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INDLEDNING
Trælleborge- hvornår etableres de og til hvilket formål?

Den danske arkæologiske fagkundskabs mangeårige og åbenlyse 
usikkerhed omkring en entydig forklaring på formålet med de kendte 
geometriske ringborge, ”anlagt i Harald Blåtands kongetid eller mulig-
vis i Svend Tveskægs allerførste år”1, inviterer til alternative analytiske 
tilgangsvinkler for afdækning af det koncept, som i virkeligheden 
oprindeligt har ligget bag konstruktionerne.

Der er selvfølgelig siden fundet af de kendte trælleborge fremsat for-
klaringer. Men ingen af disse forslag kan efter min mening bekræf-
tes via fundmateriale fra hverken de oprindelige eller efterfølgende 
arkæologiske udgravninger.

De fremherskende forklaringer har været fremsat af estimerede for-
skere inden for den danske arkæologiske verden gennem nu to men-
neskealdre. Derfor har ingen - på trods af megen hørbar skepsis i 
de faglige kroge - set sig kaldet til at opstille alternativer, som kan 
fremstå med overbevisende sammenhængskraft, forklaringskraft og 
dermed gennemslagskraft.

Denne fremstilling er et forsøg på at opstille en forståelsesramme, 
som bygger på et samlet koncept for en historisk praksis omkring 
sikringen af datidens mest offensive og defensive højteknologiske 
militære våbensystem - vikingetidens flåder af specialiserede sejl- og 
roskibe.

Forståelsesrammen forsøger at forklare den høje prioritering af res-
sourcer, der blev reserveret til omsorgen for dette transportmateriel, 

1. Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 6 (1979) 1 
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givet ved dets forudsætning for både:   

- en logistisk infrastruktur for social samkvem, i et geografisk område 
hvor sejlbart farvand udgjorde både adskillelsen, forbindelsesleddet og 
sammenhængskraften.

- et redskab til fremskaffelse af maritim føde.

- et redskab for en blomstrende handel og vareudveksling.

- en ekspansiv magtudøvelse, såvel indenrigs- som udenrigspolitisk.

- et middel til berigelse/ran samt import og videresalg af tvangsarbej- 
dere, indhøstet ved overfald på omgivende samfund.

- et led i egentlig landtagning, erobring og emigration - m.v.

Historien har vist, at netop geografiske og topografiske betingelser 
kan fremelske udviklingen af teknologiske hensigtsmæssige redska-
ber, som kan fremme et større områdes kommunikation og dermed 
infrastruktur, sammenhængskraft, kultur- og magtudvikling!

Det er vigtigt at fremhæve, hvordan denne regionalt udviklede trans-
portteknologi har kunnet anvendes til både en ekspansiv magtudøvelse 
i vikingetiden, og forudsætte udviklingen af et handelsimperium, 
som lige til i dag har præget vores kultur og erhvervsstruktur, hvor 
bl.a. den søfartsbaserede logistik er en af forudsætningerne for vores 
samfunds centrale rolle i ”den nye globalisering”.

Det maritime aspekt vil i overensstemmelse med disse forudsætnin-
ger udgøre det bærende element i denne redegørelses nye forståelse 
af de geometriske cirkelborges opkomst, funktionsperiode, hensyn-
gen og afvikling - eller omdannelse til senere borgkonstruktioner i 
middelalderen.
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KODEN ER KNÆKKET 
Mysteriet om baggrunden for de danske 
”trælleborge” er løst!

De mange løse brikker, som har svævet rundt i den arkæologiske/
historiske verden med mange forsøg på at finde sammenhæng, falder 
lige så let på plads i et helt nyt sammenhængende puslespilsbillede.

Løsningen er snublende nær og viser sig allerede i selve navnedelen, 
trælle-, vel at mærke ud fra en maritim ordforståelse, som serveres på 
et sølvfad, fuldstændig utilsløret af selveste den gamle danske ordbog.

Årsagen til den manglende erkendelse - indtil nu - ligger sandsynlig-
vis i det specielle forhold eller paradoks, at der er tale om maritime 
anlæg - inde på fast land - og som et tilslørende element ofte med 
nogen afstand til selve kystlinjen! Som det senere vil blive påpeget, 
er denne placering både velovervejet og yderst hensigtsmæssig set ud 
fra den synsvinkel, som denne nye forståelsesramme præsenterer.

Ny indsigt baseret på en helhedsforståelse:

Det kan netop være det maritime islæt i en ellers landbaseret borg-
konstruktion, som har været årsag til den hidtidige manglende 
entydige forståelse af borgenes funktion. Rent fagarkæologisk er 
lokaliteterne blevet udgravet og tolket af ”agrar”-arkæologer, med er-
faringsbaggrund fra bebyggelsestomter og forsvarsværker baseret på 
livet på landjorden. 

De mange maritime islæt i borgene synes i forbindelse med udgrav-
ninger og analyser at være blevet negligeret eller i bedste fald blevet 
betegnet som uforståelige og i værste fald blevet indtænkt i alminde-
lig kendte ”jordbundne” bygningskonstruktioner. 
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Omvendt har den nyere selvstændige marinarkæologiske forsknings-
gren ikke bevæget sig ind på disse landbaserede bygningsværker, på 
trods af de maritime fundelementer.

Borgenes afkodning befinder sig i virkeligheden i et ”arkæologisk 
ingenmandsland” - hvor den rette forklaring netop skal findes i en 
overlappende kontekst.

Først på det allerseneste er der iværksat bestræbelser på at analysere 
det maritime aspekt omkring de geometriske ringborge i form af en 
undersøgelse af en eventuel skibsværftsaktivitet i umiddelbar nærhed 
af borgene i relation til de maritime fund inde på borgene. (”Projekt 
Kongens Borge” - uddybes senere). 

Måske er denne nylig opståede interesse tilskyndet af de kontakter 
jeg har haft med det professionelle miljø omkring mine præliminære 
overvejelser omkring den direkte maritime anknytning til borgenes 
funktion og det omfattende fundmateriale, som peger i denne ret-
ning.

Denne redegørelse bygger på en kombination og integration mellem 
skibe og beskyttelseskonstruktioner på landjorden hvorfra der er di-
rekte sejladsforbindelse til sejlbart farvand.

Bogens opbygning - de fem hypoteser:

Der tages afsæt i problemstillingen omkring formålet med de geo-
metriske cirkelborge med skibsformede stolpehulsaftegninger i kar-
réformation inde på borgpladserne - hypotese I.

Skibsformede konstruktionsenheder er også afdækket lokalt andre 
steder i regionen henhørende til samme kulturområde og historiske 
tidsrum. Dette fører til udvikling af en selvstændig teori om en paral-
lel skibshåndteringspraksis ude på de lokale bopladser - uden tilkny-
tning til de geometriske cirkelborge - hypotese II.
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Og idet begge de to præsenterede hypoteser nødvendigvis forudsæt-
ter en maritim fortolkning af disse skibsformede konstruktionsenhe-
der, præsenteres denne tolkning som en særskilt hypotese III. 

Bekræftelsen af hypotese III er imidlertid forudsætningen for så-
vel hypotese II og I og bliver dermed den primære hypotese. Denne 
primære hypotese søges underbygget via analyserne bag ved - og 
dermed sandsynliggørelsen - af såvel hypotese I som II.

To af de omtalte trælleborglokaliteter i redegørelsen har tilknyttet et 
digeforløb. Med baggrund i den oprindelige betydning af ordet dige, 
som værende en grav/grøft/rende. I forbindelse med at to af disse di-
ger stadigvæk oppebærer en trælnavngivning, opstilles en hypotese 
IV omkring disse renders maritime funktion.

Den samme maritime funktion tillægges nogle af de såkaldte folkevol-
de, hvoraf nogle ligeledes indeholder beskrivelsen -dige i navnet - her- 
efter angivet som hypotese V.

Også disse to hypoteser indgår herefter i det kompleks af gen-
sidigt bekræftende hypoteser, som underbygger hele det mari-
time forståelsesgrundlag for alle de anførte trælnavngivne entre-
prenørværker fra vikingetiden. 

Analyseresultaterne og baggrunden for de 5 hypoteser operationa- 
liseres afslutningsvis til en metode til opsporing og identifikation af 
hidtil upåagtede og uregistrerede trælleborge.

Mange af de nævnte konstruktioner og tilknyttede aktiviteter har 
udtryksformer og gennemgående karakteristika, som i dag kan iden-
tificeres som markører i landskabet og som derfor kan anvendes i 
forbindelse med forsøgene på genfinding af uidentificerede trælle-
borge (side 86).
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Hypotese I  
Trælleborge er centraliserede fortificerede vinterbeddingspladser

Trælleborge er centraliserede fortificerede (vinter-)beddingspladser 
for vikingeflåder - og kan ud fra en maritim ordforståelse oversættes 
til: ”træk”-borge eller ”slæbe”-borge.

Borgtypen er i denne forståelse nøje indrettet med det formål at 
rumme og beskytte vikingeflåder, hvilket betyder, at de i deres place-
ring, design og dimensionering er tilpasset de konkrete aktiviteter, 
der er knyttet til denne specifikke praktiske håndtering af skibene.

Denne særlige type af borgkonstruktioner er således centraliserede 
(vinter-) opbevaringsforanstaltninger, som man åbenbart har set sig 
nødsaget til at indrette for at eliminere sårbarheden ved en decen-
tral opbevaring, under indtryk af et aktualiseret land- eller søbaseret 
trusselsbillede. I sådanne situationer har flåden været i risiko for at 
kunne blive reduceret bid for bid ude i landsdelene, hvor skibene var 
tilknyttet. Her har en fjende i givet fald været i stand til at koncen-
trere og fremføre al sin styrke på decentrale opbevaringspladser med 
mulighed for at rasere den ene plads efter den anden. 

Lige netop denne evne til koncentreret magtanvendelse et sted ad 
gangen er jo en kernestyrke forbundet med vikingernes maritime 
militære koncept! Så hvad er mere nærliggende end at søge at beskytte 
sine egne skibe mod den selv samme militære strategi, som man selv 
anvender i egne raids på fremmed jord!

Hermed er det indtil nu ubesvarede spørgsmål om sikring af skibene, 
når de er på land, blevet besvaret. Tilgangsvinkelen har primært 
været en anderledes, men ligeværdig ordforståelse, som behandles 
indgående senere (side 48).

Præsentation af den konkrete aktivitet knyttet til borgenes funktion 
- ifølge hypotesen:
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Rent praktisk er skibe blevet trukket op fra umiddelbart sejlbart far-
vand og ført ind gennem V-formede portåbninger i ringvolden og 
videre ind på borgpladsen på de dertil indrettede stolpebårne bro-
belægninger. Herfra lægges de ned på siden og vendes rundt med 
bunden opad på tilpassede beddinger med henblik på vinterop-
bevaring, så bådene ikke fyldes med regnvand og således at de kan 
klargøres/bundbehandles inden næste sæson for sejlads. Herunder 
kan der foretages mindre reparationsarbejder med udskiftning af 
bl.a. bordplanker, hvilket forklarer fundet af en klinknagleudtrækker 
og et stort antal brugte klinknagler i et fundmønster lige uden for de 
buede vægge/stolpehulsrækker på Trelleborgpladsen ved Hejninge.

Nogle af bådene - men bestemt ikke alle - er under deres oplæg-
ningsperiode blevet brugt som opholdsrum for en mindre garnison 
med vagtmæssige og vedligeholdelsesmæssige opgaver tilknyttet den 
pågældende skibsborg. Enkelte af rummene under skibsskrogene har 
været brugt som værkstedsrum for forskellig håndværksvirksomhed 
i relation til disse vedligeholdelsesopgaver og beslægtet fremstillings-
virksomhed (f.eks. smedevirksomhed som fagligt spænder fra pro-
duktion af klinknagler og dele til riggen og til smykkefremstilling).

I umiddelbar nærhed af alle borgene findes beboelsesområder knyt-
tet til basisgarnisonsfunktionen. I dette område ses også værksteder 
med forskellig håndværksmæssig produktion, hvoraf maritime ar-
tikler er fremtrædende (bl.a. sejlproduktion i grubehuse).

I trusselssituationer suppleres der med tilkaldte forstærkninger, dels 
via tilløbene vandveje (borgene er ofte placeret ved åsammenfletnin-
ger!) og dels via et tilgrenet vejnet.

Varsling og mobilisering sker på grundlag af særlige varslingssys-
temer (bavnehøje) og mobiliseringstidsrummet er blevet yderlig-
ere forlænget af etablerede ”forsinkelsesforanstaltninger” i form af 
indsnævrede indsejlingsløb, der kan bemandes og forsvares eller 
spærres, samt pælespærringer før indsejlingsåbningen. Begge foran-
staltninger er etableret i hensigtsmæssig afstand fra borgene(side 32). 
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Umiddelbart op til borgene findes helligdomme med begravelses-
pladser. Disse er ofte senere blevet erstattet med kristne kirkebyg-
gerier.

Hypotese II
Lokale vinterbeddingspladser          

Der har i vikingetiden eksisteret decentrale, ubeskyttede vinterbed-
dingsoplægninger af skibe beliggende i det lokalområde, som skibene 
var knyttet til.
Hvis trælleborgene er etableret som centraliserede vinteropbeva- 
ringsbeddinger, betinget af et reelt eller blot oplevet ydre trussels-
billede, så må en sådan praksis også have haft sin tilsvarende lokale 
fremtrædelsesform i perioder hvor vinteropbevaringen har været 
uden risiko for fjendtlig ødelæggelse af de oplagte skibe. 
(bemærk ordets angivelse af den konkrete fysiske aktivitet, at et skib 
”lægges op” på en bedding – engelsk: en seng/et leje). Oplægning er 
et specifikt maritimt udtryk, som stadig bruges om skibe, som lægges 
på land. I sådanne perioder har skibe sandsynligvis været opbevaret 
og vedligeholdt på deres respektive hjemegn, som de var knyttet til, 
rent ejermæssigt/organisatorisk og besætningsmæssigt.
Her er altså tale om et alternativ til trælleborgpladserne, som er cen-
traliserede, beskyttede vinterbeddingspladser for (hoved)flåder af 
skibe.
Det kan dog også tænkes, at forskellen i opbevaringsformen cen-
tral/decentral, har været uafhængig af de defensive hensyn og alene 
betinget af en generel forskel i ejerforholdet eller en forskelligartet 
anvendelse af de skibe der udelukkende har været opbevaret på træl-
leborgene og de skibe der udelukkende har været opbevaret lokalt og 
ubeskyttet!

Hypotese III
Beddingspladser versus hustomter

Den helt særegne type af vikingetidens langhuse, som benævnes 
”trelleborghuse”, og som findes mange steder i landet, er stolpehuls-
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aftegninger af skibsbeddinger, som understøtter skibe placeret med 
bunden opad. 

De gentagne krumlinjede stolpehulsaftegninger på de kendte træl-
leborge er blevet betegnet som ”trelleborghuse”, men er ifølge hy-
poteserne følgelig ikke udtryk for husbyggeri. De er derimod spor 
af de beddingskonstruktioner, som har understøttet skibene under 
(vinter)opbevaringen på borgene og på bosteder med forbindelse 
til havet, med henblik på at skibene ikke ændrede form og styrke i 
oplægningsperioden.

Ny opdeling af vikingetidens langhuse med krumme langsider:

Det er min vurdering, at alt for mange krumlinjede vægkonstruk-
tioner/(stolpehulsaftegninger) i relation til angivne husbyggerier fra 
vikingetiden, som er blevet udgravet rundt omkring i Danmark, er 
blevet betegnet som trelleborghuse. 

Her må der fremover skelnes mellem ”svagt krumlinjede” stolpehuls- 
aftegninger, som reelt er relateret til regulære husbyggerier og de 
”meget krumlinjede” skibsformede stolpehulsaftegninger, som de er 
fundet på bl.a. trælleborgene, og som ifølge hypotesen er relateret til 
skibsbeddinger. 

Denne sidste kategori er ifølge min gennemgang af mange vikinge-
tidshusfund karakteriseret ved at være placeret umiddelbar op til 
datidigt sejlbart farvand (side 111-18).

Hermed kan forklaringen på trælleborgenes opførelse forklares med 
udgangspunkt i hypotesen om skibsbeddingskonstruktioners speci-
fikke stolpehulsafmærkning: 
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Hypotese IV: 
Trældiger er trækbaner for transport af  skibe over land     

Hypotese V:  
Folkevolde som trældiger       

Hypotese IV og V angiver hidtil ubeskrevne installationer beregnet 
til skibshåndtering på land. De kan betragtes som selvstændige hy-
poteser, som desuden tjener til at underbygge de 3 første hypoteser.
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AFSNIT 1.       
INCITAMENTER FOR OPSTILLING 
AF HYPOTESE I.

Karakteristik af en trælleborg som en særlig borgtype:

Selve borgkonstruktionen som type, karakteriseret ved konceptet 
med den cirkelrunde form af voldkonstruktion, forplads (bermen) 
og grav, har været et gammelkendt koncept – også før opførelsestids-
punktet for de kendte danske trælleborge. Der har åbenbart været 
konsensus omkring denne konstruktions egnethed som forsvarsværk 
for det eller de personer der måtte have behov for beskyttelse i om-
råder, hvor den stedlige naturlige topografi ikke tilbyder naturgiven 
mulighed for tilflugt og forsvar af materiel.

At cirkelborgskonstruktionen i vikingetiden må have været kendt fra 
nabolandene, viser følgende note i Poul Nørlunds bog om udgravnin-
gen af ”Trelleborg” ved Hejninge/Slagelse.

”Øst for Elben kendes ifølge Schuchardt ca. 450 ringvolde alene i 
Brandenburg og omtrent ligesaa mange i Meklenburg og Pommeren”.2 

Men alle disse cirkelborge har ikke været skibsborge - men måske 
forlæg herfor. Den første ”genopdagelse” af en geometrisk cirkelborg 
i Danmark skete sidst i 1930erne. Og da denne borg lå på stednavnet 
Trelleborg ved Slagelse blev de efterfølgende genfundne ringborge 
også behæftet med denne generelle typebetegnelse. 

2. Trelleborg - Poul Nørlund 1948 – side 154 
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Efterstående er typebetegnelsen blevet ændret til geometriske cirkel-
borge, på grund af den helt strikte geometriske grundplan. 

På de 4 først genopdagede trælleborges borgpladser blev der afdæk-
ket krumlinjede strukturer af stolpehulsrækker anbragt i firekantede 
karréformationer.

De primære faglige kræfter bag udgravningerne og tolkningen af deres funktioner 
var:

• Trelleborg vest for Slagelse: Poul Nørlund + Holger Schmidt.
• Aggersborg ved Aggersund: C.G. Schultz.
• Fyrkat ved Randers: C.G. Schultz og senere Olaf Olsen & Else Roesdahl.
• Nonnebakken i Odense: C.G. Schultz og senere Olaf Olsen.
• Borgring ved Køge: Søren Sindbæk & Nanna Pedersen. (”huse” ikke identi- 

ficeret endnu). 

”Geometriske cirkelborge” er således en særlig tilpasset ringborgtype, 
karakteriseret ved at indeholde særligt placerede vinterop-
bevaringsbeddinger med henblik på sikring af de skibe som blev 
oplagte her på. Denne funktion er i følge hypotesen baseret på en 
trælning af skibene ind og ud af borgpladsen. Derfor vil jeg fremover 
gå tilbage til den oprindelige benævnelse, trælleborge, i behandlingen 
af disse konstruktioner.

Nedenfor anføres nogle af de mange ubesvarede spørgsmål i relation 
til historiske problemstillinger omkring vikingetidens skibe og ”træl-
leborgene”, som udgør incitament for revisionen. 

A. Hvordan beskyttede man vikingetidens store skibe, herunder le-
dingsflådens skibe (anslået til godt 200, svarende til et skib pr. herred), 
når de var trukket på land om vinteren? 
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I dette tidsrum var de immobile og sårbare; særligt i de perioder, hvor 
der var risiko for fjendtlig aktivitet fra land- eller vandsiden, såvel 
under hjemlige som under fremmede ophold.

B. Hvorfor findes der over 45 trælleborgnavnelokaliteter i Skandi-
navien? (+ i Rusland og Frankrig!) - med det fællestræk, at de alle 
oprindeligt var umiddelbart tilgængelige for skibsanløb fra sejlbart 
farvand?

C. Hvad ligger bag et gennemgående mønster i placeringen af bor-
gene, topografisk og geografisk?

D. Hvad er baggrunden for at der er fundet mange klinknagler 
(skibsnagler!) inden for alle de 4 først kendte trælleborges ringvold?

E. Hvad er formålet med trælleborgene? 
 Der er stadig ikke konsensus herom i den arkæologiske verden! 
Spørgsmålene uddybes neden for og søges herefter besvaret som del 
af afprøvningen og analysen bag den nye hypotese.

Ad A. Beskyttelse af vikingeskibene?
Skibene satte dagsordenen i vikingetiden! Hvert skib udgjorde en 
kæmpeinvestering. Skibene var sårbare. Derfor måtte de beskyttes.
Vikingetidens ekspansive periode i Skandinavien med plyndring,  
erobring, lokale og regionale magtkampe og den internationale han-
delsmæssige opblomstring har sit afsæt i udviklingen af havgående 
ro-/sejlskibe i det 8. århundrede i stor målestok, såvel i skibenes antal 
som i skibenes dimension og operationelle kapacitet.

Det teknologiske fortrin via skibenes operationsradius, sejlhastighed 
og lastekapacitet var helt nyt i tiden og skabte helt nye betingelser for 
magtfordelingen i Vest-, Nord- og Østeuropa, som vikingerne udnyt- 
tede på alle fronter.

Store hærstyrker kunne føres frem til målet på en måde så modstand-
eren eller de overfaldne havde begrænsede muligheder for varsling. 
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En sejlende hær kunne således udnytte overraskelsesmomentet og 
være til stede på fronter hvor modstanderne oftest var underlegne - 
og kunne om nødvendigt lave retræte lige så hurtigt, uden mulighed 
for forfølgelse fra landsiden.

Transportkapaciteten repræsenterede enorme investeringer i et af-
gørende militært offensivt og defensivt våbensystem, som følgelig må 
have haft højeste prioritet i forhold til at etablere beskyttelsesforan-
staltninger for at undgå at miste skibene under såvel hjemlige som 
fremmede himmelstrøg.

Derfor er det helt centralt og afgørende, at stille spørgsmålet om 
hvorledes sådanne beskyttelsesforanstaltninger har udmøntet sig i 
praksis. Og derfor er det også forventeligt, hvis svaret viser, at der 
har været afsat en overmåde stor arbejdsstyrke og øvrig ressourcean-
vendelse til sådanne konkrete aktiviteter, hvis dette har været betin-
gelserne for en optimal beskyttelse mod tab eller det der var værre 
- at en potentiel modstander erobrede dette højteknologiske militære 
redskab i fuld operationel stand til senere brug mod én selv!

Antallet af skibe dimensioneret til sejlads på åbent hav var overras-
kende stort:

• Det fremgår således at en vikingestyrke på 700 skibe med en besæt-
ning på 40.000 krigere dukkede op på floderne Seinen og Somme og 
besætter Flanderen i 879!3

 
• I 1085 var der samlet 1000 danske skibe i Skibsted fjord med henblik 
på tilbageerobring af England. (samt yderlige 60 norske skibe og 600 
skibe, som skulle tilstøde fra Flanderen, ejet af Robert den første - 
kaldet ”Friseren”. 4

           

                               

3. Historical Atlas of the Viking World, 2002 – Angus Konstam - side 74 
4. Med vikingen som lods – Max Vinner - side 123 
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• Tæt på året 813 samlede Ragner Lodbrog en flåde på 300 skibe - 
alene i Norge! - og sejlede sydpå og besejrede skåningerne ved Hvide-
by.5

                             
• Tæt på året 823 samlede Ragner Lodbrogs norske kone (skjoldmøen 
Ladgerd) 120 skibe - alene i Norge! - som indsattes  under slaget ved 
Uppåkra i Skåne.6

                          
• I 845 sejlede Ragner Lodbrog med 120 skibe op ad Seinen og ero-
brede Paris.7

 
• I 1066 indgik der ca. 450 skibe i Hertug Wilhelms invasionsstyrke 
på 8000 mand og 2000 heste mod England.8 

• Normannernes angreb på Paris ved årsskiftet 885-886: ”... Det var 
uoverskuelige Skarer de var komne med. I indtil 2 Mils Afstand fra 
Byen var Seinen bedækket med Skibe. Foruden talløse mindre Fartøjer 
var der 700 større skibe eller Barker...”9

Størrelsen på disse skibe var allerede fra 600-tallet overraskende: 
Der er ikke i denne sammenhæng tale om småbåde, men om store 
havgående fartøjer med stor lasteevne:

• Skibet fra Sutton Hoograven (ikke sejlførende) fra 600-tallet var 27 
meter langt og med 80 roere.10   

5. Den Store Konges Borg – Niels Ishøj Christensen - side 106 
6. Nyt syn på trelleborgene – Finn Rasmussen, 2006 - side 61 
7. Nyt syn på trelleborgene – Finn Rasmussen, 2006 - side 62 
8. Vikinger-Indsigt og udsyn – Bjørn Matsen m.fl. - side 94 
9. Vikingetogene Mod Vest I det 9de Aarhundrede - Johannes Christoffer Hagemann 
& Reinhardt Steenstrup, 1878 - (side217) / Regino 887, en tilføjelse til Hincmar 882 
og Abbo I.v.28,115.
10. Vikinger-Indsigt og udsyn – Bjørn Matsen m.fl. - side 95 
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• ”Skuldelev 6” fra museumsområdet under Roskilde vikingeskibs- 
museum var 36 m langt, med 78 roere og plads til en besætning på 
100 mand. 11

• Ca. år 1000 søsættes skibet Ormen hin lange fra Lade ved Trond-
heim/kong Olav Tryggvason. Skibet formodes ifølge sagaerne at have 
haft en besætning på 300 mand. 12  

• Fundet af skibsvraget fra Bryggen i Bergens havn (30m x 9,5m). 13

Ad B. De mange trælleborgnavne
Stednavnet  trælleborg  forekommer ca. 32 steder i Danmark! 
Navneforsker Gunnar Knudsen angiver i sit afsnit i Trelleborganto-
logien fra 1948, at han kan stedfæste 48 trælleborgnavne, hvoraf 32 
ligger på dansk eller tidligere dansk område.14

”-- at der i alt er 75 trelleborgnavne i vikingetidens Danmark, det vil 
sige fra Slien til de store midtsvenske søer”. 15

• Hvad er forklaringen på det store antal identiske stednavne?

• Hvorfor har de præsenterede navne- og ordsemantiske tolkninger 
af orddelen ”trælle-/træl-” i forbindelse med ”-borg”, været ensidigt 
baseret på valg af en enkelt af flere sideordnede betydninger, som or-
det ifølge den officielle danske ordbog dækker over?

11. Vikinger-Indsigt og udsyn – Bjørn Matsen m.fl. - side 97
12. Vikinger-Indsigt og udsyn – Bjørn Matsen m.fl. - side 15 
13. “The Big Ship”. 
14. Trelleborg - Poul Nørlund, 1948, personligt afsnit af navneforsker Gunnar 
Knudsen - side 197
15. Med vikingen som lods” - Max Vinner - side 55 
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Navneforsker Gunnar Knudsen i ”Trelleborg” af Poul Nørlund, (1948). 

I alle de navneanalyser af trælleborg, som jeg har set præsenteret, 
vælger man at fokusere på navneordsformen(substantivet) af træl = 
en træl, uden refleksion over fravalget af udsagnsordsformen(ver-
bum formen) af træl = at trælle, som udtryk for en specifik, fysisk, 
aktiv handlemåde - specielt i relation til skibe! 

I denne redegørelses afsnit 3-A præsenteres den gængse navneords-
form koblet på trælleborgtolkningen i den gængse forståelsesramme.
- og i modsætning hertil gennemgår jeg i samme afsnit verbumfor-
men og det univers af en anderledes forståelse af ordet, som denne 
tolkning åbner op for.
Der kan anføres en hel række årsagsfaktorer til, at man fra starten 
vælger at lægge sig fast på navneordsrelationen frem for verbumre-
lationen og dermed ensidigt fokuserer på den sociologiske karakte-
ristik af en træl, frem for den specifikke maritime aktivitet, knyttet til 
at trælle.
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Der redegøres for hvilke konsekvenser dette har haft for den mang-
lende åbenhed over for alternative forståelser af trælleborgsfænomen-
et, forstået som et maritimt koncept.

Ad C. Mønstre i trælleborgenes placering.
Hvad er forklaringen på det særlige spredningsmønster inden for 
landområdet - med særlig høj koncentration i Sydvestjylland, Nord-
frisland, Frisland og det vestlige Holland?
Hvad er forklaringen på trællestednavnslokaliteternes umiddelbare 
beliggenhed op til sandsynligvis oprindelig sejlbart farvand?    

Ad D. Skibsklinknagler på trælleborgpladserne.
Hvad ligger bag fundet af et stort antal skibsnagler på alle de første 4 
kendte geometriske ringborges indre borgpladser? 
Klinknaglernes dimensioner passer til skibe af en dimension, som 
svarer til vikingetidens ledingsskibe!

Ad E. Fagkundskabens mange og skiftende forklaringer.
Det store antal forklaringer demonstrerer, at der ikke er konsensus 
på området. Der er åbenbart ikke en enkelt af disse forklaringer, som 
virker så overbevisende, at det afholder fagligt kompetente personer 
i til stadighed at fremkomme med nye forslag om baggrunden for 
borgenes eksistens.

Den udstillede faglige usikkerhed bør give plads til, at også ikke fag-
kyndige bør tages alvorligt i disses fremførelse af helt nye forståelses-
rammer og hypoteser omkring fænomenet, i bestræbelserne på at 
finde en forklaring, hvor de mange løse brikker passer bedre sammen.

Her oplistes en række af de fremførte forklaringer - de gængse for-
klaringer  - opdelt på to funktionsgrundlag:  
 
• A – ”offensive formål”, med 3 foreslåede formål.
• B – ”defensive formål”, med 3 foreslåede formål.
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A - Med baggrund i offensive udenrigspolitiske og/eller 
indenrigspolitiske formål:
 
1. ”Borgene var træningslejre og vinterkvarter for deltagerne i de store 
vestgående vikingetogter, så at sige grundlaget for Englands erobring 
under den danske konge Sven Tveskæg. Med deres overflod af store 
kaserneagtige huse har de kunnet rumme langt mere mandskab, end 
der var brug for i en normal borg, men passende for en slagkraftig hær”. 
16

Dette modsiges dog af professor Else Roesdahl:

”Dateringen af borgenes anlæggelse til omkring 980 og deres meget 
korte funktionstid har kuldkastet en teori om, at de blev bygget som 
kaserner og træningslejre for de vikinger, som under Sven Tveskæg og 
Knud den Store plyndrede og til sidst erobrede England. For det skete 
først lidt senere”.17

Her vil jeg dog tillade mig at betvivle E.R.`s ræsonnement, idet Sven 
Tveskæg faktisk startede togter mod England allerede i 980-erne med 
stigende intensitet og volumen - og fra 991 i fuld skala - næsten årligt 
- lige frem til hans erobring af hele England i 1013. 

Netop det ensidige fokus på Englandsområdet sandsynliggør, at der 
har eksisteret en langtidsplanlægning i Sven Tveskægs hoved, hvor-
for en sammenhæng mellem borgenes etablering, samt visse ældre 
eksisterende borges renovering og en ”imperieplanlægning”, bestemt 
ikke kan udelukkes. 

Jeg forfølger derfor denne sammenhæng i afsnit 3-F, men med særlig 
fokus på opbygning af en stor flåde af transportfartøjer, som var for-

16. Borgenes Brug - Harald Andersen - Skalk 79/4 - Gengivelse af referat af tidligere 
rigsantikvar Olaf Olsens udtalelse - Scandia 1962.
     
17. Vikingernes Verden - Else Roesdahl, revideret udgave, 2008 - side 151 
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udsætningen for erobringsplanerne på den anden side af Nordsøen 
med inddragelse og overførsel af hele hæren. En sådan opbygning 
tager flere år og kræver beskyttede lagerfaciliteter for disse skibe un-
der opbygningsperioden.

2. ”Borgene var tvangsborge, anlagt i forbindelse med det danske riges 
samling, for at nedkæmpe oprørske gemytter. At man skulle have kun-
net sejle med vikingeskibe ad åen ind til Trelleborg, drages også i tvivl; 
det var ellers almindeligt antaget”.18

3. ”Borgene var kong Gorm den Gamles magtbasis”.
Finn Rasmussen tager her udgangspunkt i professor Else Roesdahl`s 
kulstof-14-datering, som han mener peger på, at borgene er bygget 
omkring 935. På denne baggrund anfører F.R. at de tre trelleborge i 
Vestdanmark var et led i Gorm den Gamles vikingetogter og erobring 
af hele Danmark.19

B - Med baggrund i defensive formål for beskyttelse af 
hærstyrker og/eller den stedlige lokalbefolkning

Det har været naturligt at en centralmagt har benyttet sig af kendte 
forsvarstekniske installationer, hvis man har befundet sig i en politisk 
situation, hvor der eksisterede en reel eller oplevet risiko for at miste 
sin magtposition eller offensive militære potens ved fjendtlige magters 
invasion over land eller nålestiksangreb fra vandsiden.

Hvis borgene - set i dette lys - er bygget i perioden 970-erne til sidst i 
980-erne: Dette er anslået af Else Roesdahl ved foredrag på Moesgård 
museum d. 18/11, 2014.

18. Borgenes brug - Harald Andersen - Skalk 79/4 - Gengivelse af Harald Ander- 
sens referat af Tage E. Christiansen  - KUML 1970. 
19. Nyt syn på trelleborgene - Finn Rasmussens - side 75 
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I dette scenarie er det værd at erindre, at man blot få år før opførelsen 
af de første 3-4 kendte trælleborge har frygtet en stærk offensiv fjende 
fra fastlandet syd for Danmark.

Frankerne havde på det tidspunkt erobret landets vigtigste handels-
by (Hedeby) samt hovedforsvarsvolden vest herfor, og kunne derfor 
trænge op i landet når som helst og uden hindring af andre større 
forsvarsværker. 

Der var her tale om et konkret trusselsbillede, som kan have motiv-
eret de regionale ledere, såvel som den befolkning der skulle være 
villig til at levere den enorme arbejdskraft, som de samtidige borg-
byggerier repræsenterer.
Hvis borgtypen og dens formål i virkeligheden rækker langt tilbage 
i tiden: Det vil sige før de hyppigst fremførte tidsangivelser for etab- 
leringen af de kendte trælleborge i Danmark. 

I dette scenarie er det irrelevant at knytte deres konstruktion til en 
helt aktuel ydre offensiv eller defensiv historisk situation!

En meget lang periode med en sådan praksis peger derimod på, at 
borgtypen demonstrerer en generel defensiv praksis, hvilket under-
bygger den præsenterede hypotese om borgenes funktion (uddybes i 
afsnit 3-B-2).

1. Borgene var klostre.
I følge Bjørn Matsen og Ole Bjørn Petersen20 er der tilstrækkelig med 
fund fra borgpladserne til at plædere for en sådan reel mulighed.
(Denne opfattelse kommenteres side 77).

20. Vikinger – Indsigt og Udsyn - Bjørn Matsen og Ole Bjørn Petersen, 2006 
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2. Borgene havde til formål at kontrollere centrale vejføringer:
Samme forfattere konkluderer desuden at ”Borgenes placering i land- 
skabet tyder på at de har ligget nær vigtige vejlinjer. Kun Aggersborg ved 
Limfjorden havde direkte adgang til havet”.21 Og disse forfattere angiver 
tidspunktet for Trelleborgs og Fyrkats opførelse til 980/981.

3. Borgene var beskyttede skibsværfter.
Og så lige en afsluttende afstikker til en forklaring på trælleborgenes og 
hustomternes funktion, som er blevet fremsat af en ikke-arkæologisk 
eller historisk fagkyndig person, men til gengæld en konstruktionsmæs-
sig fagkyndig person, arkitekt J.M. Larsen.

I fagtidsskriftet Arkitekten nr. 5, 1976, fremlægger han en hypotese om, 
at trælleborgene var beskyttede skibsværfter og at tomterne/stolpehuls-
afmærkningerne, som af arkæologer angives som huse i karréformation, 
var byggeunderlaget for skibsopbygninger. Han var som en naturlig del 
af sin faglighed vant til at fremstille modeller og kommenterede model-
byggeprocessen således:

”Jeg har aldrig i min mangeårige praksis som modelbygger været ude for et 
mere logisk forløb under opbygningen af en model. Hver eneste planke, og 
hvert spant og bord, føjede sig ganske af sig selv ind i den helhed, som vil 
kunne beskues på de ledsagende billeder.” 

21. Vikinger. Indsigt og Udsyn. Bjørn Matsen og Ole Bjørn Petersen, 2006, s. 18 
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        Fra fagtidsskriftet Arkitekten nr. 5, 1976

J.M. Larsen fremdrager mange argumenter til støtte for sin hypotese. 
Her skal fremdrages fire forhold, som er plukket, men citeret ordret, 
fra Larsens lille afhandling, som den kaldes i fagtidsskriftet. (Sup-
pleret med mine overskrifter over de enkelte citater):

Bakkestokke ved Ladehammeren:
”Den nærmeste oplysning om et skibsbygningssted finder man hos 
Snorre, som har en beretning om Bakkestokkene (de jordgravede stol- 
per og pæle), som brugtes ved bygningen af ”Ormen Hin Lange” - 
Således beretter Snorre, at disse Bakkestokke endnu på hans tid kunne 
ses i jorden ved Ladehammeren uden for Nidaros, og at man af disse 
pæles placering kunne udregne skibets længde.

Denne iagttagelse skriver sig til ca. 200 år efter at skibet var blevet byg-
get, hvilket vil sige omkring år 1200. Ifølge et færøsk kvad forlyder det, 
at ”Ormen” var ”atten alen og fyrre lang i kølen” - hvilket giver 58 alen 
eller 116 fod. Regner man med romerske, bliver dette til 34,127 meter, 
ifald ”normalfoden” (29,50 cm) anvendes ved udregningen”.
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Gokstadskibet passer som tag på et Trelleborg-”hus”: 
“Trelleborgtomternes direkte sammenlignelighed med en tegning af 
Gokstadskibet.  Det viser sig nemlig – mærkelig nok – at en plan af 
tomten på Trelleborg - kaldet ”Nord 1”, med alle 179 pælehuller ind-
prikket - kan lægges oven på en tegning af Gokstadskibet, og tingene 
falder i store træk lige oven i hinanden”. 

Spærafstanden i Trelleborgs ”huse” er lig med romodulet i vikingeskibe:
”Afstanden mellem hullerne i de to yderste rækker pælehuller er 90 cm, 
hvilket nøje svarer til afstanden mellem spanter og svøb i skibene, nem-
lig skibsrummene eller ”romodulerne” - om man vil”.

De indre gader var rullebaner til søsætning/optagning:
”Det er derfor min tanke, at disse træbroer kan have fungeret som rul-
lebaner for skibene, når disse skulle ud i eller ind fra deres rette element. 
Løseligt stipulerer jeg et sådant skib til at have vejet et sted mellem 5 og 
6 tons som ikke-udrustet skib (dvs. skibet i ”løs vægt” uden mast, sejl, 
årer og anden udrustning). Sætter man for eksempel 100 mand på den 
opgave, vil det sige, at der kun har været mellem 50 og 60 kg at slæbe 
pr. mand.

Den Nordlige port har min ganske specielle interesse i denne henseende, 
idet den omtalte træbro på dette sted fortsætter ud gennem porten og 
nedover den skråning, som dengang var (og stadig er) uden for porten. 
Dette netop på det sted, hvor Vårby å og Tude å er løbet sammen i dati-
den. I dag er sammenløbet lidt længere ude mod vest, men det må med 
føje formodes, at vandstanden i disse åer har været højere i datiden. Og 
man kan vel næppe formode, at træbroen har haft denne forlængelse 
for at skulle fungere som badebro - så man kunne komme tørskoet til 
og fra vandet!”

J.M. Larsens hypotese om skibe på borgpladserne er således en 
selvstændig hypotese med et specifikt perspektiv i form af egentlig 
skibsværft. Det har dog så mange konstruktionsmæssige og skibs-
håndteringsmæssige fælles forudsætninger med denne bogs frem-
lagte hypotese om en oplagsplads, at mange af de fremførte under-



33

støttende argumenter umiddelbart også kan inddrages i vurderingen 
af nærværende hypoteses sandhedsværdi. 

Som afsluttende kommentar til alle de mange tolkningsforslag vil jeg 
citere følgende uddrag af bogen ”Vikinger - Indsigt og Udsyn”:

”Der er mange spørgsmål, men få svar. I bogen ”Da Danmark blev til” 
(1999) runder Olaf Olsen sin store undersøgelse af Trelleborgene af med 
ordene: ”Dette er dog mestendels gætterier. Og gætterierne bliver ikke 
mindre, når man skal forsøge at forklare, hvorfor de store borge så has-
tigt gik til grunde”. (side 66) ”Den teori der kan indpasse alle de gjorte 
fund og iagttagelser, mangler stadig”. 

Olaf Olsens udtalelser er efter min mening et udtryk for et person-
ligt og professionelt format. Som kommentar til Olaf Olsens refer-
erede udtalelse, vil jeg i al beskedenhed fremføre, at den i denne bog 
præsenterede hypotese netop er den længe ventede teori, som rum-
mer alle disse funds reelle sammenhængende forklaring!

Hvad er årsagen til at datidens arkæologer valgte den traditionelle 
tolkning af trælleborgfænomenet – med de begrænsninger det gav - 
og stadig giver?

Svaret er timingens betydning for Trelleborgudgravernes fortolk- 
ning af disse borge. Tidspunktet for de første udgravninger og det 
stade af den faghistoriske udvikling, som arkæologien befandt sig på 
i tidsrummet hvor Poul Nørlund skriver den store Trelleborgmono-
grafi, synes at have haft stor betydning for begrænsningen i tolknings-
mulighederne af fundmaterialet. Her vil jeg fremføre følgende for-
hold (a – f): 

a. Manglende differentieret ordforståelse 
– på det pågældende tidspunkt. 
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PN`s bog beskæftiger sig i omfattende grad med tolkninger af sted-
navnet trælle-/trælleborg og andre beslægtede navneformer. Der er 
således et stort afsnit hvor navneforsker Gunnar Knudsen har udført 
en yderst kompetent forskningsindsats med analyse af både sted-
navnet og angivelse af lokaliteter, hvor stednavnet i forskellige af-
skygninger forekommer i regionen, såvel nu som tilbage i historiske 
optegnelser og på historiske kortangivelser.

”Ordbog over det danske sprog” blev i sin tid udgivet løbende over 
en lang årrække. I 1948 udkom fireogtyvende bind: Tja - Tæve.  Det 
er således samme år, som Trelleborgmonografien omkring udgrav-
ningerne 1934 – 1942, under ledelse af Poul Nørlund, blev udgivet!

I hvilket omfang forfatterne har haft kendskab til de afgørende be-
tydningsforskelle, der fremgår af tolkningen af kernedelen af ordet 
”trælle” i det i 1948 udkomne bind af ordbogen, er selvfølgelig uvis. 
Men det kan konstateres at Nørlund m.fl. ikke har inddraget det 
”maritime”, dynamiske aspekt af ordet at trælle = at slæbe/trække, 
som i ordbogen præsenteres som ligeværdig med den kendte betyd-
ning af ordet i form af en træl = en slave.

Denne ugunstige rækkefølge af fremkomsten af ny sideordnet viden 
kan have medført en manglende tilskyndelse hos fortolkerne af ud-
gravningsresultaterne til at opstille alternative forslag til forståelse af 
formålet med borgene ud fra stednavnets direkte aktivitetsangivelse. 
(uddybes i afsnit 3A).

b.  Manglende faglig bredde – på det pågældende tidspunkt.
Årsagen kan også være at udgravningen af dette første af flere ensar-
tede borganlæg, foretages af arkæologer, som næsten kun har erfa-
ringer med og dermed kun øje for fund, og de dermed bagvedliggen-
de aktiviteter, som er knyttet til den datidige agrare levevis.

I den forbindelse er det tankevækkende at læse en af forfatterne bag 
bogudgivelserne om Fyrkatundersøgelserne i 50erne (professor Olaf 
Olsen) omtale den daværende hovedansvarlige for selve udgravnin-
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gen således: 
”C.G. Schultz var også før undersøgelserne på Fyrkat dybt involveret i 
udforskningen af de danske vikingeborge. På Trelleborg havde han stået 
for udgravningen af to af hustomterne, og den rekonstruktion af et borg- 
hus i fuld størrelse, der i 1942 blev rejst uden for Trelleborgs volde, var 
hans værk. I 1945 påviste C.G. Schultz, at Aggersborg var et anlæg af 
Trelleborgtypen, og i de følgende år afdækkede han betydelige dele af 
borgpladsen på dette meget store voldsted. Da han i 1951 tog fat på 
Fyrkat, vidste han mere om danske vikingeborge end nogen anden, og 
han havde - hvad der ikke var en nogen ubetinget fordel - dannet sig 
en fast og fuldt udbygget opfattelse af den hustype, som karakteriserede 
disse borge.”

...og i samme afsnit:
----”C.G. Schultz var arkitekt af uddannelse”.

Og uddrag af det umiddelbart forudgående afsnit i bogen: 
”Man må kende udgravernes forudsætninger og fordomme, og man må 
– så vidt det overhovedet kan lade sig gøre - sætte sig ind i arbejdsbetin-
gelserne og de anvendte arbejdsmetoder”.

Der er nok en dybere mening med at Olaf Olsen beskriver C.G. 
Schult`s faglige baggrund. Der er således tale om en arkitektud-
dannet person, som om nogen er foruddisponeret i forhold til en 
tolkningssynsvinkel, som er knyttet til landbaseret aktivitet - og i 
dette tilfælde specielt til huskonstruktioner.

Jeg må formode at Olaf Olsen med disse bemærkninger ønsker at 
påpege det betænkelige ved situationen, set i forhold til en videnska-
belig objektivitet og integritet i en forskningsmæssig sammenhæng. 
Den udstillede forudfattethed må have til følge, at validiteten i tolk-
ningen af fundmaterialet må drages i tvivl.

c. Cementering af en forståelsesramme - på det pågældende tidspunkt.
Trælleborgene er nationalt arvegods og er forbundet med en 
identitetsgivende national storhedstid og stolthed. At stille spørgs- 
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målstegn ved cementerede forklaringer kan virke provokerende.

Landets og fagområdets mest respekterede arkæologer har stået for 
udgravning og tolkning. Der er tilknyttet stor præstige til de faglige 
vurderinger og tilsvarende stor risiko for faglig miskreditering ved at 
betvivle fortolkningerne fra udefrakommende eller yngre fagperso- 
ners side.

Man må derfor ikke undervurdere den konserverende betydning af, 
at der ved denne første udgravning af borgtypen fastlægges en land-
livsbaseret forståelsesramme, præsenteret af datidens mest kompe-
tente og respekterede fagkyndige inden for arkæologien. 

Det fagligt funderede statement bliver således retningsgivende og 
dermed afgrænsende - og i denne sammenhæng indskrænkende - for 
den åbenhed, som videre opdagelser inden for afdækningen af de ny-
tilkomne trælleborge i de efterfølgende år burde have afstedkommet.  

Nye opdukkende problemstillinger, som ikke passer så godt ind i den 
en gang for alle fastlagte forståelsesramme bliver ikke brugt til at be-
tvivle denne. Og i flere tilfælde har man fra fagligt hold måttet ty til 
tvivlsomme forklaringsforsøg for at få disse forstyrrende nye fund til 
at passe: 

• Fundet af de mange klinknagler, som professor Else Roesdahl for- 
klarer med, at de må have været brugt til tagkonstruktionen. 

• Den uomtvistelige sejlbarhed til alle trælleborglokaliteterne bet-
vivles af Else Roesdahl (men er nu bekræftet af projekt ”Kongens 
Borge”-2007). 

• Husenes tvivlsomme anvendelse som permanent beboelse, i kon-
trast til den enorme investering der er lagt i konstruktionen heraf, 
kommenteres ikke officielt. 

• De indre gaders fortsættelse ud til de omgivende åløb og tilstødende 




