Højbjerggård i Valsølille sogn 
er fundet samlet fem store slebne tyndnakkede økser, som 
også menes at være et offerfund. Dødekulten er stadig en 
blanding af dyrkningen af fædrenes minde og bondens ønske 
om fred med de døde for at undgå den hævn, som ville følge; 
hvis man brød freden og pådrog sig deres vrede en fore
stilling, der helt op mod vor tid har værnet mange dysser 
mod udslettelse. Disse religiøse begreber såvel som dyrkelse 
af solen, livets og frugtbarhedens guddom, fulgte med over i 
den ny tid, som ved år 2000 var ved at bryde frem. Om 
denne overgangstid har dysserne også et ord at melde. 

I dækstenen på en dysse på Ølandsgårdens mark i Kr. 
Stillinge er indgraveret en kreds af skåltegn, der ligesom dys
sen selv taler om vort første bondefolks tro og arbejde, men 
stenen har endnu et symbol, et skib, der nok også har religiøs 
betydning, samtidig med, at det varsler det kommende tide
hverv, da stenalder udvikler sig til bronzealder med dens dyr
kelse af skibet som handels- og herskersymbol. 

Begyndelsen til de ændrede forhold stammer fra et folke
røre, som ved de tider bølgede over hele Europa og havde 
sit udspring i egnene øst for Volga. Her levede store vistnok 
indoeuropæiske nomadefolk, vandrende som Abraham og 
Lot i endnu fjærnere tider fra sted til sted for at finde friske 
græsgange til deres store kvæghjorder, hyrdekongernes rig
dom. År for år blev klimaet her mere hedt og tørt, græsset 
visnede, og nomadestammerne brød op og drog mod vest og 
nord. Lederne førte deres veludrustede skarer fra egn til egn 
og bragte uro og voldsfærd over en hel verdensdel. Hvor de 
kom, tiltog de sig herredømmet over de bosiddende. Mange 
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stammer slog sig ned undervejs og lærte at dyrke jorden, 
andre fortsatte de lange vandringer, som gennem et par år
hundreder satte adskillige blodspor. Eorud for de fremryk
kende horder løb rygtet og spredte skræk. Bondestammer i 
egnene nord for Elben forlod deres bopladser og sejlede over 
Østersøen til de danske øer, hvor de rensede ud i nogle af 
jættestuerne og gravlagde deres døde derinde (Borreby?). 

Den jyske halvø fik dog hårdest at føle virkningen af det 
store folkevandringsrøre. Trængte fra alle sider blev de stam
mer, som benævnes det jyske enkeltgravsfolk, fortroppen, der 
besatte den jyske halvø. De trængte op gennem Midtjylland 
og bemægtigede sig ådalene og de tilgrænsende landstræknin
ger, hvorimod de tættere befolkede bondesamfund i Øst- og 
Nordjylland en tid holdt stand overfor erobrerne. 

Det ny folks særkende var deres gravskikke, enkeltgrave 
og små høje, der ligger tæt op gennem Midtjylland, og hvis 
gravgods, især stridsøkserne, stammer fra en anden kultur 
end det gamle bondesamfunds, som dog i tidens løb, trods 
undertrykkelse, også var med til at præge erobrerne. 

Noget senere trængte andre nomadestammer ad søvejen 
over Østersøen op gennem Storebælt og besatte en del 
af øerne og Østjylland, medens andre stammer over de rus
sisk-finske have bredte sig over Sydsverige, Bornholm og dele 
af Sjælland og måske også tildels Nordjylland. Alle de ind
trængende stammer var herre- og erobrerfolk. De havde 
kendskab og slægts- og handelsforbindelser med folk af en 
mere fremskreden kultur, og det bevirkede, at bronzen (ca. 
10 pct. tin, ca. 90 pct. kobber) begyndte at finde indpas, og 
en livlig handelsforbindelse til lands og til vands bevirkede, 
at ved år 1500 var Danmarks bronzealder i fuld udvikling, 
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og de stammer, der noget senere end enkeltgravsfolkets ind
tog i Jylland, nåede Sjælland, var beslægtede med de jyske 
og brugte de samme fremgangsmåder. De menige nomader 
må have været vante til den undertrykkelse, som fortsattes 
for dem, men måtte føles som et trykkende åg for landets 
gamle fri bondesamfund. 

Følger vi erobrernes spor i Sorø amt ses det, at de - i 
modsætning til det jyske enkeltgravsfolk - fulgte de ruter, 
bondefolkets dysser og jættestuer anviste, ikke mindst land
strækningerne langs Storebælt fra Kr. Stillinge med sine ca. 
40 kendte oldtidsmindesmærker, til Skelskøregnen. Det har 
været en meget stræng tid for disse egnes sikkert ret talrige 
befolkning, som nykommerne ikke blot kuede, men lærte af. 
Enkeltgravsfolkets gravskik forsvandt her gradvis til fordel 
for andre gravformer, og jættestuerne menes i visse tilfælde 
at have været benyttet også af dem. Der må have været både 
krigersk og fredeligt samkvem, også en tilpasning bl. a. ved 
indgifte, men bønderne var tabere. Der rejses ingen ny jætte
stuer. Den gamle kraft er brudt. 

Indvandrerne var efter deres sædvane jævnlig på vandring. 
Ingen af de hidtid gjorde bopladsfund fra denne tid vidner 
om ret mange generationers ophold på samme sted, og de 
har forholdsvis hurtigt udvidet deres område til andre egne, 
men havnene på Storebæltskysten har været vigtige for de 
ny storbønder og handelsmænd. 

De var ringere jordbrugere end dem, de undertvang og i 
løbet af 3--400 år smeltede sammen med. Men da bronze 
omsider ved år 1500 var bleven en nødvendighed, skabte de
res stormænd et stærkt handelsmonopol på dens indførsel. De 
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var på en gang jorddrotter og storhandlende .og øgede der
igennem deres rigdom og magt. 

Samfundet med dets gamle og ny menneskemateriale blev 
vel en enhed, men på en samfundsmæssigt set ringere grund 
end den, det gamle bondesamfund havde lagt. En frem
gangslinie var brudt af kræfter, man i vore dage ville kalde 
reaktionære, og dengang som nu viste det sig, at friheds
berøvelse ledsages af stagnation i de klasser, den rammer. 

* 
Bronzealderen kan egentlig ikke siges at være begyndt det 

eller det år i nærheden af 1500 f. Kr. Som vi har set, skabtes 
dens forudsætninger 4-500 før, i stenalderens store folke
vandringsperiode. Herfra stammer den gennemgribende sam
fundsmæssige forandring, som ved år 1500 var så vidt frem
skreden, at samfundet under stadige tilstrømninger var kom
met i leje under de meget ændrede forhold. Udviklingen 
havde stået på i det lange tidsrum. 

De flokkevis indvandrende nomader bestod af den over
legne og rige herskerklasse og den langt talrigere, trælleagtige 
underklasse. Overklasseelementet har heller ikke ret mange 
steder været stenalderens bondehøvdinger og fri bønder tal
mæssigt overlegent, og dens arristokratiske tusindårige vælde 
må have været et produkt af den samme folkeblanding, som 
fandt sted i de underkuede klasser. Her er næppe tale om 
noget brat brud eller skel, men om en fortsat tilpasning, 
under hvilken den ny og ringere samfundsordning - stærkest 
præget af indvandrerne - drog sit dybe skel mellem fattige 
og rige, således at jordens egentlige dyrkere fik ringere kår. 

Men de forskellige folkegrupper var ved år 1500 f. Kr. 
sammenvokset til et nordisk folk. 
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V ed overklassens overtagelse af bronzehandelen og et 
strængt storbondestyre udviskes menigmands spor, men store 
høje og rige fund kendetegner en blændende overklasse
kultur, i hvilken stenalderens stormandsslægter, i hvert fald 
på Sjælland, dog må have haft en betydelig andel. 

I årene 1500-1300 fortsættes en ubrudt udvikling. Der 
er fremdeles et, omend kuet bondefolk, måske noget mere 
indstillet på husdyrbrug end på skovrydning og kornavl. 
Kornsorterne er de samme som tidligere, dog lidt mindre 
hvede, noget mere byg, og man har også begyndt at dyrke 
havre og hirse. Håndværkerne, som også har efterladt sig 
smukke træarbejder, søger at konkurrere med bronzen. De 
former økser og våben i flint efter udenlandske bronzemodel
ler, og flintredskaber til mark og hjem har endnu afsætning. 
Og da man omsider må give tabt, opvokser hurtigt en sær
skilt præget støbeproduktion, så indførslen af færdigvarer 
formindskes. Et par fund fra Sorø amt stammer fra denne 
tid. Det ene er optaget på matr. nr. 10 Fårdrup, syd for 
byen, hvor man gravede efter en rotte. Det fandtes et par 
dage efter i den .opgravede jord og består af to smukt for
arbejdede økser og et køllehoved. Den ene økses form er den, 
der efterhånden udviklede sig til den store pragtfulde økse, 
der dyrkedes som guddommeligt symbol for bronzealderens 
store øksegud. Det andet endnu mere interessante fund stam
mer fra dav. gdr. Christoffer Hansens have i Valsømagle, 
Haraldsted s. Det blev optaget ad to gange, i 1888 og ved 
århundredskiftet med ca. 80 m's afstand mellem findeste
derne og består af fem store velbevarede økser, fire spyd
spidser, en dolk, en fiskekrog - og det hidtil første kendte 
bmnzesværd af hjemlig støbning. Valsømaglesværdet viser, 
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at nu magter bronzestøberen sin opgave. "Det viser den 
hjemlige bronzeindustri på tærskelen til sin stortid med 
tekniken fuldt i orden og med hele den ny kunsts forventning 
og selvbevidsthed", skriver Johs. Brøndsted. 

Brouzea/derhoje /)(/ 111r1/r. 5 r1, Tjæreby ved Ske/skor - ca. lj2 km vest for byen. 

Store stolte mindehøje, 
rejst for herskere af stand, 
rejst ved trælleåg at føje 
til at knuge menigmand, 
- omend bondeglæde blegned, 
stort I har i minde tegnet: 
Vidsyn, vælde, pynt og pragt 
og en virksom herskermagt. 
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Den første rene bronzealderperiode er udviklet ved år 
1300, storhøjenes tid. Enkeltgravsskikken er nu igen enerå
dende. Kisten af sten eller træ anbringes i niveau med jord
overfladen og dækkes af en større eller mindre stendynge, 
hvorover højen rejses. Fra denne tid stammer de mange ege
kistefund fra Jylland, hvor jordforholdene adskillige steder 
har gjort det muligt at bevare de dragter, den døde blev 
iklædt, før han (hun) lagdes på en kohud i egekisten. Disse 
fund er meget oplysende m. h. t. beklædningens og væve
kunstens stade. Man var endog i stand til at fremstille fint
vævet tøj af nældetaver. 

Højenes fordeling viser, at de jyske nomader vedblivende 
har holdt sig til Midtjylland, dog med udløbere til Esbjerg
egnen og langs Limfjordens vestegne. Det jyske bronzealder
folk drev ravhandelen, og sandsynligvis anden ud- og ind
førsel, til og fra Jyllands vestkyst og tillands ad den gamle 
færdselsvej ned gennem Jylland og videre sydpå. På Fyn og 
Sjælland holdt man sig mest til de gamle dysseegne langs 
Storebælt, hvor de har haft deres havne. Men den meget 
betydelige højgruppe i den nordlige og midterste del af Ring
sted herred viser dog også et endog meget stærkt bronze
alderislæt. Vi har kendskab til 600 høje i Sorø amt, hvoraf 
dog kun 1Js er bevaret. De højrigeste sogne er: 

Boeslunde, hvor der vides at have været 48 høje, Magleby ( 40), 
Fodby og Ringsted (hver 35), Tårnborg ( 33), Haraldsted ( 31), 
Karrebæk (29), Stillinge (27), Vigersted (25), Haslev (24), Egge
slevmagle ( 21). Blandt de betydeligste må nævnes Slotsbjergby
højene og Hagbarthøjen i Sigersted s. Mange af disse høje er oprin
deligt rejst for en enkelt mand, hvorefter andre enkeltgrave tid efter 
anden er indsat i højenes sydsider. I nogle af dem er højere oppe i 
højen sket gravlæggelse fra nyere tid med efterfølgende højforhøjelse. 
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Men sporene af menigmand er dækket bort i beskedne 
overfladegrave, de er lagt i muld og blevet til muld. Et 
par kvindegrave i en strandvold ved Roskilde fjord viser ty
pen, en lille rund grube uden spor af høj over. Sådan er fat
tigmandsgravene. På Møllebjerg s. ø. for Skafterup i Fuiren
dal s. er fundet syv sådanne fladmarksgrave. De fem var helt 
uden gravgods, i de to fandtes mindre værdifulde ting. Stor
mandshøjene taler dog også, omend dunkelt, om bondens kår 
i det ændrede samfund. 

Bygning af en dysse eller jættestue var fællesarbejde for at 
hædre mindet om landsbyens slægter. Det krævede kløgt og 
omtanke, arkitekt- og håndværkersnille, samt hårde fællestag, 
men det krævede ikke årelangt slid. Tænk derimod, hvor 
mange greb med forholdsvis ringe redskaber, der skulle til 
for at bygge en jordhøj som Hagbarthøjen. Den er over 6 m 
høj og ca. 30 mi tværsnit, ,og en stor omkreds jordoverflade 
skulle afskrabes for at gøre egnen øde og ubenyttet, helliget 
den gravlagte. Et eksempel kan nævnes: På Stigsnæs, Magle
by s., lå en stor høj, Tjørnehøj, som for en del år siden blev 
sløjfet, og herfra bortkørtes 7 år i træk 700 vognlæs årligt, 
og den var mindre end Hagbarthøjen. Det er næppe sand
synligt, at denne er opført ved frivilligt arbejde. Det kan må
ske ikke sammenlignes med Israels børns trældom, da de måt
te ælte ler til Faraoernes kolossale murstensforbrug, men det 
minder dog om påtvunget hoveriarbejde, som rimeligvis også 
har givet sig adskillige andre udslag. Og set ud fra dette 
synspunkt tegner tiden sig som et tilbageskridt for landets 
almue, som nu havde fået rigere og mægtigere herrer -
velbevæbnede til at kue deres undergivne og til at føre krige 
mellem de forskellige provinser, hvor andre stridbare høv-

33 

Sorø Amt 1959



Johs. 1'. Chris I ens en 

dinger rådede i kraft af byrd og rigdom som konger over deres 
stammeområde. Højene, der varierer i højde fra 4 til 8 m 
og i tværmål fra 15 til 38 m, er udprægede stormandsminder. 

Mørket har sænket sig over bondens kår og virke, hans 
forhold til byjorden, hans stamme ryddede, og til skove og 
overdrev. Er han ejer, fæster eller helt prisgivet den hand
lende og herskende storbondes forgodtbefindende? Disse 
spørgsmål er endnu væsentligst ubesvarede. 

For stormandens vedkommende er bevaret god besked 
om hans bolig i døden, men det træpalads, han sandsynligvis 
har beboet, er endnu ikke set, og der er heller ikke sikker op
l)'sning om bon.dens bolig. De forholdsvis få spor af bopladser 
giver ikke nær så god besked som de undersøgte bopladser fra 
den yngre stenalder. Et sted har man dog fundet et spor, der 
giver en antydning. I Pebringe i Østsjælland lå en gammel 
går.d, som for nogle år siden blev flyttet til frilandsmuseet i 
Lyngby. Der blev påvist konstant bebyggelse på pladsen til 
langt op i middelalderen og spor af bebyggelse i jernalder og 
bronzealder, og. bronzealdersporene viste en lille rundhytte 
med stolper i lerklinede vægge og med to svære støtter til at 
bære tagkonstruktionen. - Klimaet var den gang så varmt 
og tørt, at man ikke stillede store fordringer til husly. 

- Valby, Hejninge, Pebringes historie peger meget læn
gere tilbage end til middelalderen. Disse landsbyer er vokset 
frem på oldtidsfolkets bopladser. Og det er de næppe ene 
om at være. Et andet spor, som endnu ikke er færdigbedømt 
af Nationalmuseet, antyder en sammenblanding af byggefor
mer fra yngre bronzealder og den efterfølgende jernalder. I 
Farsø i Himmerland undersøger museet f. t. to hustomter 
af .·den almindelige jernaldertype, men med redskabs- og 
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keramikfund, der må dateres til yngre bronzealder. Det skal 
blive interessant at erfare, om fortsatte undersøgelser kan 
fastslå samme datering af hustomterne og bronzealderfun
dene, så det kan siges, at den ældre jernalders langhuse også 
var kendte i bronzealderen, i hvert fald indenfor Himmer
lands grænser. De øvrige fund landet over giver ret fyldige 
oplysninger om overklassens levestandard og religion. 

Der er først og fremmest helleristningerne, for Danmarks 
vedkommende (Bornholm undtaget) indgraveret på løse 
mindre stenblokke, som er ført til museerne, og de store helle
ristninger, som er blevet på deres oprindelige plads i norsk, 
svensk og bornholmsk grundfjæld. Skikkelser og tegn giver en 
forestilling om befolkningens daglige liv, dens husdyr og 
redskaber, men især om gudsdyrkelsen, hvis opfattelige træk 
er soldyrkelse, tilbedelse af øksens guddomskraft, ofringer ved 
hellige kilder og and.re helligsteder. Tendensen går i retning 
af personificering af de forskellige guddomme, solguden, 
økseguden, frugtbarhedens gudinde, handelens og skibsfar
tens guder. Men tolkningen af tegnene kan ikke siges i alle 
tilfælde at være sikker. 

- I denne forbindelse kan nævnes en lille fundsamling, 
der også har sin betydning ved bedømmelse af racepræget. 
I en mose ved Sterby på Holstebroegnen er optaget syv lange 
smukke hårfletninger, antagelig henlagt af unge' kvinder som 
ofre til frugtbarhedsgudinden. Pollenanalysen daterer fundet 
til yngre bronzealder. Tørvemassens indvirkning har givet 
fletningerne en smuk nøddebrun farve, men deres oprinde
lige farve menes at have været blond, nordisk. Andre steder 
i Jylland er fundet enkelte fletninger fra samme tid, og fra 
Torup i Viborg amt stammer fire sammenbundne fletnin-
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ger. De unge kvinder, der alle har tilhørt overklassen, har 
været velvoksne. De målelige skeletter, man har fundet fra 
denne tid, har en gennemsnitshøjde af 162 cm for kvinder, 
172 cm for mænd. Det målbare skelet- og kraniemateriale 
indskrænker sig dog til fem fund fra egekisterne, deraf fire 
kort- og en langskallet. Fra den yngre bronzealder med dens 
ligbrænding er materialet endnu mindre og af tilfældigt præg. 

Fundene fra de jyske grave taler i de fleste tilfælde tycte
ligst, men mark- og mosefund, depot- og offerfund har også 
en del at sige om overklassens levevis. Nationalmuseet har 
også fra Sorø amt en betydelig fundsamling. Deriblandt, 
foruden de to omtalte mest betydelige fra Fårdrup og Valsø
magle: 

I en mose ved Svendstrup, Tårnborg s" et betydeligt antal smykker 
i tætte plader, smykkeplader, armringe. Ved Antvorskov et betyde
ligt depotfund: halsringe m. m. På matr. nr. 8 Stude, Hemmeshøj s., 
offerfund bestående af halsring, kæde, hængekar, bøjlenål. Matr. nr. 
7 Erdrup, samme s., to halsringe. I en mose ved Frankerup, Egge
slevmagle s" depotfund: store bælteplader, to armringe, høstsegle. 
Sydøst for Høve offerfund af bæltesmykker, hængekar, to bidsler 
m. m. På matr. nr. 14 Slotsbjergby fem svære guldarmringe. På dav. 
gdr. Peder Madsens englod i Gimlinge enghave to vredne halsringe. 
I Lundforlund et depotfund: to hængekar, bælteplade, fem halsringe, 
seks segle m. m. I Magleby Nørrekær, Magleby s" et offerfund, 
rimeligvis et ægtepars, med mands- og kvindesager sammen i en 
enkelt tæt nedlægning. Derover som låg et omvendt hvælvet bælte
smykke: to hængekar sat inden i hinanden. Den herved dannede 
beholder omsluttede tre vredne halsringe, fire andre halsringe, 
mejsler, celter (økseblade med skaftrør), en spydspids og et antal 
dels hele dels overbrudte sager. Udenfor beholderen en stor armring. 
Ved Holløse, Gunderslev s" to vredne halsringe. 

Så er der det store guldfund fra Borgbjerg i Boeslunde 
sogn fra tiden 600--400. Fundet blev som ofte nævnt gjort 
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ad to gange i 1842 og 1874 og vurderet til henhv. 908 og 
l 096 kr. Det består af to større skåle, to bægre og to øsekar, 
hvis hanke ender i stiliserede dyrehoveder. Boeslunde banke 
er nu tildels omformet ved dyrkning, men der var i oldtiden 
en terrasseformet vej ad hvilken mennesker har færdedes til 
helligdommens offerbål på bakkens top, og ad hvilken stor
mænd har vandret for at bringe deres offer og lede de reli
giøse handlinger. De fundne guldkar antages at have været 
brugt ved gudsdyrkelsen. I Gryderup i samme s. er fundet 
et sværd med guldbeviklet fæste. Fra de i Boeslunde sløjfede 
36 høje er indsendt ikke så få værdifulde genstande til N a
tionalmuseet. Det samme er tilfældet fra andre egnes sløjfede 
høje, navnlig fra den store mængde, der er sløjfet på Ring
stedegnen. Alligevel må der vel regnes med, at adskillige 
interessante ting er gået tabt ved de mange sløjfninger. 

Bronzealderglansen over storhøjenes tidsafsnit formår ikke 
at skjule, at det trods alt var en ringe tid for det menige folk. 
Det ser nærmest ud til, at nedgangen, som begyndte allerede 
ved folkevandringens indslag, har sat sit præg på flere år
hundreder. "Det er", skriver Johs. Brøndsted i "Danmarks 
Oldtid" sandsynligt, at Danmark i den ældre bronzealder 
har været mindre i stand til at brødføde sig selv end tid
ligere". 

Har landet haft en kuet og derfor initiativfattig bonde
stand udsuget af en luksusbetonet .overklasse. Er det me
daljens triste bagside? 

I tidsrummet 1000-800 slår ligbrændingen helt igennem 
og de store højes tid er omme. Over urnen med de efter 
branden rensede ben rejses kun så små høje, at ploven i 
stadigt dyrkede arealer forlængst har udraseret dem, så de 
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kun findes i skovegne, hvor de sammen med mange dysser 
viser, at dyrkning her er opgivet, dog næppe helt før en gang 
i jernalderen. Særlig tæt finder man sådanne småhøje i 
Næsbyholms skove. En grundig undersøgelse. af dette om
råde har kortlagt over 100, meddeler museumsinspektør 
Terkel Matthiassen. 

Selv om bronzealderens jævne befolkning har haft ringere 
kår end stenalderbønderne, viser dog de mange høstsegle i 
fundene fra den yngre bronzealder og helleristningernes ager
dyrkningsscener, at både kornavl og husdyrhold fremdeles 
følges ad og er grundlæggende for handelens stærke opsving 
i tidsrummet 800-600. Handelen holder sig i denne periode 
ikke alene til de gamle handelsruter, men inddrager efter
hånden hele Østersøområdet i sit virkefelt, så overklassens 
rigdom nu er størst på øerne, medens den jyske handel mere 
går ad den gamle landrute mod syd. Guld indføres i store 
mængder, både som ringguld og spiraloprullede trådringe 
i alle størrelser, men også som råstof, mest hentet fra de 
østrigske alper. Guldet, der pranger i store og små smykker, 
i spisesæt og på rigt udstyrede toiletsager som rageknive, 
kamme, pincetter, tatovernåle o.s.v" har også været brugt i 
handelen som umøntede penge. 

Højdepunktet nås i århundredet 600-500, hvor der er et 
nordisk kulturfremstød, en kolonisation, mod syd. Der er i 
store nordtyske egne fremdraget fund af umiskendeligt nor
disk indhold. Dansk foretagsomhed var medvirkende til, at 
vore nuværende grænseegne ved Ejderen ved år 500 f. Kr. 
var det centrale område i et udstrakt bronzealderrige, hvortil 
det meste af Sverige og Norge også hørte. 
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Danmark er i forhold til det øvrige Europa sorh en blind~ 
gade i udkanten af en storby, et snævert afgrænset område, 
hvor stærke udmarkspionerer fæstede bo, og hvor de og 
deres efter- og tilkommere byggede et så driftigt samfund, 
at det kunne sende kulturspredere mod syd og indpode en 
befrugtende kultur i lande, fodædrene havde gennemvandret, 
da de drog mod nord. 

Så store og så vidtskuende var vor bronzealders overklasse. 
Det er medaljens skinnende forside. 

Måske var det første, men det blev ikke sidste gang, at 
vort lille lands udvandrere tilførte andre.verdensegne en i for
hold til vor lidenhed betydelig handlekraft og intelligens. 

I det følgende århundrede spores en delvis nedgang, en 
overgangstid med stærk fremmed indflydelse truer de gamle 
handels- og herskeformer og svækker magtbalancen. Begyn
dende kendskab til brugen af jern varsler omslag, samtidig 
med, at det ser ud til, at bønderne rejser hovedet: Der findes 
igen som i yngre stenalder flere kornaftryk i lerkarrene - de 
viser forøvrigt, at hvededyrkning stadig er i tilbagegang, og 
byg og havre vinder frem. Hestebønner og ærter er· også 
repræsenteret i enkelte fund. 

Overklassen ødsler fremdeles med guld og bronze til smyk
ker og bohave, medens jernet først gør sig gældende i våben 
og redskaber. En stor og i mange måder glansfuld tid går 
på hæld. Dens rigdom og magt skygges af usikkerhed. 

Dertil kommer, at klimaet, som hidtil har været varmt og 
forholdsvis tørt og med milde vintre, skifter til kolde vintre 
og kolde regnfulde somre, Det, sammen med tilstedeværel~ 
sen i dansk jord af myremalm til jernudvinding, svækker den 
gamle overklasses indflydelse, dens glans og rigdom, og det 

39 

Sorø Amt 1959



] oh s. T. Chris te 11 se 11 

er også sandsynligt, at mange generationers liv i luksus har 
haft en "forfinende" og svækkende indflydelse bort fra tidli
gere tiders robuste kraftudfoldelse. 

* 
Kolde jern og kolde vintre, 
myremalm i landets jord 
kunne herskermagten hindre. 
Magten sank i våde spor. 
Regn og kulde hjalp tilbage 
sæd og skik fra gamle dage. 
Nærmere - med værnemod -
høvding atter bonden stod. 

Jernalderens første 100 år ( 400-300) er vel en direkte 
fortsættelse af bronzealderen, men den voldsomme klimafor
værring, som snedækkede den forhen vintergrønne jord og 
gjorde mange sommervåde arealer uegnede til dyrkning og 
efterhånden forvandlede dem til mose (de nordjyske vild
moser stammer fra denne tid), ændrede fuldstændigt levevil
kårene, og når det i ovenstående verslinjer siges, at det gamle 
herskertemperament forsvinder, bygger denne antagelse ikke 
b1ot på den almindelige erfaring, at i fælles nød finder man 
sammen, men også på den kendsgerning, at de høvdinger, 
man mener at skimte bag beretningen om de mange jyske 
bopladsfund fra jernalderens første århundreder og bag de 
tusinder af jyske gravtuer, hvorunder høj og lav jordedes i 
hver sin tue, taler om jævne demokratiske forhold, mere lig 
de første bondesamfunds fællesskab end bronzealderfolkets 
stolte overklasseminder. Deres linje blev øjensynlig brudt i 
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dette tidsafsnit, og muligvis har en del af dem søgt andre 
"græsgange" hos kendinge og handelsforbindelser i andre 
lande. 

Tænker vi os nu linjen forlænget gennem de følgende år
hundreder til beretningerne om vikingebøndernes værdighed, 
når de som fri mænd fulgte deres høvding på vikingefærd, 
kan det vel siges, at linjen hist og her kun skimtes som en 
bugtet og utydelig kurve, men den fortsatte udvikling fra vor 
tidsregnings begyndelse sandsynliggør dog en tendens i ret
ning af den ved årene 800-1000 kendte tredeling: høvding, 
bonde, træl. Skellet mellem høvding og bonde kunne for 
en økonomisk betragtning være stort, men set under syns
vinklen menneske overfor menneske, står bonden overfor sin 
høvding som frimand uden trælleagtig ydmyghed. Han støt
ter sig som høvdingen til sin æt og til jorden, hvadenten 
han har taget den i fæste eller er selvejer. Og så vidt man 
kan forstå historiens tale, fastholdes denne frimandslinje 
nogenlunde til op mod den højtpriste Valdemarstid, hvor 
bondens kurve, trods en foreløbig økonomisk fremgang og 
skovrydning til ny landsbyer, er ved at tage en skæbnesvanger 
nedadgående retning mod dyb afhængighed, hvortil også 
medvirkede, at klimaet, som efterhånden var blevet normalt, 
igen omkring år 1300 blev så koldt og fugtigt, at vundne 
agre forvandledes til udyrkelige sumpe. 

I Danmark som i andre nordeuropæiske lande blev mange 
landbrug forladt. Deshårdere blev byrden for dem, som holdt 
stand, under trykket fra herremændene, der tilegnede sig 
ødegårdene. -

- Efter dette udsyn over en række århundreder ven
der vi tilbage til tiden omkring år 400 f. Kr. og bemær-
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ker, at jernalderen først slår igennem i Jylland og på Born
holm-X·), hv.orimod der kun er få fund fra Sjælland fra de 
første 2-3 århundreder, men dem, man finder herfra, er 
væsentligt grave med rigt gravgods. Her har de mange føl
gende århundreders stadige og mere intensive dyrkning af 
jorden jævnet menigmands små gravtuer, boliger og agre. 

Muligvis har der også været en del udvandring til mindre 
barske egne. Cimbrerne og teutonerne, som efter adskillige 
vandringer og sejre over romerne omsider 1 Ol f. Kr. blev 
besejret og splittet af den romerske hærfører Marius, menes 
at være udvandrede fra Nord- og Vestjylland. Det har også 
nogen sandsynlighed, at de vestgoter, der i vor tidsregnings 
første århundrede var bosat i Østtyskland, og hvis efterkom
mere vandrede mod syd og var med, da vestgoter i 410 e. Kr. 

*) Amtmanden over Sorø amt i årene 1871-1902, Emil Vedel, var i 
1866 amtmand over Bornholm. Han var en stor naturelsker, og 
under sin færden omkring på øen gjorde han en opdagelse, som var 
medvirkende til at datere den danske jernalders begyndelse. Ved 
bronzealderens slutning havde man på Bornholm en særegen grav
skik, de såkaldte røser, småhøje bestående af en ophobning af min
dre sten, hvorunder fandtes en i undergrunden nedgravet plet, som 
bestod af kul- og askeblandet jord, isprængt brændte knoglerester, 
potteskår - og jernstumper. Sådanne mørke pletter, også uden 
røser, forekom i hundredvis som runde fordybninger, fyldt med 
rester af ligbålet. Det fangede amtmandens interesse, og han fore
tog adskillige udgravninger, ved hvilke han fremdrog både bronzc
og jerngenstande, kendte fra Mellemeuropa, hvor den ældre jern
alder falder tidligere end i Danmark. Blandt det fundne var også 
et enægget jernsværd. Ved disse undersøgelser, hvis resultater han 
i sin amtmandstid i Sorø forklarede i en række afhandlinger, lagde 
amtmand Vedel en solid basis ikke blot for studiet af Bornholms 
oldtid, der er nær knyttet til Gotlands og Skånes, men bidrog 
til løsning af flere arkæologiske problemer. Det store materiale er 
indgået i Nationalmuseets samlinger. 
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stormede Rom, er udvandret fra deres gotiske frænder i Øst
danmark. Hvor megen tiltro man kan tillægge Saxes gen
givne sagn om Langobardernes udvandring fra Danmark, 
får stå hen. Ved vor tidsregnings begyndelse levede de i 
egnene mellem Elben og Weser. Det var deres udgangspunkt 
for deres krigerske færd syd på gennem Europas lande i folke
vandringstiden før deres endelige bosættelse i det 6. år
hundrede på Italiens frugtbare Poslette. 

Der er fundet over 100 jyske agerfelter fra jernalderens 
første fire århundreder, og det er ikke udelukket, at lignende 
agersystemer har været i brug allerede i bronzealderen. Nogle 
helleristede netfigurer har en påfaldende lighed med de 
fremstillede kort over jyske jernalderagre, og de sammen med 
de på netfigurerne indgraverede bronzealderskibe kan opfat
tes som symboler for den til landbruget knyttede handel, må
ske også som frugtbarhedsgudindens skib og dets omkørsel 
over markerne i magisk øjemed. I hvert fald, selv om man 
ikke endnu har kunnet vise den yngre stenalders agerfelter, 
har helleristningernes billeder vist adskillige pløjescener med 
okseforspand. Under en ældre bronzealderhøj ved Jægerspris 
har man fundet det hidtil kendte ældste system af smalle 
højryggede agre, sandsynligvis dannet ved hjælp af spade. 
Plovspor dannet af den primitive ard har vist sig som streger 
hen over undergrunden under andre storhøje, deriblandt i 
Slotsbjergby. Lignende plovspor, som viser, at man allerede 
i bronzealderen ikke veg tilbage for. dyrkning af svær jord, 
er påvist under en høj i Torup, Nordsjælland. Og det er 
sandsynligt, at sådanne plovstreger er trukket allerede i den 
yngre stenalder, her som andre steder i den gode jord, hvor 
sporene forlængst er slettede. 
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Næsten alle fundene af agre fra jernalderen stammer fra 
sandjord, for en stor del jysk hedejord. Mange steder har 
man fremdraget agersystemer på omkring 1 kvadratkilome
ters størrelse med bopladser. Agrene er plane og af vekslende 
størrelse, helt op til 1 td. Id" afgrænsede af lave volde, de 
såkaldte digevoldinger, og der er ligeledes i bakket terræn 
ved fortsat dyrkning opstået en terrasseagtig deling. Agersy
stemet, ca. 10 tdr. Id" i det sydvestlige hjørne af Topshøj 
skov i Lynge s. ligger som de jyske agre på sandet og gruset 
jord. Dyrkningssporene består dels i opsamlede sten, som er 
fundet i stor mængde, dels i terrassekanter og ret brede, 
noget uregelmæssige agerfelter. Topshøjagrene har haft deres 
tid, før skoven tog dem, men ploven bevarede sit ubrudte her
redømme over den bedre jord, som var dyrket allerede i den 
yngre stenalder. Det er mange dyssers og jættestuers vidnes
byrd. Og i jernalderen er man vant til intensiv dyrkning af 
den sværere, mere yderige jord og et efterhånden mere ud
formet dyrkningsfællesskab. 

Måske begyndte det netop først i den gode jord i en op
gangstid, da man måtte tage også den ringere jord ind til 
dyrkning. Denne antydning er Gudmund Hatts, der i sin 
bog Oldtidsagre ( 1949) skriver, at de jyske oldtidsagre er 
kulturens opgivne forposter. 

I århundredet efter 1864 er forposterne igen rykket ud 
og har omdannet heden til skove og kornvange. 

Det vides, at man allerede i det ældste afsnit af jernalde
ren kendte ret indviklede plovtyper. Et noget medtaget fund 
fra Tømmerby i Nordjylland antyder både muldfjæl og hjul
stel, og selv om den gamle ards forbedrede typer langt op i 
tiden vedblev at være i brug, har de sværere plove og den 
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sværere jord, moræneleret, ret tidligt fundet hinanden. De 
gode jorder blev, en gang taget i brug, ikke igen forladt. 
Hvad ploven formede et år, udslettede den det næste, og de 
brede højryggede agre, hyppigt adskilte ved afvandingsgrøf
ter, er muligt af langt yngre dato. I den i det foregående 
nævnte middelalderlandsby Borup er agrene vel gennemgå
ende ret brede, men ikke synderligt højryggede. De højryg
gede agre, som er fundet i Borupområdet, stammer fra dyrk
ning i tiden efter landsbyens nedlæggelse. 

Derimod har der i langt ældre tid været kendt ganske 
smalle højryggede agre, bl. a. i landsbyen Lindholm ved Nr. 
Sundby, som ca. 1050 på grund af voldsom sandfygning 
måtte forlades. Men det er kun en enkelt del af de oplys
ninger, man deroppe er ved at finde under sandlaget. 

Den interessanteste af de hidtil fremdragne jernalder
landsbyer er Borremose i den sydlige del af Himmerland. I 
sin oprindelse var den en tilflugtsborg, hvor omegnens bøn
der søgte ind i urolige tider, når de trængtes af fjendtlige 
nabostammer. Tilflugtsborgen var anlagt på en holm om
givet af et morads, som den gang har været sø. Hele holmen 
rundt har man gravet en ca. 2 m dyb, 6 m bred grav og 
bygget en vold på gravens inderside. Og i voldgraven er fun
det mange korte tilspidsede egepinde stukket i bund og sider 
til at gennembore fjendernes fødder, når de forsøgte angreb. 
I et offerfund i en nærliggende mose har man fundet to vel
bevarede mokkasiner. 

Borremose blev senere en stor landsby med en stensat vej 
over lavningen til agre og overdrev på den anden side, og 
undersøgelsen har vist, at bebyggelsen har været langvarig. 
Husene er af vekslende størrelse, det største 23 m langt, 6 m 
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bredt, det mindste kun halvt så langt og knapt så bredt. De 
har alle haft metertykke græstørvvægge og lyngtørvtag, 
båret af to rækker fritstående stolper. Omkring ildstedet i 
husenes vestende fandtes lerkarskår, i nogle a.f dem også 
kværnstenen. I husets østende var stald. Husene ligger på 
begge sider af en 2 m bred brolagt landsbygade, som ender 
i en smallere sti op til byens gravede gadekær. 

Der er ingen tvivl om, at der i de fire sidste århundreder 
før vor tidsregning er sket gennemgribende forandringer såvel 
i samfundets som i det enkelte hjems indretning. Det har væ
ret en brydningstid, hvor gamle livsformer og kår ændredes 
gennem klimaforværringens trængsel. Det første store uafvi
selige krav var at skabe vinterly for mennesker og dyr. I 
bronzealderens varme klima kunne kreaturerne gå ude hele 
året, blot i indtræffende barsk vejr søge læ i skoven eller i 
primitive læskure. Måske måtte der også i kortere perioder 
gives lidt fodertilskud af hjemsamlet løv- og græshø. Nu blev 
både fast vinterfodring og husly nødvendig. Der måtte byg
ges. 

Og fraregnet fæstningspræget i Borremose ligner denne 
landsby de mange andre jernalderbyer, som er undersøgt. 
Husenes størrelse og de indenfor væggene gjorte fund kan 
veksle i samme by og fra egn til egn. V æggene er heller ikke 
alle steder jordvolde, undertiden træværk med lerklining, 
men når undtages den enlængede gårdform, minder de for
skellige hustomters indbyrdes beliggenhed og landsbyens hele 
form meget om nutidens danske landsbyer. 

Hele denne nødvendige omstilling af landbruget har skær
pet bondens selvhjulpethed, og et godt hjælpemiddel blev 
myremalmen, hvoraf han ret hurtigt lærte at udvinde jern 
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og skaffe sig bedre redskaber. Der skulle høstes vinterfoder til 
besætningen, som i mange tilfælde ikke har været ret stor, 
skønt en enkelt boplads dog viser staldplads til mindst 10 
kreaturer. Og man må stadig huske på, at det er forladte 
bopladser, man har fundet. I de frugtbarere egne er sporene 
slettede eller rimeligvis i mange tilfælde gemt under de nu
værende landsbyer. 

Der er fundet store løvknive til afkvistning af løvtræer til 
suppplering af vinterfoderet, Høstseglen, der dog stadig er i 
brug, er ikke mere ene om korn- og høhøsten. Leen har 
taget begyndende form som en forlængelse af seglens krum
ning og nærmer sig, såvel som markriven fuldstændig lighed 
med disse to vigtigste høstredskaber, som de ser ud nu, og 
som først i vore dage næsten er sat fra bestillingen. Et andet 
lille nyttigt redskab, fåresaksen, der er lavet som et bøjet 
fjedrende stykke jern med to skarpe saksblade, er lig den, 
der er brugt til fåreklipning i vor tid. Og det samme kan siges 
om adskillige trægenstande: køller, truge, spande, fade, skeer, 
sleve o.s.v" omtrent som dem vore bedsteforældre brugte og 
i nogle tilfælde vi selv bruger. Plejlstøjet, som gennem lange 
tider var det vigtigste tærskeredskab i Nordeuropa, er knap 
så gammelt som de øvrige redskaber. Hjulploven er i brug 
adskillige år før år 0 sammen med forbedrede typer af den 
ældste plovform arden. 

Der er ikke fra jernalderens første fire århundreder fundet 
spor af ladebygninger. Man må have haft kornet og høet stå
ende i stakke ved boligen. Men i den del af bygningen, som 
anvendtes til beboelse, stod kornbeholderen, et højt rumme· 
ligt lerkar, undertiden med et taphul nær bunden. Ved vest
gavlen var almindeligt en lerbænk og oven over den en hylde 
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til mælkekrukken og til andre fødemidler. En gammeldags 
kværn, som den man brugte allerede i stenalderen, fandtes 
i reglen også. Drejekværnen blev ikke almindelig kendt før 
henimod jernalderens slutning. Ved væggen nærmest ind
gangen stod væven. Stuen har dannet rammen om meget 
kvindearbejde med tilberedning af fødemidler og beklæd
ning. I nogle huse var også en lerbænk ved en af vægsiderne. 
Man har ingen spor hverken af bord eller seng, men rummet 
var i det hele så rigeligt møbleret, at man dårligt forstår, 
hvordan hele familien kunne finde soveplads. 

Først op mod folkevandringstiden omkring år 400 e. Kr. 
finder man enkelte spor af bygninger med ladeplads og an
den ruminddeling i forbindelse med udviklingen af de fler
længede gårde, der i tidlig middelalder begyndte at tage 
form som firelængede, dog med en "smøge" mellem de en
kelte længer. Stuehuset i sådanne gårde, der dels var bin
dingsværk med lerklining, dels forskellige træhustyper, var 
fremdeles en beskeden indretning uden skorsten og uden 
glas for de små glugger og lyssprækker i ydervæggene. Arnen 
var fremdeles opholdsrummets midtpunkt. Her tilberedte 
man kødet og flæsket og bagte de pandekagelignende flad
brød, hårde at bide, da de var bagte uden hævningsmidler. 
Bageovne var endnu en sjældenhed. 

Er der i jernalderlandsbyen fra de fire sidste århundreder 
før og et par hundreder e. Kr. en bolig, der gør et lidt mere 
herskabeligt indtryk end de øvrige, vil man uvilkårligt gætte, 
at det er hovedgården, og man kan give gætningen nogen 
sandsynlighed ved at henvise til, at en meget stor del af vore 
landsbyer fra tidlig middelalder til langt op i nyere tid havde 
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sådanne hovedgårde, stadig af samme type som bøndergår
dene, højst nogle få trin forud for de andre i udvikling. 
Hovedgårdens udseende, i hvert fald fra ydersiden, var ikke 
meget forskellig fra byens andre gårde, imellem hvis agre 
hovedgårdens agre lå spredte efter samme system som de 
øvrige bønders. Men manden i hovedgården kunne eje 
hovedgårde og fæstegods i andre landsbyer og være herre
mand. Og hvordan sås han så i landsbyens hverdag? - I 
middelalderens folkeviser ser vi ham undertiden bag sin plov 
som en anden bonde. Herredshøvdinger, hærførere og andre 
høje embeds- og befalingsmænd, der som jorddrotter sad 
inde med store indtægter, har dog i vikingetiden, og måske 
tidligere, boet i mere komfortable træhuse, som ikke let lader 
sig efterspore i jord, men i sagn og historie, og senere i solide 
borge omgivet af volde og grave. Men det synes givet, at 
enten vi ser på landsbyernes små høvdinger i deres beskedne 
hovedgårde eller på dem, der havde større myndighedsom
råde og herresæde, får man det indtryk, at hed det i bronze
alderen: herre og træl, hedder det i jernalderen og middel
alderens ældste halvdel: høvding og bonde, begge fri mænd, 
rige eller fattige. 

Det var ikke blot klimaforandringen, der tvang bonden til 
helt at være selvforsynende. Der var opvokset et stort mel
lemeuropæisk Kelterrige som spærrede for al forbindelse med 
stormagten Rom. Og under en hård nødvendighedslov mod
nedes et ukueligt initiativ og rejstes et bondesamfund, som 
ved flid og snille erhvervede en velstand, der skabte en stærk 
selvfølelse og frihedshævdelse, som for en tid, og det vil 
sige adskillige århundreder, kunne hindre en udpræget klas
sedeling. 
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Den rådende velstand gav sig ikke blot udtryk i godt dag
ligt udkomme, men også hist og her - stærkest på øerne -
i en rigdom på guld, sølv og bronze, og denne metalrigdom 
forøgedes yderligere ved vor tidsregnings begyndelse. Da 
havde det mægtige romerrige besejret og tildels fordrevet 
kelterne og erobret hele Vesteuropa til Rhinen, England til 
Skotlands grænse, Sydeuropa til Donau, alle Nordafrikas 
kystlande samt store dele af Asien. 

De ny forhold skabte øget import syd fra, og fra år 0 til 
200 er der rige gravfund fra hele landet, men stadig er fund 
af bopladser og agerfelter sjældne på Sjælland. Til gengæld 
er mange grave, både de større enkeltgrave og de små grav
grupper, man har fundet, mest fornemme grave med rigt 
udstyr, bl. a. mad- og drikkevarer i sølv, bronze og glas, 
romerske produkter af udsøgt kvalitet vidnende om en over
ldasse, som jo ikke kunne bestå, hvis der ikke også var en 
arbejdende menig befolkning, som måske på øerne har været 
noget mere afhængig end de jyske bønder af mændene i 
hovedgårdene. Der er kun fundet få urnegrave, der ved deres 
beskedne gravgods må stamme fra denne store del af befolk
ningen, men der er gjort mange betydelige fund af tildels 
importerede sager. 

* 
Roms sidste store erobring var England. Hvad der lå øst 

for Rhinen og nord for Donau kunne de ikke overvinde, og 
disse barbarer, som man kaldte dem alle, var, skriver den 
romerske admiral Plinius, som i det første århundrede nåede 
op til Jyllands vestkyst, så dumme, at de slet ikke kunne for-
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stå, hvilken vinding det ville være for dem at ~omme under 
Roms højere kultur. De sagde, de satte større pris på deres 
frihed end på at blive slaver under Rom. 

Barbarerne, og der har utvivlsomt været nordboere imel
lem, trængte sig truende mod Roms grænse. Man prøvede at 
formilde dem med gaver. Et fund som Hoby-fundet på Lol
land fortæller noget derom. Fundet er fra det romerske riges 
første kejsertid, 1-21, og består af et kostbart spisesæt af 
romerske sølv- og bronzekar, prydet med motiver fra den 
græske heltedigtning. På bunden af to af sættets sølvbægre er 
indridset navnet på den romerske legat Silius som 14-21 
havde sæde i Mainz. Det er uden tvivl et forsøg af det romer
ske diplomati på at vinde en fremragende barbarhøvding. 

På et lidt senere tidspunkt, da fortsat erobring helt var op
givet, måtte Rom ligefrem i dyre domme tilkøbe sig grænse
fred, hvorved dets guld- og sølvrigdom og mange andre vær
difulde sager spredtes over barbarernes lande, og en runde
lig part af disse skatte er nået vore breddegrader - ikke 
mindst efter Vestgoternes plyndring af Rom i 410. Fra denne 
tid stammer guldhornene fra Gallehus. Begge hornene 
dateres med stor sikkerhed til tidsrummet 400~450, men 
det er også omtrent alt, hvad man ved med sikkerhed om 
denne kongelige skat - det og så nogle runer på det ene 
horn: Jeg Lægæst, Holtes søn, gjorde hornet. En arkæolog 
(Geoffrey Bibbi) betegner de danske guldhorn som en af de 
mest irriterende oldtidsgåder. 

I de første århundreder e. Kr. er sket en krigerskudvikling. 
Handel og togter over have og fastlande har næret folkets 
eventyrlyst. De store folkevandringer i årene ca. 350--600 
var ikke uden stærk berøring med stammerne i norden, der 
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havde stammefrænder i andre lande, og der har været både 
ud- og indvandringer. Der er bl. a. Goterne, og der er Eru
lerne, hvis navn er bevaret i den nordiske titel jarl. Herom 
fortæller historikeren Prokopius ca. år 500 (gengivet efter 
A. D. Jørgensens Fortællinger af Nordens historie) : 

"En germansk stamme, som kaldte sig Eruler, blev i folke
vandringens tid fordrevet fra sine bopæle ved Donau. Den 
delte sig i to, af hvilke den ene af den østromerske kejser fik 
tilladelse til at nedsætte sig i Illyrien ved Adriaterhavets vest
kyst, medens den anden under anførsel af høvdinger af kon
geligt blod vendte sig mod nord og vandrede gennem Slaver
nes riger og fortsatte uden at møde modstand videre mod 
nord gennem Danernes lande, hvorefter de bosatte sig ved 
siden af Goterne, som var det talrigeste folk. Nogen tid der
efter dræbte Erulerne i Illyrien deres konge og besluttede at 
kåre en ny af deres gamle kongeæt, som var draget mod nord. 
En sendefærd drog til Thule (det navn gav sydboerne nor
dens lande) og udvalgte en kongesøn, som imidlertid døde 
på vejen sydpå, hvorefter de vendte om og kårede en anden, 
som med følge drog af sted til Illyrien". 

Dette viser, skriver A. D. Jørgensen, at man i norden var 
vant til at modtage frænder fra fastlandet til at tage fredeligt 
ophold i de nordiske bygder. Betydelige fund af østromerske 
mønter findes på vore øer netop fra denne tid (sidste halvdel 
af det 5. årh.), da nordiske konger og høvdinger afnødte den 
østromerske kejser en årlig skat. 

Vi hører også her navnet Daner, den stamme, der gav 
Danmark sit navn, og meget tyder på, at det er en østdansk 
stamme, men spørgsmålet: skal den søges på Sjælland eller 
øst for Øresund, er endnu ikke besvaret fyldestgørende. 
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En kreds af vore heltesagn, som stammer fra tiden 500--
750, samler sig om kongesædet Lejre. Der er i efteråret 1958 
ved undersøgelse af den store overpløjede Grydehøj (yngre 
jernalderhøj helt til bunds) afdækket et stort, meget ejen
dommeligt gravkammer med knogler og guldtrådsblandede 
rester fra ligbrændingen, sandsynligt en Lejrekonges eller 
dronnings gravplads ved siden af en stor skibssætning. 

De hos Prokopius omtalte Slaver var under folkevandrin
gen trængt mod vest, og da røret sluttede, var Danmarks 
grænse trukket. Slaverne havde som en stor kile trængt sig 
midt igennem det store bronzealderrige, erobret alle Nord
tysklands kystlande og stukket kilespidsen helt ind i Holsten. 
Sli- og Ejderegnen var nu ikke mere den centrale del af et 
vidtstrakt rige med beslægtede stammer og en fælles kultur, 
men en grænse. 

Og på en ø i Ejderen - siger sagnet - stod før den tid, 
ca. år 400, Uffe ene mand mod to drabelige tyske kæmper og 
værnede nordens egentlige grænse. Her klang Skræp i Ang
lerprinsens hånd til sejr. Og da Anglerne kort efter udvan
drede til England, fulgte sagnet med og blev fælleseje for 
Danmark og den engelske provins Mercia, i hvis kongerække 
Vermund og Offa har en lignende plads som i den danske. 
Hvor Anglerne drog ud, rykkede nordiske stammer ind. Der
om vidner mange sydslesvigske stednavne. 

* 
Så er Danmark afgrænset, og de indbyrdes kampe mellem 

de danske stammer om eneherredømme, som forlængst var 
i gang, kan tage mere bestemt sigte. På viede steder er frem-
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gravet store offerfund bestående af den tabende hærs våben 
og udstyr. Cæsar, som ved vor tidsregnings begyndelse besej
rede Frankrig, skriver, at Frankerne, før de går i slag, lover 
krigsguden hele sejrens bytte, som bringes sammen på hellige 
steder. Den spanske kirkefader Orasios slutter en beretning 
om en germansk sejr over Romerne således: Klæder blev 
sønderhugget, guld og sølv sænket i floden, mændenes bryn
jer sønderhugget, hestetøj adsplittet, hestene nedstyrtede i 
af grunden, fangerne med reb om halsen ophængt i træerne, 
således at der ikke levnedes mere bytte, end der levnedes nåde 
til de besejrede. 

Det var et religiøst krav, som blev opfyldt, når friheden 
stod i fare. Så dyrt skulle kamplykken betales. Løftet til 
krigsguden skulle holdes. 

Og krigsguden var Odin, som i vort første årh. holdt sit 
indtog i norden. Folkets religion var ved jernalderens begyn
delse en fortsættelse af den gamle soldyrkelse, som efterhån
den havde taget form som en personificering af en række 
guddomme, og det gjorde det lettere at optage ny guder og 
bevare gamle. Jorden var således forberedt til den ny sæd, 
og Odin og hans følge passede godt til folkets krigerske til
bøjeligheder og blev skjaldenes og høvdingernes, de i folke
vandringstiden ud- og indvandrende eventyreres og senere 
vikingetidens søheltes og landvinderes gud. Og under Odin 
og Thor i blodige indbyrdes kampe, under gudernes krav på 
krigsbyttet fuldbyrdedes Danernes samling af Danmark. 

Det skete i brydningstiden mellem kristendom og heden
skab. De store J ellingehøje står som et kraftfuldt minde her
om. Og i deres nærhed lå Kongsgården, bolig for de første 
konger over et samlet Danmark som hjemstavn for en 
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nordisk race, et tæppe vævet af mange tråde fra Erte
bølle til Eruler og Goter, men ingen tråde ændrede mønstrets 
lyse nordiske, blonde tone, vore forfædres præg, vort eget+:·). 

Men de minderige Jellingehøje har også andet at berette. 
Nyere undersøgelser har kortlagt et betydeligt hedensk gude
hov, der må have været central helligdom og tingsted for et 
stort område. Viet har form som en 200 m høj trekant med 
grundlinjen spændende over terrænet, hvor kirken står, og 
hvor en trækirke på hedensk offersteds grund stod før den. 
Pladsen, der har været afgrænset med bautasten, kan rumme 
20.000 menensker. 

Senere er fundet spor af et vi af lignende størrelse og form 
med grundlinjen spændende over Tibirke kirkeplads i Nord
sjælland og spidsen rækkende ind i Tisvilde hegn. Interessen 
forøges yderligere ved, at opdagelsen her sættes i forbindelse 
med, at der er fundet en brolagt oldtidsvej fra bronzealderen 
pegende op mod kirken. 

Byerne Tibirke og Tisvildes navne afledes, som mange 
andre ældgamle stednavne, fra guden Tir eller Tyr. Denne 
krigsgud må have været dyrket her i landet, før han gled ind 
i gudekredsen om Odin, i hvilken han i vikingetiden var 
sunket ned til en beskeden plads. En anden guddom, den 

*) I 1922 fremsatte skoleinspektør Heltoft, Haslev, den gang lærer i 
Jellinge, i Vejle Arnts historiske samfunds årbog den vel begrun
dede formodning, at Kongsgården ikke, som hidtil antaget, har ligget 
på præstegårdens plads, men derimod tæt øst for kirken, hvor byens 
største gård, Fogedgården, har ligget, og foretagne gravninger har 
støttet formodningen. En prøvegravning i 1942 fremdrog stenbro
lægning og højere oppe en hestesko af middelalderlig form. Ved 
tilfældigt jordarbejde i nærheden blev også konstateret stenbro
lægning. Midler til en tilbundsgående undersøgelse, der vil kaste 
lys over Jellingchøjenes - og Danmarks - historie, har endnu 
ikke været til rådighed. 
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kørende gudinde N erthus med okseforspandet, har efter helle
ristningernes fremstillinger også været dyrket langt tilbage i 
oldtiden, hvor hun siges at køre over markerne, signende 
afgrødernes vækst. Når køreturen ved forårstide var tilende
bragt skulle køretøjet og gudestatuen under præsternes tilsyn 
vaskes, fortæller romerske forfattere, som har haft nogen 
forbindelse med Nerthusdyrkelsens nordeuropæiske egne. 
Og de, der foretog dette arbejde og kom i så nær berøring 
med det guddommelige, måtte dø. Arkæologer har påvist en 
mulig forbindelse med den kendsgerning, at de velbevarede 
moselig, man har fundet, og som øjensynligt viser en vold
som død - Grauballemanden og Tollundmanden - ikke 
har fået noget gravgods med sig, men simpelthen er blevet 
nedstyrtet i mosehuller. Måske var de blandt dem, der ren
sede de hellige ting efter den signende kørsel. Ligene stam
mer fra tiden i nærheden af Kristi fødsel, og Nerthusdyrkel
sen fandt sted i norden så sent som 4-5 århundreder efter 
Kristi fødsel. Heller ikke på det religiøse område er der noget 
skarpt skel mellem gammelt og nyt. Guder fra en kreds kun
ne optages i en anden, så længe der var tale om hedensk 
gudsdyrkelse. Der er endnu mindre skel mellem oldtidens 
legendeformer af overtro og senere tiders. Med dem er det 
som med nissen, der stadig flytter med. Ældgammel overtro 
ligger endnu bevidst eller ubevidst, i mange sinds baggrund. 
- Skikken at signe de såede marker førtes således videre i 
den katolske kirkes kors- og bedeuge omkring Kristi Him
melfartsdag, hvor menigheden anført af præsten med løftet 
kors gik i procession gennem landsbyernes vange. Enkelte 
steder, deriblandt Tingjellinge, holdt denne korsbyrdsskik sig 
betydeligt længere end til reformationen. 
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Endnu et gudehov som de to nævnte er fundet i Tingsted 
på Falster. Og hvem ved, måske finder Midt- og Vestsjæl
land lignende centrale oldtidshelligdomme. 

En særlig gravskik, skibssætningen: en stenkreds i skibs
form var kendt allerede i bronzealderen, men den gang synes 
denne form nærmest at have haft religiøst :formål, som dyrk
ning af skibet, der om natten skulle føre solen på plads, hvor 
den skulle være om morgenen. (I indlandsområder tænkte 
man sig dog solen blive bragt i morgenstilling på vogn truk
ket af hest- og vel på samme måde transporteret over him
melhvælvingen om dagen. Fra Trundholmfundet fra Odsher
red stråler solbilledet, den guldbelagte bronzeskive fra sit 6-
h julede køretøj som for 3000 år siden med glans over nordisk 
soldyrkelse). 

I vikingetiden blev skibssætningerne gravpladser, men for 
Danmarks vedkommende kendes kun en virkelig skibssæt
ning, Ladbyskibet ved Kerteminde, hvor en høvding er 
bleven gravsat i sit skib sammen med sine 11 heste og sit 
øvrige rige udstyr, men der er en del sådanne skibssætninger 
i andre nordiske kystegne. Enkelte af dem findes skildret i 
skjaldekvad, f. eks. et om den svenske søkonge Yngve med 
linjen: "Og havet sjunger sin jættesang den svenske konge 
til gammen". 

* 
Det er en videnskabelig antagelse, at omkring år 300 blev 

mange gamle bopladser opgivet, hvilket næppe tyder på 
nogen større affolkning, men snarere på, at en stor del af vore 
nuværende landsbyer ved den tid er grundlagte og erstatter 
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- eller dækker over - mange gamle bopladser. Mange af 
den yngre jernalders boliger var opførte helt af træ, men 
bindingsværk havde dog også udviklet sig fra ældre tiders 
fletværk med lerklining. Ved Nationalmuseets udgravninger 
i Hejninge for nogle år siden fandt man under gård nr. 9 
spor af en bygning, stald og beboelse fra tidlig middelalder. 
Huset var indvendig 8 m bredt, men afstanden mellem de 
to rækker stolper, der stod indenfor væggene og bar taget, 
var kun lidt .over 4 m. Den indbyrdes afstand mellem de 
tagbærende stolper var omtrent den samme som mellem 
vægstolperne. ca. 2 m, men vægstolperne var anbragt ud for 
mellemrummene af de tagbærende stolper. Her er altså tale 
om virkeligt bindingsværk, hvor de bærende stolper har 
båret højremmen, men hvor rummet udenfor har tjent 
andre formål, f. eks. opbevaring af buer, jagtrekvisitter og 
andre redskaber og ting. 

En del jernalder- og vikingetidsf und i Sorø amt. 
Alsted herred. 

Lyn g e sogn: Oldtidsagrene i Topshøj skov. P ed e r s b o r g s.: 
Grave fra yngre jernalder. Stenmagle s.: I Garbølle mose en træøkse 
med runeindskrift, ved Stenmagle møllegård en sølvarmring fra vikin
getid. AI s te d s.: I Alsted kirke opad vestmuren en runesten med 
indskrift: Eskild satte disse runer efter Østen og sin broder, Østens 
søn. F j en n es I e v s.: På kirkegården en runesten, hvis indskrift 
melder, at Sasser gjorde bro (rimeligvis over Tue! å), 

Ringsted herred. 
Ri n g s te d Ian d sogn : I Humlebjerg ved Slangerupgård grave 

fra yngre jernalder. Bring s trup s.: En rigt udstyret grav, ved 
Ørslev et romersk glasbæger. Sigersted s.: Ved Susåen en rig grav 
fra yngre jernalder. Nord ru p s.: I en grusgrav n. f. N. rig grav-
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plads fra yngre jernalder (ca. 300) med flere skeletgrave, hvoraf fire 
indeholdt rigt udstyr af øser og sier af bronze, bronzespande, glaskar og 
spillebrikker. Ters 1 e v s.: Det hidtil største sølvfund fra vikingetid, 
ialt 6576 gr" skåle, hals- og armringe, hele og overskårne arabiske 
mønter og enkelte danske og vesteuropæiske fra omkring 900. 
F re r s I e v s.: I Høstentorp en betydelig sølvskat, hovedsagelig brud
stykker af smykker og brugsgenstande fra ca. 500 år e. Kr. 

Slagelse herred. 
Tre 11 e borg, den største kendte vikingeborg med mange fund 

fra vikingetid og spor af bebyggelse allerede omkring år 2000 f. Kr. 
Sorter up s.: Ved Næsby ved skoven jordfæstegrave med rigt grav
gods, bronzekar, glaskar og et par guldfingerringe (yngre jernalder). Kr. 
Sti 11 in g e s.: I Keldstrup et lerkar med 1100 mønter fra omkr. år 
1000. For I e v s.: Gravplads fra vikingetid. Tårnborg s.: Større sølv
fund fra beg. af år 1000, to halsringe, en kæde, 240 hovedsagelig danske 
og engelske mønter. Ved Bildsø et sværd med guldindlagt fæste. 

V. Flakkebjerg herred. 
Eggeslevmagle s.: I en mose syd for E. en halsring fra ældre jern

alder. Runesten i kirkens våbenhus med mandsnavnet Alnod. S ør by
m ag 1 e s.: Sølvfund fra vikingetid hest. af brudsølv og 124 hovedsage
lig arabiske mønter. H y 11 es te d s.: Lige ved byen en gravplads fra 
yngre jernalder. H o 1 s te i n borg s.: Sølvfund, 4-500 mønter fun
det 1737, men er splittet og forsvundet. Agersø s.: Ved stranden til 
Egholm en støbeform til Thorshamre. 

Ø. Flakkebjerg herred. 
Fyren da 1 s.: På Møllebjerg s. ø. for Skafterup gravplads fra ro

mersk jernalder. H a Id a g e r 1i11 e s.: Ved Rugkrogen en gravplads. 
- Meget i denne liste såvel som i lister over fund fra andre tids

afsnit er taget rent summarisk og må nærmest betragtes som vink for 
sognehistorikere og andre, som ved Nationalmuseets hjælp kunne ønske 
at uddybe emnet for et mindre område, og det må bemærkes, at der 
i Nationalmuseet kan skaffes oplysninger om endnu flere fund af inter
esse. 
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Efter en vandring gennem årtusinder standser vi et øjeblik 
og ser tilbage. Hvor meget eller hvor lidt kender vi til de 
mennesker, de ca. hundrede slægtled, hvis historie væsentligst 
er skrevet med arkæologens graveske. Jorden har talt. Nu 

Tværwit gennem en jernaldergclrd frfl tiden omkring Kristi fod.re/ - tegnet /hl 
grn11dle1g af de fJtndne stol/7eh11//er, den sa111111ens1111k11e tc1gkonstr11ktion og yder
væggene saml ovrige f1111d fra mmmet. Kombeholderen er en reko11str11ktion af 

en kombeholder fra G'indem/J i Thy. 

(Står i studiebilledrummet på Nationalmuseet). 

begynder skrifterne at tale, og foreløbig bliver det ikke meget 
tydeligere. 

Vi har spejdet efter bondens stilling i de skiftende tider, 
set et frit og flittigt pionersamfund, set bålene flamme i sko-
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ven, set familieboliger ligge på rad i samme langhus, følt 
landnammet som et vårbruds friskhed og lyttet til dyssers og 
jættestuers tale som folkets røst, en arbejdets lovsang. Et frit 
samfunds vækst ved fælles hjælp til fælles gavn. 

Røsten forstummede i bronzealderen. Storhøjene talte om 
en udpræget klassedelings store kontraster. 

Atter vendes timeglasset. Vi så kun lidt til bonden, da fri
hedens lys sluktes. Nu viser han sig igen. Lænker brister. 
Koldt og fugtigt vejr kræver husly og hjemmefoder til kreatu
rerne om vinteren. De enlængede gårdes landsbyer opstår 
med hele nutidens landsbymønster, hver mand sin egen gård. 
Midt på det lerstampede gulv i bygningens vestende bræn
der arneilden. I kolde mørke vinteraftener lyser dens skær 
over hele husstanden: husbond, madmor, børn og husfolk. 
Og varmen herfra blandes med den dyriske varme fra den 
ufraskilte stalds kreaturer. 

- Et bondesamfund, hvis grundpiller fremdeles er jorden, 
slægten, landsbyfællesskabet og hjemmet. 

Til belysning af den fortsatte udvikling kan hentes adskil
lige træk fra Eddadigtet Rigsthula, som stammer fra vikinge
tiden. Det handler om guden Heimdal, der under navnet 
Rig gæster menneskene. I det er skildret tre hjem: hjemmet 
af ringe slægt, hvis efterkommere efter digtets fremstilling 
bliver trælle, bondens h jern og høvdingens. I det førstnævnte 
h jern, hvor ilden lyser fra arnen, bliver dækket op for Rig, 
som sætter sig på bænken midt imellem folkene, med grovt 
brød, tungt og tykt og tæt af avner, og såd (suppe, muligvis 
bygsuppe, men det kan også være suppe kogt på kød). Søn
nen i hjemmet gifter sig med en ukendt fodgængerske, som 
kommer til huset "på såre såler, har solbrændte arme og 
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nedbøjet næse". Et sådant giftermål, hedder det, bringer 
slægten ned i trælleklassen, en stærk antydning af, hvad 
godt gifte betød. Og denne antydning forstærkes ved skil
dringen af besøget hos bonden med jordeje og af god familie. 
Der sad manden og snittede stok til væven. Hans skæg og 
pandehår var velplejet. Hans kofte passede. På gulvet stod 
kiste. Konen svang sin rok. De vævre fingre spandt til vad
mel. Hun bar hovedsæt og fin brystdug, kæde om hals og 
hærdeknapper. Rig sætter sig også her på bænk midt i flok
ken. Konen sætter (her mangler nogle linjer i det origi
nale manuskript), "fulde fade. En sødet kalv var bedste 
kost." Sønnen, der senere vokste op i hjemmet, trivedes 
vel, "stude han tæmmede og smedede plove, tømrede huse 
og tækkede lader, lavede kærrer og kørte plove" et herligt 
billede af vikingetidens håndsnilde selvhjulpne bonde, som 
hentede sin "gedekjortlede nøgleklingrende viv" i god slægt, 
der fortsatte som bønder, "karlenes æt" kaldes de i digtet. 
Endelig skildres besøget hos høvdingeættens stamfader, som 
sad og snoede strænge til buen og skæftede pilespidser. Fruen 
bar "smykke på bryst, blåfarvet særk og silkeslæb". Rig bæn
kede sig som sædvanlig i midten. Husfruen lagde hørhvid 
mønstret dug på bordet, små hvedehvide brød, satte sølverne 
skåle med flæsk og stegte fugle, kostelige kander med vin. 
Sønnen Jarl, der senere vokste op i hjemmet, fik en gang 
besøg af Rig, som lærte ham at riste runer, og som han gav 
sit navn. Han rådede over "odelsgrund og 18 boer" og hen
tede ad våde veje sin brud, en kongedatter fra Danmark, med 
"klarere bryn, lysere bryst, hvidere hals end vintersne". 
Kvadet kan her hentyde til, hvad sagaerne fortæller, at den 
norske kong Harald Hårfager i Danmark hentede sin brud, 

62 

Sorø Amt 1959



Folket og dets iord 

den danske kong Haariks datter. Men bortset fra kvadets dig
teriske indhold må beskrivelsen af hjem og samfundsforhold 
antages at være bygget på skjaldens kendskab til sin samtid. 

Om bondens kår iøvrigt, hans ret til den jord, han har 
ryddet og dyrket, og til skov, krat, eng og .overdrev indenfor 
byområdet og oprindelsen til privat eje på skov og øde stræk
ninger udenfor byområdet kan man danne sig et skøn ved 
ikke blot at se tilbage, men også fremad, udover vikingetiden 
og den ældre middelalder. 

Det første store landnam må som nævnt være sket ved, at 
en slægt eller stamme satte sig i besiddelse af et passende 
landsbyområde, hvoraf en del blev agerland, resten overdrev 
og skov. Det udyrkede overdrev benævnedes i ældre tid byens 
alminding, men der udenfor lå til langt ind i middelalderen 
store skov- og kratarealer, der var kongens alminding, hvortil 
brugsretten var tvivlsom. Forholdene har langt tilbage i 
tiden, rimeligvis allerede i bronzealderen, tenderet i retning 
af, at driftige stormænd tilstræbte ikke blot en med de øvrige 
beboere fælles brugsret, men et reelt særeje, og i de lov
bestemmelser fra ældre middelalder, man kender, mærker 
man efterdønninger fra ældgamle stridigheder. Skoven, som 
endnu for en stor del var ege, skønt bøgen var stærkt i gang 
med at vinde terræn, var meget værdifuld for de tilgræn
sende byers bønder, og selv om de ikke altid har kunnet 
hævde deres formentlige ret til at sende deres svin og kreatu
rer til skovs også udenfor byens alminding, har de aldrig 
været villige til at anerkende enkeltmænds ret til at hindre 
dem deri. Og når Saxe og Svend Aggesen fortæller, at Svend 
Tveskæg ved sin løskøbelse fra fangenskab gav bønderne 
brugsret til skovene, må det betragtes som stadfæstelse af en 
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ret, bønderne altid havde stræbt at fastholde. Om Harald 
Hein fortæller Roskildekrøniken 1150, at han gav alle ret til 
at bruge skoven, medens stormændene havde villet bevare 
denne ret som deres privilegium. Kongemagten var næppe 
på det tidspunkt stærk nok til at bryde stormændenes mod
stand, men bøndernes krav mærkes også i Valdemar Sejrs 
jyske lov, der siger, at kongen ejer jorden og bønderne sko
ven. Det er sandsynligt, at herefter har bønderne haft bedre 
muligheder for at fastholde ret til at sende kreaturer og svin 
ud i kongens alminding og til at fælde træer til eget forbrug. 
Men både før og efter den tid har konger praktiseret den ret, 
som også er antydet i Valdemarsloven: "Det, som ingen 
mand ejer, er kongens", til at skænke arealer af kongens al
minding til hærførere og andre fortjente mænd, og ikke 
mindst til kirken, således at adskillige undersåtter blev i stand 
til at ændre deres brugsret til holdbar ejendomsret, medens 
andre skovarealer, som navnlig i Valdemarstiden blev ryd
det til oprettelse af ny landsbyer, blev krongods eller kirke
gods med fæstere under konge eller kirke. Sådant gods med 
tilliggende skovarealer kunne der handles med, så der ad 
denne og andre veje var muligheder for den formuende for at 
komme i besiddelse både af fæstegodset og skoven. Men det 
varede længe til helt op i nærheden af vor tid - før 
man ville betragte skoveje på samme måde som anden vel
funderet ejendomsret. 

* 
Storgodsernes indtog i Danmark. 

Ved Valdemarstiden havde fæsteordningen allerede længe 
været almindelig i store dele af Danmark, og især på øerne. 
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I sin begyndelse var det betragtet som en for begge parter 
fordelagtig ordning, der ikke gjorde noget skår i nogen fri
mandsret. Der skete kun det, at høvdingen som vederlag for 
fæsteafgift og fæsteres hjælp til hans arbejde overtog visse 
af bondens forpligtelser og stod som hans værner i krig og 
i fred. Men den menneskelige natur er nu en gang sådan, 
at det kan være farligt for den svage at give sig ind under 
den stærkeres værn, det være sig privatmand, krone, kirke, 
staten - sidstnævnte betegnes undertiden i nutidspolitisk 
sprogbrug som samfundet - Gennem generationer vokser 
hos den stærke part tilbøjeligheden, måske også en af for
holdene udviklet nødvendighed, til magtanvendelse. Sådan 
var på trods af alle teorier gennem alle tider fæstevæsenets 
natur, at det ender med tab af dyrebare menneskerettigheder. 

De gamle bondehøvdinger, boende i landsbyen i dyrknings
fælleskæb med deres fæstere, synes for størstedelen at have 
været besindige ledere, men især historien fra de 2-3 år
hundreder, som fulgte efter Valdemarstiden, viser os en gen
nemgående despotisk og hovmodig herremandsklasse, mod 
hvilken bønderne gang på gang, sidste gang i Grevens fejde 
ved reformationstid, gjorde oprør, som kun førte til yder
ligere forværring af deres kår. 

Ved disse tider havde herremændene efter Cistercienser
munkenes og udenlandske eksempler voksende interesse for 
samling af større arealer om hovedgården. Det førte -
ganske særlig ved kronens overtagelse af kirkegodset - til 
nedlæggelse af mange særlig af de mindre hovedgårde, som 
ikke magtede samleropgaven, men også til nedlæggelse af 
landsbyer. Som eksempel bringes her en liste over nedlagte 
landsbyer i Sorø amt. 
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Alsted herred. 
P e de r s b o r g tildels nedlagt ved år 1205 af Sorø kloster til opret

telse af klosterladegård. Hej 1 in g e i samme s" S 1 age 1 se bo, Slag
lille s" 8 gårde ned!. ca. 1180 til opr. af ladegård. Byen blev genop
rettet før reformationen og atter ned!. i 1642 til opr. af Sorø store 
ladegård under Sorø akademi, Munkebjerg by ned!. ca. 1200 til 
opr. af en ladegård. Byen blev genopført før reformationen. H e 11 e
s trup, Kr. Flinterup s" er ned!. i middeladeren til opr. af herregård. 
Lynge ned!. ca. 1180 til opr. af ladegård. Byen genoprettet før refor
mationen. E s k il d s trup har delvis været ned!. til oprettelse af 
hovedgård, men ca. 1581 er jorden tilbagegivet til bondebrug. Øde
mark nævnes som landsby i 1280, senere som hovedgård. I nyere tid er 
tillagt denne en del jord fra den ned!. Skaftelevgård. 

Ringsted herred. 
Blandt landsbyer, som allerede kort efter reformationen nedlagdes til 

udvidelse af hovedgårde, nævnes G i s s e I f e I d 6 gårde og V a I g e
s trup, 4 gd" ned!. 1541 til udvidelse af hovedgården Gisselfeld. Til 
Gisselfeld inddroges endvidere i 1638 Højrup, 3 gd" 1671 Hæ
se de, 8 gd. S ø to ru p s 4 gd. blev også inddraget under herregårds
takst, men blev muligvis drevet særskilt. H y 11 in ges k o v, 2 gd., 
inddraget 1706. Til Bregentved inddrages i 1631 Lille Bregentved, 5 
gd" 1689 Stenkelstrup, 5 øde gd. og 1703 Ødbys 3 gd. Holte 4 gd. og 
Peterstrup 2 gd. blev i 1665 samlet til hovedgården Ahrenfeldsborg, 
som senere blev lagt under Bregentved. Sørup i Høm s. 10 gd" ned!. 
1647 til udv. af hovedgården Sørup. Kærup i Benløse s. 3 gd. og Gils
ager 2 gd. (nedbrændt), ned!. 1718-20 til opr. af hovedgården Kærup. 
Allindemagle 14 gd., ned!. 1830-60 til genoprettelse af Allindemagle
gården ( 1919 blev gårdens areal halveret til opr. af ny og tillægsjord 
til gamle husmandsbrug). Slangerup, Ringsted lands" 3 gd" nedl. i 
sidste halvdel af forrige årh. til opr. af Slangerupgård (senere formind
sket ved frasalg). Ejlstrup i samme s., 3 gd" ned!. i 1860erne til ud
videlse af herregården Lille Svenstrup. Skivede i Nordrup s" 2 gd., 
i ca. 1670 inddraget under Giesegård. Eskildstrup, Sneslev s" ned!. 1640 
til opr. af hovedgården Eskildstrup. 4 gd. i Ottestrup, Ørslev s" i 1660 
-65 inddraget under Ottestrupgård. 
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Slagelse herred. 
Gækkelund, Slotsbjergby s" 8 gd" nedl. 1585 til udvidelse af Antvor

skov ( Idagård). Bonderup, Tårnborg s" 7 gd., ned!. 1728 til opr. af 
Bonderupgård. Brarup i St. Mikkels lands" 7 gd" nedl. 1674 til opr. 
af Brorupgård. Store Valby, St. Mikkels lands" 12 gd" ned!. 1774 til 
opr. af Valbygård. Nordrup 6 gd" nedl. 1774 til opr. af Nordruplund. 
4 gd. i Gerlev og 1 gd. i Slotsbjergby ned!. til opr. af Pebringegård 
(Falkensten). Devitsrød og gården Landbytorp blev Jagt under St. og 
Ll. Frederikslund. Kort efter reformationen ned!. landsbyen Espe, Boes
lunde s" og blev efterhånden inddraget under hovedgården Espe. 

V. Flakkebjerg herred. 
Borreby, Magleby s" ned!. 1556 til udv. af hovedgården Borreby. 

Vrangstrup i Tjæreby s" 8 gd" ned!. 1638 til udv. af Basnæs, der tid
ligere havde inddraget Bastnæs og Nybølle. Snedinge, Holsteinborg s" 
8 gd" nedl. 1624 til opr. af Snedingegård. Syllingegård og Storkegård 
blev i 1 716 lagt under Holsteinborg, der allerede i 1562 havde ind-
draget landsbyen Bråde, 4 gd. Lyngby, Eggeslevmagle s" som i 1658 
blev afbrændt af svenskerne og forladt, blev inddraget under Gerdrup, 
som i 1 720 udskilte jorden til opr. af Lyngbygård. Højstrup i samme s" 
4 gd" blev også afbrændt af svenskerne og forladt, hvorefter jorden 
blev dyrket af bønder i Eggeslevmagle og Frankerup. Gimlingetorp i 
Gimlinge s" 4 gd" der i middelalderen blev ned!. til opr. af en lade
gård under Sorø kloster, blev genopr. før reformationen og ned!. påny 
i 1778 og jorden inddraget under Gyldenholm. Tranderup i Eggeslev
magle s" 7 gd" blev i 1670 ned!. til opr. af Tranderupgård, som af 
kronen blev ned!. i 1708 til genopr. af landsbyen. 

0. Flakkebjerg herred. 
0 r mage r, Krummerup s" ned!. 1623 til opr. af Lystagergård, 

som også fik jord fra Haldager. V i n din g e, Fyrendal s" 13 gd., ned!. 
164 7 til opr. af Vindingegård ( Fyrendal). G u n de r s l e v 4 gd" ned!. 
1649 til udv. af Gunderslevholm, som i 1729 nedl. landsbyen To k k e
r up, 11 gd. Har rest ed, Hyllinge s" 10 gd" ned!. til udv. af Har
restedgård, Kastrup, 6 gd" 1731 lagt under Kastrupgård. Den i 1778 
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nedlagte Gimlingetorp fik efter Lystagergårds ned!. anvist den gamle 
Ormagers jord og byggede her landsbyen Lystagertorp. 

Foruden de her nævnte landsbyer er adskillige enkeltgårde 
nedlagt til udvidelse eller oprettelse af herregårde. De ældste 
nedlæggelser er sket allerede i middelalderen og er - lige
som forskellige nyere nedlæggelser - så vanskelige at finde 
rede på, at der ikke kan gives nøjagtig besked, hvorfor disse 
"sværere" tilfælde ikke er medtaget. 

I tidligere årbøger er nævnt vemoden ved landsbyernes 
nedlæggelse og slægters opbrud, og der kunne på grundlag 
af ovenst. liste tilføjes mange eksempler. I en del tilfælde har 
de udviste bønder fået anvist andre fæstegårde, i andre til
fælde uopdyrkede arealer, men mest almindeligt synes det at 
have været at oprette husmandslodder til dem. En del af 
gårdene, navnlig efter svenskekrigen 1658-60, kunne ind
drages som ødegårde. Bøndernes i forvejen ringe kår blev 
gennemgående endnu ringere ved udvisning af deres gamle 
hjem, som ikke sjældent var slægtsgårde. 

Men også et andet sted lægges et vemodigt drag over tider
nes omskiften: ved de mange små og større hovedgårdes ned
læggelse. Her er en liste over nedlagte hovedgårde i amtet: 

I Alsted herred 
genopr. Sorø kloster allerede før reformationen alle de landsbyer, det 
havde ned!. til opr. af ladegårde, ligesom alle andre storgårde, som var 
kommen i deres besiddelse, blev parcelleret ud til alm. fæstegårde. Det 
drejer sig om hovedgårde i Gyrstinge, Vandløse, Broby, Alsted, Fjennes
lev. 

I Ringted herred 
lå mindre eller større hovedgårde i Bringstrup, Sigersted, Valsømagle, 
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Far rendløse, V etterslev (vistnok inddraget under Sørupgård), Førslev, 
Simmendrup, Horsetofte, Hjelmsø, Terslev, Ørslev, Troelstrup, Haslev, 
Testrup, Fredsgårde. 

I Slagelse herred 
hovedgårde i Hejninge, Hallelev, Skaftelev, Skovsø, Sørbylille, Serdrup, 
Bildsø, Keldstrup samt hovedgården Rollerupgård på den nuv. Valde
marskildes marker. 

I V. Flakkebjerg herred 
hovedgårde i Fårdrup, Esholte, Tystofte, Vollerup, Skafterup, Oreby, 
Tranderup. 

I 0. Flakkebjerg herred 
hovedgårde i Tystrup, Krummerup, Raidager, Sneslev, Gunderslevlille, 
Vindstrup, Kyse. 

Alle disse hovedgårde har ikke haft tilstrækkelig magt, 
initiativ eller lejlighed til at forøge deres hjemmeareal eller 
deres spredte fæstegods. Nogle af gårdene, f. eks. Skaftelev
gård, er helt eller delvis gledet ind under andre hovedgårde. 
De ned!. hovedgårdes ejere har måttet søge anden livsstilling, 
evt. gå ind i den almindelige bondestands rækker. Adskillige 
af disse gårdes forsvinden vidner om svunden storhed og 
rummer også sine tragedier. Men trods de mange hovedgår
des nedlæggelse blev bondebruget dog den største taber. Hist 
og her fik landsbyer nogle få fæstegårde flere end hidtil, hvor 
man ikke nøjedes med at dele hovedgårdens agre mellem de 
hidtil værende bønder, hvorimod de mange helt nedlagte 
landsbyers marker, der blev lagt under herregårde, må anta
ges at være et langt større areal. 

Jo mere bondejord, der blev inddraget i herregårdsmar
kerne, des hårdere blev hoveri- og andre byrder for fæste-

69 

Sorø Amt 1959



Johs. 1'. Chris te 11 sen 

bønderne. Det menige folks forhold til den jord, de havde 
ryddet og dyrkede, udviklede sig i den fjærne oldtid til et 
reelt ejerforhold, og det gav fremdrift, men ved fæstevæsenet 
skete der en ulykkelig spaltning af brugs- og ejendomsretten. 
Fæstebonden fik et herskab, der stærkere og stærkere grund
fæstede sin ejendomsret og lod sig betale af bønderne 
for brugsretten af jorden. Menigmands linje bøjede nedad -
han så ingen fremtids frugt af sit slid. Han gjorde oprør, 
tabte, forarmedes, sløvedes. 

De sidste århundreder før bondefrigørelsen skred med lidt 
bedring nu og da - lapperier på et tyndslidt klædebon, der 
ikke kunne holde mere. Og så gryede det omsider for godt 
halvandet hundrede år siden. Da begyndte fæstes overgang 
til selveje, og selv om fæsterne også nød godt af tidens bonde
reformer, blev slutresultatet selveje. 

Nu var der igen den forbindelse mellem brugsret og ejen
domsret, som til gavn for helheden gav bondens flid et per
spektiv, et fremtidsmål for sig og sine, og fra omkring 1920 
til nu har en del store gårde afstået jord til ny mindre land
brug og som tillægsjord til bestående husmandsbrug. 

Under de kår har der siden, i vågent virke, været plads og 
brug for landbrug af forskellig størrelse. 
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Vil selv du fatte 
dit væsens rod, 
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Det er ikke muligt i en enkelt afhandling at give udtøm
mende forklaring på det, der er denne afhandlings hoved
emne: Oltidsbondens kår, hans tro og hans virke gennem 
de tre-fire årtusinder, fra de første kornaks modnedes på 
danske agre til tiden, da Danmarks rige blev samlet. Der er 
også mange dunkle steder, som kan friste til gætning. Men 
vore dygtige arkæologer har dog kastet adskillige lysglimt 
over den lange vandring. 

Som et supplement til afhandlingen er her medtaget for
tegnelser over de væsentligste fremdragne fund fra vor nær
meste hjemstavn. De findes opbevarede på Nationalmuseet, 
som gerne fremviser og forklarer. Sådanne fund er minde
guld for vort folk og værd at skue. De er smykker i kæden, 
som forbinder fortid og nutid. En oversigt over landsbyers 
og hovedgårdes skæbne i nyere tid har også forbindelseslinjer 
tilbage til oldtiden. 

- Det er glædeligt, at der i vor tid har vist sig en stigende 
interesse for at fatte, hvad vor hjemstavns dysser og høje, 
skove, marker og moser kan vidne om dem, der gik forud, 
og til hvem vi er knyttede som træet til roden, som barnet til 
moderen, så nær, at hvor vi end sætter vor fod, har slægter 
før os trådt stier i glæde og sorg, medgang og modgang, 
mennesker som vi med de samme menneskesindets evige 
grundelementer og higen. 

Jo mere inderligt et folk søger at forstå og drage lære af 
sin fortid, des større er håbet for dets fremtid. Derfor er det 
værdifuldt, at den historiske interesse styrkes. 

Ud fra dette synspunkt er denne afhandlings spredte træk 
kædet sammen. 
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