
Fynske Årbøger 2012



Krig og konflikt i Fyns oldtid 53

I billedet af Danmarks oldtid spiller 
væbnede konflikter en væsentlig rolle, og 
dette næres ikke mindst af den romanti-
serende forestilling om den krigeriske, 
øksesvingende viking. Virkeligheden er 
imidlertid, at de helt indiskutable vid-
nesbyrd om krige og konflikter i oldtiden 
langtfra er så talrige, som man umid-
delbart skulle tro. At utvetydige levn fra 
krigshandlinger er sjældne, er dog ikke 
ensbetydende med, at oldtidens menne-
sker levede i permanent fredstilstand. Sa-
gen er derimod, at de arkæologiske levn, 
der er den vigtigste kilde til at belyse krig 
og konflikt i oldtiden, ofte kan være tvety-
dige og dermed vanskelige at tolke uden 
en række forbehold. Antagelig er det også 
baggrunden for, at man i Danmarks krigs-
historie fra 2008 har valgt først at starte 
med tiden omkring år 700 – altså tæt på 
vikingetidens begyndelse!1 Bortset fra en 
enkelt artikel2 foreligger der da heller ikke 
nogen sammenfatning af de arkæologiske 

levn, der kan – eller måske kan – give op-
lysninger om oldtidens krige. 
 Med udgangspunkt i de arkæologi-
ske levn fra Den fynske Øgruppe vil der 
i denne artikel blive gjort et forsøg på at 
udpege fund, fundkomplekser eller fund-
steder, som kan give informationer om 
krig og konflikt i oldtiden. Derimod vil 
krigens elementer og krigen som begreb 
ikke blive undersøgt nøjere; for disse 
problemstillinger skal der blot henvises 
til allerede publicerede arbejder.3

Kildematerialet – dets mangler 
og problemer
Oldtiden er jo grundlæggende et tids-
rum uden skriftlige kilder, og det er 

KRIG OG KONFLIKT
I FYNS OLDTID

K rig og andre former for 
væbnet konflikt har altid 
spillet en rolle i menne-

skers liv, således også for oldtidens 
fynboer. Med udgangspunkt i det 
arkæologiske kildemateriale fra Fyn 
og omliggende øer undersøger Mo-
gens Bo Henriksen i denne artikel, 
i hvor høj grad oldtidens samfund 
virkelig var så krigeriske, som man 
kan få indtryk af gennem billedet af 
den danske viking med sværd i hånd.

Af Mogens Bo Henriksen

TEMA KRIG OG KONFLIKT PÅ FYN

Råmaterialet til den berømte pragtøkse fra Sarup 
er udvalgt pga. sin skønhed mere end egenska-
berne. Da den næppe ville kunne klare hug mod 
hårdt materiale, har dens funktion nok snarest 
været af symbolsk karakter – et paradevåben. 
Foto: Jørgen Nielsen. 
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naturligvis årsagen til, at vi kun har få og 
ikke altid helt pålidelige beretninger om 
uroligheder i tiden før middelalderen. 
Krønikernes beretninger om mordet på 
kong Knud, hans bror Benedikt og de 17 
hirdmænd i Skt. Albani kirke den 10. juli 
1086 er således den første skriftlige ef-
terretning om en krigshandling på fynsk 
grund.4 Og med den er vi som bekendt 
på vej ind i middelalderen. 
 Hvis vi skal vide noget om vikingeti-
dens og tidligere perioders uroligheder, 
er vi altså nødt til at tage udgangspunkt 
i de arkæologiske fund. Problemet med 
dette materiale er, at fundene ikke er lige 
velrepræsenterede for alle forhistoriske 
perioders vedkommende, og ydermere 
kan tolkningen af dem ofte være for-
bundet med mange udfordringer. Det 
er f.eks. tilfældet med skattefundene. 
Skattefund fra historisk tid bliver som 
regel uden større skepsis opfattet som 
værdier, der er hastigt bortgemt under 
en krigsperiode for ikke siden at være 
bjærget igen, og det kunne derfor være 
nærliggende at tolke jernalderens guld-
skatte på samme vis.5 En analyse af de 
knap 18 kg guld fordelt på ca. 120 guld-
skatte, som er fundet i den fynske muld, 
har imidlertid vist, at deres sammensæt-
ning, topografien på nedlægningsstedet 
mv. har så mange ligheder, at værdierne 
næppe kan være gemt i hast. Det er langt 
mere sandsynligt, at der er tale om ritu-
elle deponeringer, der skulle forblive i 
jorden (fig. 1).6

 Når man ser, hvor skævt og tenden-
tiøst kildematerialet fra middelalder 
og nyere tid kan være, er det ikke så 
påfaldende, at det også er vanskeligt 
at beskrive omfanget og karakteren af 
krigshandlinger i oldtiden. Hvis man 
sammenstiller mange typer af arkæolo-
giske levn, bliver det dog alligevel muligt 

at få et indtryk af, at Fyns oldtid ikke 
altid var helt så fredelig, som det umid-
delbart kunne se ud til.   
 Helt grundlæggende kan vidnesbyrd 
om krige og uroligheder opdeles i direkte 
og indirekte vidnesbyrd. De direkte hører 
afgjort til de sjældne, så mange konklu-
sioner må drages på baggrund af mere 
indirekte og dermed tvetydige spor. På 
mest sikker grund ville man selvfølgelig 
være, hvis man kunne lokalisere ”den 
rygende pistol” – selve det sted, hvor en 
krigshandling fandt sted. Som det skal 
fremgå af det følgende, er sikre slagmar-
ker imidlertid noget af en sjældenhed. 

Slagmarker 
Forudsætningen for at kunne udpege 
et konkret område som en slagmark 
må være, at der foreligger skriftlige ef-
terretninger eller fysiske spor af selve 
valpladsen i form af f.eks. våben eller lig 
med spor efter kamp. Det er ikke muligt 
med sikkerhed at udpege forhistoriske 
pladser, der rummer sådanne levn. Ved 
at skrue tiden frem til middelalder og 
nyere tid kan man få et indtryk af, hvor 
svært det kan være at lokalisere slagmar-
ker, som ellers er velkendte fra skriftlige 
kilder, herunder detaljeret kortmate-
riale. Således er der ingen synlige spor i 
landskabet omkring Øksnebjerg på Syd-
vestfyn, hvor et af grevefejdens blodige 
slag blev udkæmpet den 11. juni 1535, 
antagelig med tab af flere hundrede 
menneskeliv til følge. Stednavnet Neder-
lagsdalen giver dog en idé om, hvor sla-
get stod. På de omkringliggende marker 
og ikke mindst i områdets moser skal der 
ifølge historikeren Vedel Simonsen være 
fundet mange levn fra kampene i form af 
kanonkugler, våben og andet udstyr. I 
dag ved vi dog, at nogle af de nævnte vå-
benfund er uden forbindelse til slaget; de 
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stammer derimod fra et af jernalderens 
våbenofferfund i Kragehul Mose 4,5 km 
sydøst for Øksnebjerg!7

 Usynlige er også de områder, hvor 
svenske og danske tropper stødte sam-
men under Karl Gustavkrigene. Selv det 
fra detaljerede kort nok så veldokumen-
terede kampområde omkring Nyborg, 
hvor ca. 3000 fandt døden på få timer 
14. november 1659, har ikke efterladt 
synlige spor i landskabet. Først ved de 
senere års intensive afsøgninger med 
metaldetektor er det lykkedes at iden-
tificere kamppladsen ad arkæologisk 
vej. Dermed er det også blevet muligt 
at sammenholde de arkæologiske levn 
med de skriftlige kilder for at afprøve 
deres pålidelighed.8 Tilsvarende er det 
også først med metaldetektorens hjælp, 
at man har kunnet udpege det landskab, 
hvor et samtidigt, men mindre slag ved 
Tybrind Vig på Vestfyn fandt sted.9  
 Når det er så vanskeligt at påvise de 

områder, hvor større slag er udkæmpet 
i historisk tid, er det forståeligt, at det 
er tilsvarende eller endnu vanskeligere 
at finde oldtidens slagmarker (fig. 2). 
Set i et lidt større perspektiv er det så-
ledes ikke andet end et par årtier siden, 
at tyske arkæologer – endelig fristes 
man til at sige – lokaliserede det sted, 
hvor germanske og romerske styrker 
ramlede sammen i år 9 med mere end 
30.000 faldne til følge. I dag ved man, 
at det såkaldte Varus-slag fandt sted ved 
Kalkriese nord for Osnabrück, og at de 
arkæologiske levn fra slaget kun kan 
lokaliseres ved detaljerede arkæologi-
ske undersøgelser og anvendelse af den 
nyeste teknologi, herunder ikke mindst 
metaldetektorer.10 

 Tilbage i det fynske område skal 
man faktisk frem til tidlig middelalder 
for at have helt utvetydige spor af selve 
det sted, hvor en krigerisk handling har 
fundet sted. Det drejer sig om de to syd-

Fig. 1. Indtil ca. 125 gram tunge guldknapper, der har siddet på fæstet af et pragtsværd fra 6. årh. Knap-
perne, der alle er fundet i Gudme-området, symboliserer to sammensmeltede ringe og antages at være 
en gave fra fyrsten til hans nærmeste officerer for at symbolisere troskabseden. Knopperne og de tilhø-
rende sværd ville næppe være gravet ned, hvis fjenden stod for døren! Efter Jørgensen & Petersen 1998. 
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langelandske tilflugtsborge Guldborg og 
Borrebjerg, der er anlagt i 1100-tallet.11 

Udgravninger på borgene har afsløret, 
at lokalbefolkningen, som havde søgt 
beskyttelse bag forsvarsanlæggenes pa-
lisader, blev overfaldet omkring midten 
af 1100-tallet og nedslagtet i hobetal 
– mænd, kvinder og børn mellem hin-
anden. Angriberne var utvivlsomt af 
vendisk herkomst, og det er sandsynligt, 
at de har bortført de overlevende for at 
afsætte dem på hjemlige slavemarkeder.  
 I generationer har danske arkæolo-
ger diskuteret tolkningen af jernalderens 
mosefundne våbenudstyr, og flere gange 
er det fremført, at de skulle repræsentere 
selve slagmarken. I de fleste tilfælde er 
det usandsynligt eller ligefrem umu-
ligt, og faktisk er der kun ét sted, hvor 
denne tolkning ikke kan lades helt ude 
af betragtning. Det drejer sig om det 
nordfynske Krogsbølle-fund, der med en 
datering til den yngre del af førromersk 
jernalder (ca. 250-100 f.Kr.) hører til de 
ældste af jernalderens moseofringer med 
våbenudstyr.12 Ved en ca. 5 m bred sten-
bygget vej, der var anlagt ud over en ud-
tørret, men sumpet arm af de tidligere så 
vidtstrakte fjordsystemer mellem Nærå 

Strand og Odense Fjord, er der fundet 
syv sværd og mere end 40 lansespidser af 
jern og ben. Nogle af våbnene er ødelagt, 
men ikke nødvendigvis som et resultat af 
kamp, og flere af lansespidserne fandtes 
nedstukket i tørven langs vejens nord-
side – og kun her. At fundspredningen 
er begrænset til den ene side af vejen, 
gør det tvivlsomt, at Krogsbølle-fundet 
repræsenterer en egentlig valplads; der 
er snarere tale om en eller flere ofrin-
ger af våbenudstyr. Det kan dog ikke 
udelukkes, at udstyret kan stamme fra 
kamphandlinger i nærområdet – eller et 
helt andet sted. 
 Som helhed må man altså konsta-
tere, at sikre forhistoriske slagmarker 
fra det fynske område lader vente på sig. 
Der findes dog en anden form for direkte 
spor af vold eller kamphandlinger, nem-
lig ofrene. Deres lig – eller rettere sagt 
blot knoglerne – kan man i heldige til-
fælde finde i grave og moser. 

Knoglernes vidnesbyrd
Der er undersøgt adskillige tusinde 
begravelser fra Fyns oldtid, men skelet-
rester er sjældent bevaret i en tilstand, 
så der kan iagttages spor af skader, som 

Fig. 2. To af sværdene fra Krogsbølle-fundet. Begge er overbrudt før nedlægning i mosen. Foto: Jørgen 
Nielsen.
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har været påført individet i levende live. 
Endvidere kan en voldshandling have 
været rettet mod livsvigtige bløddele på 
kroppen – f.eks. strube eller bughule – og 
det vil jo ikke nødvendigvis afsætte spor 
på skelettet. For at komplettere rækken 
af udfordringer har ligbrændingsskik-
ken været fremherskende gennem yngre 
bronzealder og størstedelen af jernalde-
ren – altså næsten to årtusinder – og det 
betyder, at det vil være meget vanskeligt 
at påvise skader på de hvidbrændte 
knoglestumper, som ligbålets flammer 
har levnet. 
 Når der kan påvises snit- eller hug-
spor eller ophelede sår på jordfundne 
knogler, er det ikke ensbetydende med, 
at den afdøde har været offer for fysisk 
vold. Ulykker – f.eks. mødet med en vild-
svineornes hjørnetand – eller forskellige 
sygdomme kan resultere i knogleforan-
dringer, der kan forveksles med skader. 

Spor af kirurgiske indgreb er heller ikke 
utvetydige vidnesbyrd om, at man har 
villet afhjælpe traumer; f.eks. kan trepa-
neringer i nogle tilfælde være udført for 
at afhjælpe skader fra slag mod kraniet, 
men slaget kan jo også være opstået ved 
fald eller stamme fra nedfaldne genstan-
de. 
 I andre tilfælde kan psykiske syg-
domme have været baggrunden for, at 
man borede eller skrabede huller i kra-
nievæggen.13  
 Selv om der er analyseret flere hun-
drede skeletter fra gravpladserne, er det 
altså kun i ganske få tilfælde, at der er 
påvist spor, som kan tilskrives vold eller 
kamphandlinger. Ældst er et kranium 
fra Tybrind Vig på Vestfyn. Kraniet, der 
dateres til den senere del af Ertebøl-
lekulturen (ca. 4500-3900 f.Kr.), viser 
spor efter to ophelede læsioner fra slag, 
der ikke har gennembrudt knoglevæ-

Fig. 3. Kranium fra Sallinge Å med ophelet spor efter kraftigt slag over højre øje. Nærbillederne viser 
skaden set fra ydersiden (øverst) og fra kraniets indre. Foto: Asger Kjærgaard.  
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vet.14 I tre fynske jættestuer er der fun-
det kranier, som har mærker efter slag 
mod hovedet. Jættestuerne har typisk 
været anvendt som gravsted gennem år-
hundreder, og det er derfor vanskeligt at 
datere de tre fund helt præcist; antagelig 
stammer de dog alle fra yngre stenalder, 
nærmere betegnet tiden mellem ca. 3300 
og 1700 f.Kr. Et kranium fra Dræby på 
Nordøstfyn og et fra Hulbjerg på Sydlan-
geland viser tegn på trepanering i venstre 
side af kraniet, og et fra Grydhøj på Ærø 
har tilsvarende spor midt i panden.15 I 
alle tre tilfælde ser det ud til, at man har 
foretaget de kirurgiske indgreb i kraniet 
for at fjerne bensplinter og evt. blodan-
samlinger, som var opstået efter forud-
gående slag med en stridsøkse eller en 
kølle. Sådanne skader på hovedet opstår 
typisk i venstre side, hvor slag fra en høj-
rehåndet rammer. På trods af den hård-
hændede medfart under kampen såvel 
som i forbindelse med den efterfølgende 
operation har alle tre ofre overlevet, for 
benvævet var fuldstændigt ophelet! 
 I Sallinge Å ved Hillerslev på det 
sydlige Midtfyn er der fundet et desværre 
udateret kraniefragment, der antagelig 
stammer fra en yngre mand (fig. 3).16 

Personen har fået et meget kraftigt slag 
med et stumpt redskab i højre side af 
panden. Slagmærket er aflangt og ca. 
2,5 x 1,5 cm stort og flere mm dybt. På 
indersiden er det indslåede knoglestykke 
vokset fast på kranievæggen, og de ophe-
lede kanter viser, at manden kan have 
levet adskillige år med en forsænkning i 
hovedbunden. Selv om alle disse perso-
ner, der har fået slag mod hovedet, har 
overlevet skaderne, kan der næppe være 
tvivl om, at de har døjet med hovedpine 
og måske også andre efterveer resten af 
livet.
 Det må derfor betragtes som lyk-

ketræf, at norske retsmedicinere, der 
har gennemgået det brændte og meget 
fragmenterede knoglemateriale fra over 
2000 grave fra Møllegårdsmarken ved 
Gudme, har påvist et eksempel på en 
voldsskade. I en urnegrav, der rummede 
knogler af en voksen mand, var der et 
hugmærke i kranievæggen, og det kan 
muligvis skyldes et slag i forbindelse med 
kamp.17 Graven dateres til yngre romersk 
jernalder (ca. 175-375 e.Kr.), men den in-
deholdt intet gravgods, og der er således 
ikke noget, der peger på, at afdøde f.eks. 
skulle være kriger.18 
 Vi skal helt frem til vikingetiden 
for at finde de næste voldsofre. To af 
de gravlagte på den store nordfynske 
vikingetidsgravplads Galgedil fik skader 
i hovedet, mens de var i live. En 30-35-
årig mand havde fået et slag over højre 
øje, og en ca. 50-årig kvinde var blevet 
ramt i venstre tindingeben, men begge 
de to skadelidte overlevede dog skader-
ne.19 Et meget håndgribeligt vidnesbyrd 
om en voldelig død udviser skelettet af 
en mand på 40-50 år, som er fundet på 
vikingetidsgravpladsen Stengade II på 
Langeland (fig. 4).20 Mellem skelettets 
øverste halshvirvler sad en dybt indskudt 
jernpilespids, og da pilen har ramt af-
døde ovenfra, kan den være afskudt af en 
skytte, der sad i et træ eller til hest. 
 Massegrave kan være et resultat af 
epidemier, men også af kamphandlinger. 
Der kendes imidlertid ingen massegrave 
fra Fyn – end ikke i forbindelse med det 
tidligere omtalte slag ved Nyborg i 1659. 
Dobbeltbegravelser, som der kendes fle-
re af fra Fyns oldtid, kan vel ikke beteg-
nes som massegrave, men de kan være 
et resultat af, at den ene af de gravlagte 
endte i graven efter en voldshandling. 
Som regel vil det være umuligt at afgøre, 
om de to individer er døde på samme tid, 
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men i et enkelt er der næppe tvivl. På den 
tidligere nævnte Stengade II-gravplads 
er der udgravet en dobbeltgrav med ske-
letterne af to mænd. Det ene individ blev 
antagelig gravlagt med sammenbundne 
fødder og hænderne bundet sammen 
via en strikke mellem benene. Hovedet 
var tilsyneladende skilt fra kroppen ved 
økse- eller sværdhug, og den døde tolkes 
som en træl, der har fulgt sin herre i dø-
den.21   
 Man kan sige, at det var en krigerisk 
konflikt, der satte punktum for vikinge-
tiden på Fyn, nemlig da kong Knud blev 
dræbt i Skt. Albani Kirke i 1086 sammen 
med broderen Benedikt og 17 hirdmænd. 
Som bekendt kan man i krypten under 
Skt. Knuds Kirke se de to skeletter, der 
tilskrives brødrene. De er flere gange 
blevet undersøgt for at be- eller afkræfte, 
om knoglerne kunne være Knuds og Be-
nedikts, og for at afklare, om de skriftlige 
kilder kan rumme en kerne af sandhed.22 
De retsmedicinske undersøgelser har do-
kumenteret, at begge skeletter har været 
udsat for vold, og i hvert fald på det, der 
tilskrives Knud den Hellige, har sårene 
været dødelige, som det levende er be-
skrevet og illustreret i 2009-udgaven af 
denne årbog. Selv om de skriftlige kilders 
beretning om brødrenes død i kamp ikke 
er helt enslydende, giver de sammen med 
de arkæologiske levn et levende indtryk 
af, at kampen i og omkring Albani Kirke i 
juli 1086 var en voldsom og blodig afslut-
ning på vikingetiden.  
 Som det er fremgået af de to oven-
stående afsnit, har vi ikke meget at byde 
på, hvis vi kun skal forholde os til de di-
rekte og helt utvetydige spor efter krig og 
kamphandlinger fra Fyns oldtid. Hvis vi 
vil vide mere, er det derfor nødvendigt at 
gå til de indirekte og dermed mere usikre 
vidnesbyrd. Dem er der til gengæld man-

ge af, og i de følgende afsnit vil de blive 
gennemgået tematisk.

Våbenofferfund = krigsbytteofferfund?
I fynske moser, søer, åer såvel som i de 
omkringliggende havområder er der 
fundet våben fra de fleste af oldtidens 
perioder – ja også fra middelalderen og 
fra tiden helt frem til 2. verdenskrig! 
Mens i hvert fald de yngste af disse vå-
ben utvivlsomt er endt her i forbindelse 
med regulære krigshandlinger, er tolk-
ningen af de ældre fund ikke altid lige 
enkel. Siden man i midten af 1800-tallet 

Fig. 4. Plantegning af Stengade II-gravpladsens 
grav DÅ med placeringen af den jernpil, der anta-
gelig har ført til den gravlagtes hurtige død. Efter 
Skaarup 1976 fig. 99. 
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blev klar over, at en del af de samlinger 
af våben, redskaber og personligt udstyr, 
der fremkom ved tørvegravning i danske 
moser, var fra jernalderen, har der været 
en livlig diskussion om deres tolkning. 
Var der tale om enkeltnedlægninger eller 
akkumulerede nedlægninger, afspejlede 
fundene selve valpladsen, et slag i nær-
området eller erobret gods, repræsente-
rede genstandene kun modstanderens 
udstyr – og stammede udstyret fra ofrin-
ger før eller efter et slag.23 Virkeligheden 

er utvivlsomt, at våbennedlægningerne 
ikke alle kan tolkes på samme måde. For 
at nå frem til en dybere forståelse, er det 
nødvendigt at analysere og tolke de en-
kelte nedlægningerne hver for sig.  
 Hvis man skal begrænse sig til jern-
alderens våbennedlægninger, kendes 
de fra en række fynske moser, og i tid 
strækker de sig fra yngre førromersk 
jernalder (ca. 250-100 f.Kr.) til slutnin-
gen af ældre germansk jernalder (ca. 550 
e.Kr.). Ældst blandt disse er det allerede 
omtalte fund fra Krogsbølle (fig. 5). 
 Vimose nordvest for Odense er langt 
det største af de fynske moseofferfund 
med våbenudstyr såvel som forskellige 
former for personligt udstyr og redska-
ber mv. Fundet repræsenterer imidlertid 
mindst otte nedlægninger fra tiden om-
kring Kristi fødsel og frem til ca. 600. 
I løbet af dette lange tidsrum ændrede 
samfundsstrukturen såvel som de reli-
giøse forestillinger sig utvivlsomt så me-
get, at der kan være ganske forskellige 
årsager til de enkelte nedlægninger.25 
Materialet fra flere store nedlægninger 
fra sidste halvdel af 1. årh. og frem til 
3. årh. viser imidlertid nogle fællestræk, 
der gør det sandsynligt, at de skal tolkes 
på samme vis (fig. 6). Ud over våben 
rummer disse nedlægninger også beslag 
fra f.eks. sværdskeder, bælter og sele-
tøj samt personligt udstyr og smykker, 
der må have været anvendt af kvinder. 
Hertil kommer værktøj og kirurgiske 
redskaber, spillebrikker mv. Det er ka-
rakteristisk, at en del af våbenudstyret 
er bevidst ødelagt før nedlægningerne, 
og det må afspejle ritualer efter en kamp 
eller evt. umiddelbart før den ceremoni, 
der førte til nedlægningen i et moseom-
råde med åbent vandspejl. Overordnet 
set kan der næppe herske tvivl om, at 
disse ofringer repræsenterer slag, der 

Fig. 5. Fra tre fynske moser kendes formodede en-
keltdeponeringer af lansespidser fra henholdsvis 
førromersk, ældre romersk og sen yngre romersk 
jernalder. Det er usikkert, om disse fund skal tol-
kes som egentlige krigsbytteofre, eller om der blot 
er tale om personlige ofre af våben. A) Rønninge 
Mose på Østfyn. B) Odense Å ved Åbylund på 
Sydfyn. C) Slude Søgårdsmose på Østfyn.24  
Foto: Asger Kjærgaard. 
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har involveret betydelige styrker. Fund 
af klinknagler fra et skib viser endvidere, 
at langdistancetransport kan have været 
en del af krigsstrategien. Det er imidler-
tid et meget væsentligt spørgsmål, om 
slagene har fundet sted i Vimoses nær-
område eller langt herfra.
 For at komme en tolkning nærmere 
er det væsentligt at bemærke, at krigs-
bytteofrene i Vimose har paralleller i 
Kragehul Mose nær Flemløse på Syd-
vestfyn; her er der fundet våbenudstyr 
fra fem separate nedlægninger, hvoraf 
den mest omfattende er fra 4. årh. Hertil 
kommer mindre nedlægninger fra 3. årh. 
fra Illemose ved Rynkeby samt udstyr 
fra én kriger ved Villestofte blot 4 km fra 
Vimose.26 Også fra andre danske land-
skaber kendes tilsvarende fund, hvoraf 
den østjyske offermose Illerup Ådal 
med ca. 12.000 genstande er det største. 

Eftersom der er foretaget ofringer efter 
gentagne slag i flere af moserne, er det 
ikke særlig sandsynligt, at slagene stod i 
nærområderne. Da man nedlagde krigs-
bytteofrene, havde de fleste af moserne 
allerede i århundreder eller endda årtu-
sinder fungeret som offersteder. Derfor 
er det mere plausibelt, at slagene stod 
et andet sted, hvorfra man hjembragte 
krigsbyttet for at nedlægge det i sejrher-
rernes hjemlige helligdomme. Det er så-
ledes en mulighed, at en del af de ofrede 
genstande fra f.eks. Vimose, Illemose og 
Illerup Ådal i virkeligheden stammer 
fra ét og samme slag (fig. 7). Allierede 
sejrherrer kan have taget krigsbyttet 
med hjem til fremvisning for slægt og 
stammefrænder, før man så – under ud-
øvelse af spektakulære og til tider meget 
destruktive ceremonier – ofrede i den 
lokale mose, hvor også forfædrene havde 

Fig. 6. Et lille udsnit af det omfattende våbenudstyr, som blev ofret i Vimose i første halvdel af 3. årh. 
e.Kr. Efter Jensen 2003.  
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fejret deres sejre ved at drukne (dele af) 
deres bytte. 
 Ved at nærstudere krigsbyttet ses 
det, at nogle af genstandene har hjem-
sted omkring Oslo-fjorden og i den del 
af det centrale Sverige, der vender mod 
Østersøen. Det var antagelig i disse land-
skaber, at kampene blev udkæmpet, men 
hvad fik mon fynboerne – i alliance med 
østjyder – til at drage i krig så langt fra 
hjemmet? Var det kontrol over vigtige 
handelspladser eller strategiske farvan-
de, eller var det adgangen til bestemte 
ressourcer – f.eks. jern – der var målet 
for kampene? Noget entydigt svar får vi 
næppe; til gengæld beretter krigsbytte-
ofringerne indiskutabelt om et samfund 
med en veludviklet militær struktur 
og organisation, der var i stand til at 
transportere imponerende mængder af 
tropper og udstyr langt omkring. Der er 
ingen tvivl om, at nogle af disse kampe 
må have involveret tusinder af krigere, 
og selv med forsigtige bud på antallet 
af faldne må der have været hundreder. 
Hvor disse er blevet af, må imidlertid 
også betegnes som et mysterium! 

Forsvarsanlæg på land
Etableringen af forsvarsanlæg på land og 
i vandet må ses som et udtryk for, at der 

har været en konkret risiko for angreb. 
Borge og spærringer mv. er dermed ikke 
et direkte vidnesbyrd om stridigheder, 
men dog en god indikation af perio-
der, da truslen om angreb var en del af 
hverdagen. Selv om man skulle synes, 
at befæstningsanlæg fra oldtiden måtte 
være lette at få øje på i landskabet, er 
de mærkværdigt fraværende i det fynske 
område. Ved Sarup på Sydvestfyn er der 
ganske vist afdækket et såkaldt befæstet 
anlæg fra yngre stenalders tragtbæger-
kultur (ca. 3400 f.Kr.), og beslægtede 
konstruktioner kendes flere steder fra 
Fyn og Langeland. Der er dog almen 
enighed om, at disse anlæg, der nok var 
omgivet af palisader, tørre ”voldgrave” 
og naturlige landskabsforhindringer, 
ikke har været egentlige befæstninger, 
men derimod rituelle samlingspladser.27  
 Bronzealderen og hele ældre jernal-
der er også uden spor af borganlæg, og 
i de få tilfælde, og på trods af, at der er 
enkelte eksempler på bopladser, der er 
afgrænset af voldgravslignende grøfter, 
synes de i alle tilfælde at kunne afskri-
ves som befæstningsanlæg.28 Det kan 
dog ikke afvises, at nogle af de typer af 
forhistoriske forsvarsanlæg, der kendes 
fra andre danske landskaber, også har 
været anvendt på Fyn, og at det blot er et 

Fig. 7. Spydspidsen og det tveæggede sværd fra Vimose er bevidst bukket forud for ofringen. En officers 
skjoldbule fra Illemose har slag- og stikskader, der kan være et resultat af kamphandlinger. Foto: Jør-
gen Nielsen.
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tilfælde, at de endnu ikke er påvist her.29   
 Det ældste sikre forsvarsanlæg, der 
kendes fra Den fynske Øgruppe, ligger 
ud til Vejsnæs Bugt nær Marstal på Ærø. 
Et nærmest trapezformet og ca. 60x85 m 
stort areal med en samlet udstrækning 
på ca. 2500 m² var kraftigt befæstet til 
tre sider, mens kystskrænten udgjorde 
en hindring mod den fjerde side. Anlæg-
get har været omgivet af en tør spidsgrav 
med en bredde på 5,5-6 m og en dybde 
på 2,5-3 m. Den opgravede fyld blev 
anvendt til at bygge en vold inden for 
graven, og på toppen af volden har der 
antagelig stået en palisade af træ.30 Om 
der parallelt med gravenes anlæggelse 
har været en bygning inde på den befæ-
stede flade, er usikkert, for omkring år 
1300 blev der rejst en stenkirke, der ud-
slettede evt. spor af en sådan. Forud for 
kirkens opførelse stod der imidlertid et 
stenbygget tårn på pladsen, og dette kan 
evt. have haft forgængere af træ (fig. 8).  
Kulstof 14-dateringer af dyreknogler fra 

voldgravens bund indikerer, at den kan 
være gravet så tidligt som slutningen 
af 7. årh. eller 8. årh., hvilket vil sige i 
slutningen af yngre germansk jernalder. 
Andre dateringer viser, at voldgraven 
stadig var i brug i sen vikingetid, og an-
lægget har muligvis været anvendt som 
tilflugtsborg, helt frem til stenkirken 
blev bygget. Udgraveren har foreslået, 
at borgen blev opført som værn mod an-
greb fra ekspanderende slaviske grupper 
fra f.eks. Mecklenburg-Vorpommern og 
Østholsten.31      

 Spørgsmålet er imidlertid, hvad det 
har været nødvendigt at beskytte på det-
te i nutiden ret afsides sted. Svaret lig-
ger antagelig i resultaterne fra de meget 
omfattende detektorafsøgninger, som 
flittige ærøske amatørarkæologer siden 
2008 har gennemført på markerne om-
kring Skt. Alberts Kapel. Her er påvist et 
udstrakt handels- og værkstedsområde, 
som har været i brug fra århundrederne 
omkring Kristi fødsel og frem til middel-

Fig. 8. Skt. Alberts Kapel efter udgravningen. Vold og voldgrav er retableret, og her inden for er den 
senere opførte kirkes fundamenter markeret med græstørv. Efter Skaarup 2005.   
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alderen.32 Meget talrige fund af mønter, 
smykker og ædelmetaller – herunder en 
sølvskat fra vikingetiden – viser, at der 
ud til den beskyttede bugt har ligget et 
stort strandmarked, som blev besøgt 
af handelsfolk langvejs fra – herunder 
utvivlsomt fra Frankerriget. Alene rygter 
om de værdier, der blev omsat på dette 
sted, kan have givet anledning til angreb, 
som man så har søgt at værne sig mod 
ved opførelsen af en tilflugtsborg. Der 
er ingen fund fra stedet, der tyder på, at 
borgen nogensinde blev angrebet, så på 
den måde kan anlægget have udfyldt sin 
funktion til fulde.33

 Det mest markante fynske borganlæg 

fra den sene oldtid er uden tvivl ringbor-
gen Nonnebakken i Odenses Allégade-
kvarter. I dag er anlægget omtrent slettet 
fra jordens overflade, men indtil starten 
af 1900-tallet lå det umiddelbart syd for 
Odense Å som et cirkulært voldanlæg 
med i hvert fald to indgangsporte (fig. 
9). Fra de øvrige danske ringborgsanlæg 
vides det dog, at der oprindeligt kan have 
været fire indgange. I flere omgange er 
der lavet sporadiske arkæologiske un-
dersøgelser på Nonnebakken, og det er 
konstateret, at det samlede anlæg har 
haft omtrent samme dimensioner som 
Fyrkat – dvs. en diameter på ca. 120 m. 
Anlægget har været omgivet af en jord- 

Fig. 9. På den nederste del af Brauns Odense- prospekt fra 1593 ses en aftegning af et cirkulært 
voldanlæg,”stedet der kaldes Nonneborg”. 

Fig. 10. Spaden af egetræ blev fundet, da en fjernvarmegrøft i 1997 blev ført gennem Nonnebakkens 
voldgrav i Allégade. Den er årringsdateret til tiden efter ca. 900 og kan sagtens være et af de redskaber, 
der blev anvendt til at grave voldgraven. 35 Foto: Jørgen Nielsen. 
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og træbygget vold, og uden for den lå en 
flere meter dyb og spidsbundet voldgrav, 
som har skullet forhindre modstanderne 
i overhovedet at nå frem til volden.34 Lig-
heden med de andre ”trelleborge” er da 
også så stor, at det er fristende at overfø-
re deres datering til tiden omkring 980. 
Det modsiges ikke af de genstande, der 
er fremkommet på og ved Nonnebakken 
i tidens løb, men helt præcise dateringer 
foreligger desværre ikke (fig. 10). 
 Ringborgenes funktion har været 
meget omdiskuteret gennem tiderne, og 
mange og til tider dristige teorier har væ-
ret luftet. En kuriøs mere end seriøs ud-
lægning foreslår således, at borgene blev 
opført til at skulle rumme flådens skibe, 
hvilket imidlertid er helt usandsynligt, 
eftersom Odense Å ikke var sejlbar fra 
fjorden og ind til byen!36 Der er imidler-
tid næppe nogen tvivl om, at trellebor-
gene bl.a. har haft militære funktioner 
og at de bl.a. har været beboet af krigere. 
Hverken Nonnebakken eller nogle af de 
andre ringborge er nævnt i samtidige 
skriftlige kilder, så vi har ingen oplysnin-
ger om evt. kamphandlinger på stedet. At 
sådanne kan have fundet sted, viser flere 
af vikingetidens karakteristiske økser, 

som er fremkommet ved anlægsarbejder 
i området. Om økserne er endt i jorden 
efter kamp, eller om de blot stammer 
fra håndværksaktiviteter i tilknytning 
til borganlægget, er imidlertid usikkert 
(fig. 11). Nonnebakken rummer således 
endnu mange hemmeligheder, og dette 
anlæg, der er så vigtigt for forståelsen af 
Odenses udvikling i den sene vikingetid, 
vil være et oplagt objekt for en grundig 
udforskning.   

Sejlspærringer
I forhold til det meget begrænsede antal 
forhistoriske forsvarsværker, der kendes 
fra landjorden i Den fynske Øgruppe, er 
antallet af spærringer på søterritoriet 
forholdsvis stort. Ud over de spærrin-
ger, der er påvist ad arkæologisk vej, 
kan stednavnene Stige inderst i Odense 
Fjord og Stegø i de fladvandede områder 
øst for Bogense indikere, at der har været 
pælekonstruktioner i disse farvande.37 

Begge stednavne er afledt af ordet stika, 
der betyder pæl eller stage. Desværre er 
der (endnu) ikke sikre vidnesbyrd om 
spærringer på disse steder, ligesom evt. 
pælekonstruktioner naturligvis kan være 
middelalderlige som flere af de andre 

Fig. 11. Ved sløjfningen af den sidste rest af Nonnebakken i 1908 samt ved opfyldningen af dele af åen 
nord herfor i 1910 fandtes bl.a. disse økser, som sikkert er fra borgens brugstid.  Foto: Jørgen Nielsen.  
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spærringer, der kendes fra det fynske 
område.38 

 Ældst blandt de fynske pælespær-
ringer er et anlæg i det nu inddæmmede 
Henninge Nor på Midtlangeland. Det be-
står af et 4 m bredt bælte af tilspidsede 
tynde træstammer, der var nedrammet i 
havbunden. Anlægget har spærret af for 
det østlige af to sejlløb ind til den nord-
østligste del af noret, der har udgjort 
en beskyttet naturhavn. Ved hjælp af 
c14-metoden er pælespærringen meget 
overraskende blevet dateret til yngre 
romersk jernalders midte, hvilket vil sige 
3. årh. e.Kr.39 Det vestlige af de to sejlløb 
ind til naturhavnen nordligst i Henninge 
Nor blev forsynet med en sejlspærring i 
700-800-årene, og denne konstruktion 
synes at være holdt ved lige helt frem til 
tiden omkring 1100.40 
 På tværs af indsejlingen til Nakke-
bølle Fjord på Sydfyn er der over en ca. 
250-300 m lang strækning registreret 
svære egestammer, der var nedbanket 
i fjordbunden i et ca. 20 m bredt bælte 
(fig. 12). Det antages, at der er anvendt 
mellem 400 og 500 svære stammer til 
dette meget massive anlæg. På hver 

side af stammebæltet blev der endvidere 
nedbanket pæle i et 1-3 m bredt bælte.41 

Årringsdateringer af egestammerne har 
overraskende vist, at anlægget er etab-
leret omkring 370 e.Kr., hvilket vil sige 
på overgangen mellem yngre romersk og 
ældre germansk jernalder. 
 Kertinge Nor skærer sig dybt ind i 
den nordøstfynske kyst og danner ved 
Munkebo en udstrakt og velbeskyttet 
naturhavn. Øst for byen, hvor noret er 
smallest, er der påvist en tværgående 
spærring i form af et ca. 3 m bredt bælte 
af nedbankede bøgepæle med en dia-
meter på 8-12 cm. Et slip på 25-30 m 
i pælebæltet kan evt. være en åbning, 
som sikrede, at stedkendte skibe kunne 
slippe gennem spærringen. Kulstof-14-
dateringer viser, at spærringen er opført 
i 900-tallet og repareret eller udvidet i 
starten af 1000-tallet såvel som tidligt i 
1200-tallet.42 

 Bedst belyst blandt de fynske 
sejlspærringer er utvivlsomt den, der 
kortvarigt, men effektivt lukkede sejl-
løbet mellem Illumø og Helnæs-halvøen.  
Spærringen er lavet af to rækker kraftige, 
tilspidsede bøgepæle, der var forsynet 

Fig. 12. Da dæmningen på tværs af Nakkebølle Fjord blev anlagt i 1870, var det ikke første gang, at 
indsejlingen til fjorden blev blokeret. Det skete første gang omkring 370 e.Kr. ved anlæggelsen af en 
træbygget spærring – her markeret med en fed streg. Efter Jørgensen 2003. 
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med modhager, så de ikke uden besvær 
kunne trækkes op af havbunden. Afstan-
den mellem de to pælerækker var 1,7-2 
m, og afstanden mellem de enkelte ”sæt” 
af pæle var 1-1,4 m. Til hvert pælesæt 
har der hørt en nærmest 8-talsformet 
såkaldt flyder, ligeledes af bøgetræ (fig. 
13). Denne kunne flyde op og ned med 
tidevandets og bølgernes bevægelse og 
således danne en effektiv spærring mod 
skibe, der forsøgte at sejle fra Lillebælt 
og ind i Helnæs-bugten.43 Veldoku-
menterede forsøg har imidlertid vist, 
at flyderne kun har kunnet holde sig 
flydende i få måneder; så er de blevet så 
vandmættede, at de sank mod bunden.44   
 Med en placering i et farvand, hvor 
bølger, strøm og isgang kontinuerligt 
har slidt på anlægget, har det næppe haft 
lang brugstid, hvilket også bekræftes af 
ringe slidspor på træstykkerne og fra-

været af reparationsspor. Det har ikke 
været muligt at følge pælerækkerne hele 
vejen over den ca. 1000 m brede passage 
mellem Helnæs og Illumø, så derfor er 
der usikkerhed om, hvorvidt spærringen 
har lukket farvandet helt af eller om der 
evt. har været en sejlbar passage. Kulstof 
14-dateringer af træstykker viser, at 
spærringen blev bygget omkring 1170 og 
dermed i den tidlige del af middelalde-
ren.45 

 De fynske søspærringer spænder 
over et langt tidsrum, og de kan derfor 
ikke relateres til én enkelt begivenhed 
eller uroperiode. Strengt taget kan sejl-
spærringer heller ikke alle uden forbe-
hold tolkes som forsvarsanlæg; nogle 
kan også have haft til formål at styre 
fartøjerne gennem et bestemt farvand 
eller sejlløb, f.eks. for at kunne afkræve 
afgifter fra de gennemrejsende. Hvis 

Fig. 13. Forankringspæle og flydere fra Helnæs-spærringen, bjerget af lokale beboere i 1960’erne. 
Foto: Privateje.
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man tager udgangspunkt i anlæggenes 
topografiske placering, deres datering 
og placering i forhold til samtidige fund, 
stednavne mv., kan man imidlertid få 
nogle idéer om årsagen til de ret ressour-
cekrævende anlægsarbejder.
 De to ældste spærringer er de mest 
gådefulde. Især anlægget i den østlige del 
af Henninge Nor er påfaldende, for der 
er ingen arkæologiske spor, der peger i 
retning af, at der var noget specielt at 
beskytte i vådområdets bagland. Lidt af 
en gåde er også den usædvanligt kraftige 
konstruktion, der har afspærret Nakke-
bølle Fjord i sidste del af 4. årh. Heller 
ikke her er der noget i det umiddelbare 
bagland, der synes at påkalde sig et sær-
ligt behov for beskyttelse, og konstruk-
tionens meget massive karakter udeluk-
ker, at den blev udført i al hast for at yde 
beskyttelse mod en spontant opstået 
trussel. Det var en langtidssikring, og det 
bedste bud på en tolkning af dette anlæg 
er, at det har skullet hindre, at fjendtlige 
skibe uset kunne trænge et par km ind i 
det sydfynske bagland for herfra at rette 
et angreb mod bagflanken af det samti-
dige rigdomscenter ved Gudme mindre 
end 25 km mod nordøst.46 Rygtet om 
Gudmes særlige position og rigdom på 
guld må have gjort, at dette område var 
et oplagt mål for overfald og plyndring.  
Spærringerne i den vestlige del af Hen-
ninge Nor, Kertinge Nor og ved Helnæs 
har det tilfælles, at de hindrer eller van-
skeliggør indsejlingen til fladvandede 
naturhavne, som var velbeskyttede mod 
vind og overraskelsesangreb. Langelands 
Nørre og Søndre herred mødes ved Hen-
ninge Nor, og det er foreslået, at natur-
havnen har rummet ledingsskibe fra de 
to herreder.47 Ledingen kan ganske vist 
først dokumenteres fra 1085, men det er 
sandsynligt, at denne organisation kan 

have rødder længere tilbage i tiden.48 
Derfor kan man ikke udelukke, at en 
form for ledingsflåde har været opankret 
her siden 700-årene. Til en ledingsflåde 
må man forvente faciliteter til vedlige-
hold eller ligefrem bygning af skibe, og 
sådanne specialiserede aktivitetspladser 
er endnu ikke påvist i norets bagland. 
 Det er der til gengæld i baglandet 
til Helnæs-spærringen! 7,5 km nordøst 
herfor og dermed inderst i bugtens nord-
østlige hjørne er der udgravet store dele 
af en anløbsplads fra yngre germansk 
jernalder, vikingetid og tidligste middel-
alder (ca. 550-1050 e.Kr.).49 De arkæolo-
giske levn fra pladsen viser entydigt, at 
der blev repareret klinkbyggede skibe på 
dette sted samt produceret tekstil – evt. 
skibssejl – i meget stort omfang. Selv- 
om den specialiserede anløbsplads ved 
Strandby Gammeltoft og Helnæs-spær-
ringen måske ikke har været i brug på 
samme tid, er det muligt, at de udtrykker 
kontinuitet i udnyttelsen af farvandet 
og landskabet omkring bugten. Anløbs-
pladsen kan have fungeret som det sted, 
hvor en flådestyrke – måske fra herre-
derne Båg og Sallinge, der mødes netop 
her – er blevet vedligeholdt, når den 
ikke var i brug. Da der på et tidspunkt i 
1100-tallet er opstået en spontan trussel 
mod flåden, blev det nødvendigt at sikre 
naturhavnen ved etablering af en spær-
ring af den lettest tilgængelige af de to 
indsejlinger til bugten. Helt udelukkes 
kan det vel ikke, at det var rygterne om 
de overfald, der omkring midten af 1100-
tallet lagde de tidligere omtalte sydlan-
gelandske borganlæg øde, som førte til 
konstruktionen af Helnæs-spærringen. 
 Selv om spærringen i Kertinge Nor er 
samtidig med Ladby-skibsgraven, som 
ligger ca. 1 km vest herfor, er det van-
skeligt at se de to fænomener i direkte 
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sammenhæng. Det virker logisk, at det, 
man har ønsket at spærre af for, må have 
ligget inden for spærringen og således 
inderst i Kertinge Nor eller i oplandet 
hertil. Også i dette tilfælde er det foreslå-
et, at spærringen har skullet beskyttet en 
ledingsflåde, der således havde hjemsted 
inderst i Kertinge Nor.50

 Set i lyset af de sidste års arkæolo-
giske undersøgelser i landskabet vest 
herfor er der imidlertid endnu en mu-
lighed. Ved Vester Kærby ca. 4,5 km 
vest for spærringen er der påvist en 
meget udstrakt og rig bebyggelse fra 
germansk jernalder, vikingetid og tidlig 
middelalder, og den kan man naturligvis 
også have ønsket at beskytte. Boplad-
sen ligger på landtangen midt mellem 
Kertinge Nor og Odense Fjord og tæt 
syd for landsbyen Dræby, og dette navn 
kan hentyde til beliggenheden på land-
tangen, hvor man kunne trække (drage) 
skibe fra ét farvand til et andet.51 Hvis 
man har trukket skibe over land mellem 
de to farvande for at spare en lang sejlads 
uden om Hindsholm, er det meget sand-
synligt, at det er foregået her. Lige netop 
på grænsen mellem Agedrup og Mun-
kebo sogn er landtangen ganske vist ikke 
smallest, men til gengæld er landskabet 

her uden større bakkedrag, som det ses 
længere mod nord.52 Bopladsen ved 
Vester Kærby kan have været hjemsted 
for centralmagtens lokale embedsmand 
– måske var den gravlagte i Ladby-skibet 
en af dem! – og hans opgave kan have 
været at kontrollere og sikre det strate-
gisk vigtige drag mellem fjord og bælt. 
Måske hørte opsyn og vedligeholdelses-
arbejde i forbindelse med flåden også 
til dette embede. At krigere havde deres 
gang på bopladsen ved Vester Kærby er 
indiskutabelt; her er bl.a. fundet beslag 
til sværd og lanser fra yngre germansk 
jernalder og vikingetid (fig. 14).
 Selv om der ikke er nogle af de 
fynske spærringer, der med sikkerhed 
kan sættes i forbindelse med konkrete 
krigshandlinger, dokumenterer de, at 
der i hvert siden romersk jernalder har 
været en mere eller mindre permanent 
frygt for, at man kunne blive angrebet 
fra søsiden. Dette har man imødegået 
ved etablering af spærringer, men fra 
2.-3. årh. tillige ved systematisk at rykke 
bebyggelsen et par kilometer tilbage 
fra udsatte kyststrækninger. Kystzonen 
sprang med tiden i skov og kom således 
til at fungere som et naturskabt værn 
mod overraskelsesangreb fra søsiden.53 

Fig. 14. På bopladsen ved Vester Kærby er der fundet et beslag fra sværdgreb og en nitte fra lansespids 
– begge fra 600-tallet e.Kr. Foto: Asger Kjærgaard. 
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Måske i tiden omkring 600 fulgte etable-
ringen af en organiseret flådestyrke samt 
en infrastruktur, der kunne vedligeholde 
og beskytte denne. Først i tidlig middel-
alder var kystforsvaret dog så effektivt, 
at man igen vovede at bosætte sig per-
manent i kystzonen.   
 
Infrastruktur
Velfungerende infrastruktur, logistik 
og kommunikation er væsentlige forud-
sætninger for, at organiseret krig med 
store styrker kan gennemføres med 
succesfuldt udfald. Materiel, mandskab 
og forsyninger skal hurtigt kunne flyt-
tes og omgrupperes, ligesom det skal 
være muligt at skjule sig for fjenden og 
opretholde en effektiv kommunikation. 
Med arkæologiske metoder alene synes 
det nærmest at være en umulig opgave at 
påvise spor af disse elementer, men hvis 
man inddrager bl.a. stednavnes udsagn, 
er der måske alligevel muligt at pege på 
nogle overordnede strukturer. Proble-
met med stednavnene er imidlertid, at 
de er vanskelige at datere præcist, og de 
ældste rækker næppe meget længere til-
bage end den sidste del af jernalderen. 
 I forrige afsnit blev der givet eksem-
pler på naturskabte havne, hvor flåde-
styrker kan have haft deres base i sen 
jernalder, vikingetid og tidlig middelal-
der. Tæt på nordenden af spærringen og 
dermed den mulige naturhavn i Kertinge 
Nor findes stednavnet Snekkeled, og 
nær Helnæs-bugtens østbred betegnes 
et område som Snekkehøj(e). Det synes 
at være alment accepteret, at navneled-
det snekke henviser til vikingetidens 
og den tidlige middelalders krigsskibe, 
mens tolkningen af et konkret stednavn 
kan byde på større udfordringer. 54 I de 
tilfælde, hvor navnet findes nær kysten, 
er det dog nærliggende at knytte det til 

marine aktiviteter
 Flere af de fynske snekkenavne lig-
ger i nærheden af fjordsystemer, der har 
de samme naturgivne egenskaber som 
Kertinge Nor og Helnæs-bugten, der jo 
begge må betragtes som farvandsom-
råder med spor af betydelige maritime 
aktiviteter i sen jernalder, vikingetid og 
tidlig middelalder. Det drejer sig især 
om Snekken ved Holckenhavn Fjord på 
Østfyn, Snekkedræt ved Nærå Strand 
på Nordfyn, Snekkemade ved Føns 
samt Snekkemose ved Stokkeby Nor på 
Ærø.55 I disse tilfælde er det fristende at 
tro, at de nærliggende beskyttede fjord-
områder har tjent som opankringsplads 
for krigsskibe – evt. en ledingsflåde. I 
nogle tilfælde – som Snekkehøje ved 
Falsled øst for Helnæs-bugten – kan 
stednavnet imidlertid ikke angive selve 
(ledings)havnen, men må nærmere 
referere til et sted, hvorfra snekkerne 
var synlige, når de lå for anker. Det er 
også foreslået, at stednavnet henviser 
til steder, hvor der foregik maritime ak-
tiviteter, som var under direkte kongelig 
kontrol.56 Da der jo tydeligvis har været 
maritimt relaterede aktiviteter i tilknyt-
ning til nogle af disse farvandsområder 
gennem et halvt årtusinde, udelukker 
den ene tolkning jo ikke nødvendigvis 
den anden. Man må derfor nøjes med 
at konkludere, at snekkenavnene indi-
kerer landskaber og farvande, som kan 
have spillet en central rolle i maritime 
aktiviteter, herunder forsvarsstrategiske 
aktiviteter, i sen jernalder, vikingetid og 
tidlig middelalder. Dermed kan de også 
forventes at rumme et særligt arkæo-
logisk potentiale, f.eks. i form af værk-
stedspladser som den, der er udgravet 
ved Strandby Gammeltoft. 
 I forbindelse med spærringen i Ker-
tinge Nor blev det nævnt, at stednavnet 
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Dræby kunne henvise til, at man har 
slæbt fartøjer tværs over landtangen 
mellem noret og Odense Fjord, og det 
nævnte Snekkedræt ved Nærå Strand 
kan henvise til lignende aktiviteter. 700-
tallets samsinger valgte en mere drastisk 
løsning for at forkorte søvejen, og det 
skete ved at grave Kanhavekanalen tværs 
gennem øen. At samtidens fynboer kan 
have konstrueret et lignende, men dog 
betydeligt mindre anlæg, er ikke utæn-
keligt. Tværs over Agernæs-halvøen, der 
stikker ud ret mod syd fra Fyn og skaber 
brofæste for dæmningen til Helnæs, skæ-
rer sig en kanal, som især ved vintertide 
endnu er synlig over en strækning på ca. 
150 m.57 Kanalens bredde i vandoverfla-
den er ca. 7 m, men tilgroning og erosion 
har utvivlsomt ændret profilet, så den 
oprindeligt kan have været noget bre-
dere. Dens alder kendes ikke, men det 
kan ikke helt udelukkes, at den kan have 
relation til de maritime aktiviteter, der 
har fundet sted omkring Helnæs-bugten 
i tidsrummet mellem yngre germansk 
jernalder og frem til tidlig middelalder. 
I så fald er det nærliggende at tro, at ka-
nalen har været anvendt til at få skibe fra 
naturhavnen i bugten til Lillebælt uden 
at skulle sejle uden om Helnæs-halvøen. 
En nøjere afklaring af dette spørgsmål 
må imidlertid afvente eventuelle arkæo-
logiske undersøgelser af kanalen.  
 Forudsætningen for at kunne rea-
gere hurtigt og effektivt på et angreb 
– ikke mindst fra søsiden – var et velfun-
gerende overvågnings- og varslingssy-
stem. I forbindelse med en kortlægning 
af stednavne i den fynske kystzone er der 
peget på en række stednavne, hvori ind-
går afledninger af det gammeldanske ord 
Warth, der betyder ”vagt”. Navne med 
bl.a. Var- (f.eks. Varbjerg) og Vor- kan 
således henvise til højdepunkter, tårne 

eller borganlæg, hvorfra man har kun-
net observere en indtrængende fjende. 
Varsling om fjendtlige angreb har man 
kunnet videregive ved hjælp af ild og røg, 
og hvor varslingsbålene bl.a. kan have 
været placeret, indikerer stednavne med 
navneleddet bavn (f.eks. Bavnehøj), som 
på Fyn ikke sjældent er blevet til barn!58 

 Problemerne med at datere sted-
navnene er tidligere påpeget, men det 
kan ikke udelukkes, at deres udsagn om 
overvågnings- og varslingsystemer hen-
viser til strukturer, der kan have rødder 
tilbage i den sene oldtid. I hvert fald i et 
enkelt tilfælde – nemlig på Fyns Hoved 
– er det meget nærliggende at drage 
denne konklusion. Her er lokaliseret en 
specialiseret anløbsplads fra den sene 
del af vikingetiden, og blot 500 m herfra 
er der fundet en sølvskat fra samme tid. 
Anløbspladsen ligger op ad den markan-
te bakke Baes Banke, der muligvis bety-
der ”båls banke”.59 Herfra har man kun-
net overskue sejladsen i Storebælt såvel 

Fig. 15. Den rigt udstyrede østfynske Rosenlund-
grav med økse og lanse og sværd er en klar 
markering af hedensk gravskik i en periode, hvor 
kristendommen var på fremmarch.61 Foto: Wer-
ner Panton.
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som den strategisk vigtige indsejling til 
Odense Fjord, og ved hjælp af en bavne 
kunne man sende varsler om fjendtlige 
skibe til baglandet. 
 Stednavnene kan ikke i sig selv være 
tungtvejende beviser i en diskussion om 
forsvar af og angreb på Fyn i oldtiden. 
Når de sammenholdes med de arkæo-
logiske levn fra den sene jernalder, vi-
kingetid og middelalder giver de dog 
alligevel nogle indikationer om et sam-
fund, der har været meget velforberedt 
på angreb fra søsiden. Om systemerne 
nogensinde kom i brug, ved vi imidlertid 
ikke. 

Våbengrave
Våbengrave kendes fra store dele af Dan-
marks oldtid, men de er ikke lige almin-
delige fra alle perioder; de forekommer 
nærmest i ”bølger”. Da skikken med at 
give våben med i graven har været prak-
tiseret over flere tusinde år fra bonde-
stenalderens begyndelse til vikingetidens 
slutning – ja endog også ind i middelal-
deren – er det ikke muligt at tolke alle 
fund på samme vis. Man kan dog næppe 
anfægte, at våben har spillet en væsent-

lig rolle som udtryk for maskulinitet, 
magt, status og krigsparathed i oldti-
den, men hvorvidt perioder med mange 
våbengrave afspejler uro eller ligefrem 
krigstilstand, er derimod ikke sikkert. Et 
eksempel på dette er den totale mangel 
på våbengrave fra tiden mellem ca. 250 
og 900 e.Kr.; fra dette tidsrum vidner 
krigsbytteofringer og forsvarsværker jo 
netop om, at væbnede konflikter ikke var 
noget ukendt fænomen. 
 Perioder med mange våbengrave 
kan være et udtryk for, at nye magtha-
vere eller dynastier havde særligt behov 
for at visualisere magt og styrkekraft. En 
anden tolkning er foreslået for vikinge-
tidens våbengrave, som for en stor dels 
vedkommende stammer fra midten af 
900-tallet og dermed tæt på tidspunktet 
for kristendommens indførelse. Disse 
grave med våben og ikke sjældent heste-
udstyr kan udtrykke, at man tog afstand 
fra de kristne begravelsesidealer (fig. 
15). I andre perioder kan våbengravene 
afspejle, at man dyrkede krigeren som 
et særligt mandsideal, som især fund fra 
bondestenalder og bronzealder kunne 
tyde på (fig.16).60 Våbengravenes pri-
mært symbolske karakter viser sig nogle 
gange ved, at våbnene faktisk ikke har en 
kvalitet, så de har kunnet anvendes til 
egentlige kamphandlinger (se introbil-
lede side 52). 
 Når våbengravene alligevel skal om-
tales, er det, fordi deres indhold kan give 
gode informationer om våbenudstyrets 
ændring og betydning over tid, ligesom 
de kan være med til at indplacere kri-
geren i datidens samfundsmodel. F.eks. 
viser gravfundene, at med bronzealde-
rens begyndelse omkring 1700 f.Kr. blev 
sværdet introduceret som et nyt våben, 
hvilket må have medført ændringer i 
kampformen og hele ideologien omkring 

Fig. 16. Der kan næppe være tvivl om, at denne 
skivekølle af porfyr kunne anvendes både som 
slagvåben og statussymbol. Foto: Jørgen Nielsen. 
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krigen. At især bestemte typer af bron-
zesværd blev anvendt som våben, viser 
hugskader og spor af opskærpning på 
klingerne.62 Om sporene stammer fra 
fægtninger i forbindelse med egentlige 
krigshandlinger eller organiserede tve-
kampe, som det ses afbildet på nogle 
helleristninger, er dog uklart. Fra yngre 
bronzealder stammer de ældste eksem-
pler på forsvarsvåben i form af hjelme og 
skjold – ganske vist af mellemeuropæisk 
oprindelse – og med introduktionen af 
dette udstyr må det antages, at de væb-
nede sammenstød var på vej ind i en ny 
æra med mere organiseret krigsførelse 
(fig. 18).
 Våbengravene fra sen førromersk og 
første del af romersk jernalder (ca. 150 
f.Kr.-250 e.Kr.) er særligt informative, 
når det gælder oplysninger om våben-
udstyrets sammensætning og krigerens 
sociale position. 
 De ca. 135 fynske våbengrave fra 
romersk jernalder (ca. 1-250 e.Kr.) har 
for nylig været underkastet analyser, 
der har givet væsentlige oplysninger 
om bevæbningen i dette tidsrum.64 Det 
mest almindelige våbensæt er lanse eller 
spyd samt evt. et skjold. Kun i 23 % af 
gravene forekommer sværd alene eller 
i kombination med andre våbentyper, 
mens enkelte grave med sporer viser, at 
rytteriet var på vej til at blive en integre-
ret del af de militære styrker på denne 
tid. Hvis man sammenligner gravenes 
indhold med våbenudstyret fra mose-
ofringerne, bliver det imidlertid klart, 
at våbengravene ikke repræsenterer hele 
jernalderhæren (fig. 19). F.eks. er økser 
og bue/pil meget sjældne i gravene, 
men almindelige i krigsbytteofringerne, 
ligesom de officerer, hvis pragtudstyr 
kendes fra moserne, slet ikke kan identi-
ficeres i gravene. Det viser, at våbengra-

vene udtrykker en meget bevidst og givet 
socialt og religiøst betinget sortering af 
våbenudstyret i forbindelse med begra-
velseshandlingen. I andre tilfælde, hvor 
den døde blev gravlagt uden egentlige 
våben, men kun med beslag, som hørte 
til et sværdbælte, kan det være et udtryk 
for, at våben ikke var personlig ejendom, 
men at de tilhørte samfundets ledere, 
som udleverede udstyret i bestemte si-
tuationer – f.eks. ved mobilisering (fig. 
20).65 Hvis dette er korrekt, vidner det 
om, at de våbenføre styrker på dette 
tidspunkt var struktureret på et indtil da 
uset højt niveau.
 Det må altså konkluderes, at våben-
gravene i sig selv ikke er den bedste kilde 
til at belyse omfanget og karakteren af 
væbnede uroligheder i en given periode 

Fig. 18. Fragment af mellemeuropæisk pragt-
skjold af bronze. Skjoldfragmentet er fundet i et 
depot ved Skydebjerg på Vestfyn sammen med 
bl.a. en dupsko til en lanse, redskaber og kvinde-
smykker.63 Foto: Jørgen Nielsen. 
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af Danmarks oldtid. Ved at se gravfun-
dene i sammenhæng med andre typer 
af arkæologiske levn kan de imidlertid 
bidrage med ganske væsentlige informa-
tioner.

Var der så krig i Fyns oldtid?
Artiklen blev indledt med overvejelser 
om, hvorvidt oldtiden virkelig var så kri-
gerisk, som bl.a. våbenfund på vore mu-
seer umiddelbart kunne antyde – i hvert 
fald, hvis man forholder sig overfladisk 
til dem. Svaret må nærmest blive et klart 
”måske”! En kritisk gennemgang af en 
lang række direkte såvel som indirekte 
indikationer på krig og konflikt har vist, 
at kildematerialet ofte er ret tvetydigt, 
men at der aftegner sig nogle overord-
nede mønstre, som gør, at man alligevel 
kan tillade sig at drage nogle generelle 
konklusioner. 
 Fundmaterialet fra både ældre og 
yngre stenalder viser, at voldelige kon-
flikter ikke var noget særsyn, og der 
kendes spor af fjernkamp i form af pi-
leskud og nærkamp i form af traumer 
på kranier. Det er imidlertid tvivlsomt, 

om der var tale om større, organiserede 
og krigslignende sammenstød mellem 
befolkningsgrupper. De ganske mange 
fund af kranier med slagmærker kunne 
være et resultat af, at konflikter udløstes 
i mand-til-mand-kampe med køller el-
ler stridsøkser, som det bl.a. kendes fra 
mellemamerikanske indianersamfund. 
Sådanne kampe kunne måske afvikles 
som en slags organiserede dueller eller 
”turneringer” under overvågning af de 
befolkningsgrupper, som de stridende 
repræsenterede. Målet var ikke nødven-
digvis at dræbe modstanderen, men blot 
at gøre denne ukampdygtig.67 

 Fra århundrederne op mod Kristi 
fødsel vidner de første våbenofferfund 
og krigergrave om en ny militær orden, 
hvor både angrebs- og forsvarsvåben 
hørte til udstyret. Det var også på dette 
tidspunkt, at der udvikledes særlige ri-
tualer i forbindelse med ofringer af fjen-
dens udstyr. I Jylland ser man de første 
borganlæg og en enkelt sejlspærring på 
dette tidspunkt; lignende kendes deri-
mod ikke fra Fyn. 
 I 2.-5. årh. e.Kr. skete den våben-

Fig. 19. Våben, der blev nedlagt i grave eller ofret på romertidens gravpladser, blev ofte udsat for 
destruktive ritualer, der svarer til håndteringen af udstyr, der skulle ofres i moserne. Det sammenbuk-
kede sværd er fra Brudager-gravpladsen, og lansespidserne med ombukket od er fra en gravplads ved 
Fraugde.66 Foto: Jørgen Nielsen. 
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teknologiske og militærstrategiske ud-
vikling meget hurtigt, hvilket i sig selv 
kan tolkes som et udtryk for, at væbnede 
sammenstød hørte til dagens orden. Når 
man tænker på den organisation, der 
må have stået bag tidens forsvarsanlæg 
til søs såvel som til lands – og sammen-
holder med mosefundenes og gravenes 
vidnesbyrd, er der ingen tvivl om, at 
hele det militære system blev uhyre vel-
organiseret i romersk jernalder. Således 
viser spredningen af meget ensartede 
våbentyper over store landområder, at 
produktionen af våben blev centralise-
ret og standardiseret i 2. årh.; våben og 
våbenproduktion var ikke længere et 
personligt anliggende, men noget cen-
tralmagten havde kontrol med. 
 Fundene viser, at de militære styr-
ker i romersk jernalder var forberedt på 
angreb såvel som forsvar. Slagstyrkerne 
var organiseret med menige fodfolk, be-
falingsmænd og officerer, der evt. kunne 
være til hest. Det velstrukturerede an-
greb blev indledt af bueskytter, efterfulgt 
af kastespyd og lanser, og dernæst fulgte 
nærkamp med sværd og evt. økse. Offi-
cerer kunne evt. være iklædt ringbrynjer, 
mens de øvriges beskyttelse evt. bestod 
af et skjold og evt. en læderbeklædning, 
der kunne yde en vis beskyttelse mod 
slag. Ved hjælp af store rofartøjer af 
Nydam-typen kunne større hærstyrker 
flyttes hurtigt over lange afstande – og 
komme sikkert hjem igen, hvilket kom-
mer til udtryk i de store krigsbytteoffer-
fund fra denne tid. At man dog samtidig 
var nervøs for angreb mod eget territo-
rium, dokumenteres af, at man rykkede 
bebyggelsen tilbage fra kysten og etable-
rede en sejlspærring i Nakkebølle Fjord. 
Fra de tilgrænsende egne af Jylland er 
der også vidnesbyrd om forsvarsanlæg, 
der viser, at man var forberedt på angreb 

fra søsiden såvel som fra landtropper. 
 Denne velorganiserede hærstruktur 
opstod utvivlsomt under inspiration fra 
den romerske hær, hvor mange fynske 
mænd kan have tjent. Nogle af de ro-
merske sværd og sværdskedebeslag, der 
kendes fra gravene, kan således være 
hjembragt af fynboer, der havde gjort 
tjeneste ved den romerske rigsgrænse 
(fig. 21). 
 Det arkæologiske materiale fra den-
ne tid under ét viser, at der har været en 
fuldt udviklet strategi for angrebs- såvel 
som forsvarskrig, og denne har også in-
kluderet sikring af den logistik og kom-
munikation, som er en forudsætning for 
forsvar af nærområdet såvel som succes-
fuld krig borte fra hjemstavnen. Der er 
næppe tvivl om, at mange fynboer i disse 
århundreder fik krigen at mærke ved 
deltagelse i krigstogter som soldater i 
den romerske hær og måske tillige under 
forsvaret af hjemstavnen. Den væbnede 
konflikt har ligget latent i samfundet 
og været accepteret som noget uundgå-
eligt, noget man måtte forholde sig til og 
håndtere. Det skete bl.a. ved hjælp af et 

Fig. 20. En kriger blev gravlagt på den sydøstfyn-
ske Brudager-gravplads i 2. årh. med et bælte, der 
hører til et sværdudstyr. Sværd eller andre våben 
fik han imidlertid ikke med. Foto: Jens Gregers 
Aagaard. 
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veludviklet sæt af ritualer, der blev prak-
tiseret efter – og sikkert også forud for 
– kamphandlingerne. Resultaterne ser vi 
i de gentagne sekvenser af våbenofringer 
i de fynske moser. 
  I 6.-7. årh. klingede krigsbytte-
ofrene af, men det er ikke ensbetydende 
med, at man holdt op med at drage på 
erobringstogter; det udtrykker sikkert 
blot en ændring af de ritualer, der var 
forbundet med krigen. Etableringen af 
flere sejlspærringer og senere opførel-
sen af tilflugtsborgen ved Vejsnæs Bugt 
på Ærø og organisering af varslingssy-
stemer vidner om, at der stadig var en 
konkret og måske permanent trussel om 
krig. Det var også i dette tidsrum, at der 
opstod en ny type af højt specialiserede 
og sæsonbetonede aktivitetspladser ved 
de fynske kyster. I hvert fald en enkelt af 
disse – Strandby-pladsen ved Helnæs-
bugten – ser ud til at have været anlagt 
specielt med henblik på vedligehold og 
evt. nybygning af skibe. Det kan evt. have 
været en flådestyrke, der samtidig kunne 
ligge for anker i naturhavnen ud for 
værkstedspladsen og trækkes op på det 
flade forland i vinterhalvåret. Spærringer 
som Kertinge Nor og Henninge Nor vest 
viser, at det sømilitære forsvar var i en 
rivende udvikling i 7.-8. årh. – netop på 
det tidspunkt, da sejlet blev introduceret 
og dermed satte en helt ny dagsorden for 
skibets rolle som transportmiddel for va-
rer såvel som for tropper. Udviklingen af 
en organiseret sømilitær styrke og etab-

leringen af de maritime forsvarsværker 
vidner om tilstedeværelsen af en central-
magt, der havde kontrol over betydelige 
landområder – og om en organisation af 
landskabet, der måske skal ses som en 
forgænger for den middelalderlige her-
redsinddeling. 
  Afsluttende må det konkluderes, 
at det primært er gennem de indirekte 
vidnesbyrd, vi skal finde oplysninger om 
krige og konflikter i Fyns oldtid. De sy-
nes til gengæld at indikere, at i det meste 
af det første årtusinde efter Kristi fødsel 
var den væbnede konflikt nærværende 
i fynboernes hverdag – enten som en 
konkret begivenhed, i forbindelse med 
anlæggelse af forsvarsværker eller mere 
indirekte via ledernes retorik og fysiske 
fremtræden. Om det nogensinde kom til 
større slag på fynsk jord, kan kun afslø-
res af fremtidige fund og iagttagelser fra 
den arkæologiske arbejdsmark. 
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