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Vikinger i Fjelsted Af 
LArs EghoLm 
NiELsEN

En tåget tirsdag morgen i slutningen af september 2015 ind-
ledte museet en mindre forundersøgelse på en mark nær Fjel-
sted sydvest for Mariager. Anledningen var, at detektorfører 
Rasmus Gregersen fra Fjelsted, et par dage før havde indleveret 
to flotte skålspænder fra den ældre vikingetid (første halvdel af 
800 tallet) til danefæbedømmelse. Skålspænderne var fundet 
på faderens mark kun 8 meter fra hinanden, og tilmed i samme 
område som et ligearmet spænde, som han fandt et par uger før. 
Rasmus var sikker på, at de tre spænder var danefæ og havde 
derfor behandlet dem med stor forsigtighed. Museet var selv 
sagt meget begejstret for indleveringen og besluttede hurtigt at 
lave en mindre forundersøgelse på stedet for at få bekræftet, om 
spænderne som formodet kom fra en grav.

Forundersøgelse og skattejagt i tåget september vejr. På billedes ses museumsinspektør Lars Egholm 
Nielsen og detektorfører Rasmus Gregersen, samt entreprenør Thorbjørn Larsen i rendegraveren.
Foto: Anne Grethe Jensen.
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Således bevæbnet med rendegraver, skovl, GPS, metaldetek-
tor, en god portion tålmodighed og godt humør blev der gravet 
tre søgegrøfter på fundstedet. Heri fremkom tre begravelser og 
enkelte stolpehuller. En af gravene var så medtaget af pløjning, 
at det blev besluttet at udgrave den med det samme. I bunden 
af graven lå der en tenvægt, en ravperle, tre glittesten og noget 
meget nedbrudt jern. Alt sammen fund, som peger på, at den 
gravlagte har været en kvinde af en vis status. Måske stammer 
de fine skålspænder også fra denne stærkt nedpløjede grav, men 
det kan ikke siges med sikkerhed. De resterende grave blev re-
gistrerede i overfladen og siden dækket til, da marken skulle 
tilsås. Det blev besluttet at søge penge til at fortsætte udgrav-
ningen efter høst i 2016. 

I løbet af vinteren blev der skrevet en ansøgning til Slots- og 
Kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede fortidsminder. I april 
kom der tilsagn om midler til at udgrave de fundne grave og 
fastslå udstrækningen af gravpladsen. Vi begynde at glæde os til 
høsten, så vi kunne komme i jorden. Forventningen var stor i 
slutningen af august, da vi endelig kunne begynde undersøgelsen i 
Fjelsted. Detektorfører Rasmus Gregersen havde fået fri fra arbej-
det på faderen Oles gård, og Rasmus fulgte udgravningsarbejdet 
på tæt hold. Muldafrømningen omkring gravene afslørede yder-
ligere to jordfæstegrave, så det samlede antal var nu oppe på fem. 

Gravpladsen
De fem jordfæstegrave var alle orienteret øst-vest og var lang-
ovale nedgravninger mellem 1,7 og 2,1 meter lange. Der var 
kun spor af skelet i en af gravene, hvor et meget dårligt bevaret 
kranie kunne erkendes i østenden. På tandfrembruddet kunne 
man se, at personen endnu ikke have fået sin visdomstand, 
samt at tandsliddet ikke var så voldsomt. Dette tyder på, at der 
er tale om en forholdsvis ung person.

De tre af gravene var jordfæstegrave uden nogen form for 
kister eller konstruktioner. En grav havde svage spor af planker/
kiste i siderne, mens den sidste grav var meget dyb og med ni 
hoved- til kropsstore sten i fylden. Gravgaverne i gravene be-
stod af jernknive, et jernbæltespænde, ravperler, glasperler, en 
tenvægt, flere glittesten, et lille halvkuglekar, et ringspænde/nål 
af jern og en større trægenstand sat sammen med jernsøm og 
kramper (måske et skrin). Derudover er skålspænderne sand-
synligvis også fra en grav og under muldafrømningen blev der 
fundet endnu et fragment af skålspænderne i laget lige over 
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undergrunden. Gravgaverne indikerer hvilken social status den 
gravlagte havde i vikingetidens samfund – men også hvilken 
status vedkommende forventedes at få i dødsriget, for der rå-
dede man ifølge asatroen naturligvis over de ting, man havde 
fået med sig i den mørke grav. 

Boplads
Mellem forundersøgelsen i 2015 og udgravningen i 2016 havde 
Rasmus været flittig med metaldetektoren. På markerne omkring 
gården og naboejendommen havde han fundet adskillige me-
talgenstande fra yngre jernalder og vikingetid, herunder bl.a. 
en lang række mønter - f.eks. en såkaldt Hedeby-mønt fra 
800-tallet, flere fragmenter af et trefliget spænde, fragmenter 
af flere skålspænder, fibler, brudguld, brudsølv, en såkaldt val-
kyriefibula og spor efter metalhåndværk. På luftfoto sås der i 
samme område en række spor i afgrøderne, som kunne tyde på, 
at markerne gemte på grubehuse fra yngre jernalder/vikingetid. 
Museet fik lov til at anlægge en række søgegrøfter i fundområ-
derne, for at få et indblik i bebyggelsen. Her fremkom 11 gru-
behuse, en grav fra ældre jernalder og bebyggelsesspor i form 
af stolpehuller og gruber, sandsynligvis fra yngre jernalder. Vi 
udgravede halvdelen af et grubehus for at få en indikation af, 
hvilken slags bebyggelse der er tale om samt for at datere be-
byggelsen. Dateringen af de fundne genstande i grubehuset var 
imidlertid ikke præcis nok til at vi kunne bestemme, hvilken af 
perioderne yngre jernalder, vikingetid eller tidlig middelalder 
bebyggelsen stammer fra. Så en trækulsprøve er sendt til kulstof 

Smykkesættet der igang-
satte hele undersøgelsen. To 
skålspænder og et ligearmet 
spænde. Smykkerne dateres 
til begyndelsen af 800-tal-
let. Foto: Andreas Hegner 
Reinau.
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14 datering, og i skrivende stund afventer vi stadig svar herpå. 
Funktionen af grubehuset kunne heller ikke fastslås med sik-
kerhed, men grubehuse har ofte været anvendt som vævehytter.

Sammenholder man museets forundersøgelser og de mange 
detektorfund, som Rasmus ihærdigt fravristede markerne, teg-
ner der sig et billede af en eller flere gravpladser med tilhørende 
boplads, hvor der er arbejdet med metalhåndværk og sandsyn-
ligvis også handlet. Den fundne bebyggelse er en af kun meget 
få kendte vikingetidsbebyggelser i Mariagerfjord-området, og 
med disse nye oplysninger rejser der sig en lang række spørgs-
mål. Er det en stor boplads, som er baseret på landbrug, hånd-
værk og/eller handel? Er det et samlet fundbillede med en 
samtidig gravplads og boplads, hvilket ikke er hverdagskost i 
museets ansvarsområde.

Fortællinger om vikingetiden i Mariagerfjord er ofte isce-
nesat omkring Fyrkatborgen og den tilhørende gravplads fra 
slutningen af 900 tallet. Borgen er en uhyre vigtig del af histo-
rien omkring Vikingernes identitet som krigere, opdagelsesrej-
sende og den spirende kongemagt. I Fjelsted har vi muligheden 
for at se en anden del af vikingetiden, nemlig dagliglivet på 
bopladsen/handelspladsen. Vi kan på sigt få et større indblik i 
områdets bosættelse og befolkning og måske, ved at se på bo-

Kortudsnit over gravplads, 
grubehuse og metalfund. 
Kortforsyningen
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sættelserne fra perioden, prøve at forstå hvorfor man placerer 
en borg som Fyrkat i området. 

En ny sæson i 2017?
Vi er langt fra færdige med at klarlægge fundbilledet i Fjelsted. 
Et af hovedformålene i undersøgelsen omkring gravpladsen var 
at udgrave de fundne grave samt at afgrænse gravpladsen. Dette 
gjorde vi ved en række søgegrøfter omkring udgravningsfeltet, 
og her fremkom yderligere fire til fem jordfæstegrave. Alle de 
nye grave ligger mod nordøst, så gravpladsen fortsætter yder-
ligere 10 til 15 meter i den retning. Søgegrøften mod vest var 
fundtom og mod syd ligger der et el kabel og en transportled-
ning til saltfabrikken Dania ved Assens. 

I området med grubehusene fandt vi også en grav. Her lå en 
storstensgrav fra ældre romersk jernalder (0-180 e.Kr.). Også 
denne grav er lige som vikingetidens anlæg dyrkningstruet, idet 
der er pløjespor gennem den fra to retninger. Der var ikke tid 
til at udgrave den i denne omgang, så den blev dækket til igen. 
Lodsejer Ole Gregersen lovede at passe på med ploven næste 
gang, og lovede, at vi kunne komme tilbage og udgrave den, hvis 
vi fik flere midler fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det satser vi på.




