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Tændernes tale 
– om Trelleborgs vikinger 
AF KARIN MARGARITA FREI, PETER PENTZ  
OG ANNE-CHRISTINE LARSEN

Fig.1 
Karin Margarita Frei i laboratoriet 
på Dansk Center for Isotop Geologi 
(DCIG) ved Københavns Universitet i 
gang med at udtage en prøve af tand-
emalje til strontiumisotop-analyser. 
 
Karin Margarita Frei in the laboratory at 
the Danish Centre for Isotope Geology 
(DCIG) at Copenhagen University, samp-
ling tooth enamel for strontium isotope 
analyses. 

Foto: Karin Margarita Frei
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Vikingetidens samfund  
– et åbent samfund? 
Vikingetiden har fået en markant plads 
i vores opfattelse af  dannelsen af  na-
tionen Danmark. Uanset forskernes 
mange diskussioner og forbehold står 
Harald Blåtands selvbevidste ord på 
Jellingstenen fra ca. 965 om samlingen 
af  ”Danmark al” – hele Danmark – sta-
dig som nationens fødsels- eller dåbs-
attest. Med til det traditionelle billede 
af  vikingetiden som et klimaks i Dan-
markshistorien hører også langfarterne 
og plyndringerne. Skandinaverne drog 
ud, vandt ære, rigdomme og nyt land. 
Det var daner, sveer og nordmænd, der 
forlod de hjemlige marker og kyster, for 
enten at vende rige hjem som sejrherrer, 
dø en heltemodig død i det fjerne, eller 
måske slå sig ned derude. Der var vi-
kingerne, og der var de andre. Fandt et 
kulturmøde sted, var det i de erobrede 
områder, ikke i vikingernes skandinavi-
ske hjemlande. 

Nye arkæologiske undersøgelser af 
vikingetidens byer, såsom Birka i Sve-
rige, Kaupang i Norge, og Hedeby og 
Ribe i Danmark, har midlertidig givet 
viden om en gruppe mennesker, der må 
have bevæget sig vidt omkring mellem 
forskellige kulturer. Byernes gravplad-

ser, først og fremmest i Hedeby og Birka, viser gennem gravskik og gravgaver 
eksistenser, der enten selv må være tilrejsende, eller mennesker, hvis identitet 
har rødder i flere forskellige kulturer. Inden for den antropologiske videnskab 
kaldes denne type mennesker for transmigranter, en betegnelse for personer, 
hvis daglige liv hænger sammen med gentagne og konstante kontakter på tværs 
af  landegrænser og kulturer. Det drejer sig om folk, som ofte har forladt deres 
kulturelle hjemland, og hvis identitet er blevet skabt af  flere forskellige kulturer.

Krig og kamp udgjorde en anden arena for mennesker, der bevægede sig 
mellem flere kulturer og på tværs af  grænser. Kongerne hvervede gerne krigere 
udefra, og i de store slag, der blev udkæmpet både i England, Irland og på det 
europæiske fastland, optrådte der lejesvende eller krigere, der søgte gods, guld 
og nye alliancer i det fremmede. For eksempel skabte Harald Blåtand en alli-
ance med den slaviske stamme Obodritterne syd for Østersøen gennem sit æg-
teskab med en kongedatter derfra. Ved Sønder Vissing Kirke mellem Horsens 
og Silkeborg er der en runesten fra anden halvdel af  900-tallet, som er rejst af  
Tove, Harald Gormssøns hustru, som var Mistivojs datter. Man går oftest ud 

Vikingetiden fremstår ofte som en 

storhedstid, en tid af stor national 

betydning. Det er også en periode af 

Danmarks forhistorie, hvor en række 

monumentale ringborge blev bygget – 

forsvarsborge, som forbindes med rigs-

samlingen under kong Harald Blåtand 

i anden halvdel af 900-tallet. Trelleborg 

på Vestsjælland er dendrokronologisk 

dateret til 980 og har givet navn til borg-

typen. Fra gravpladsen ved Trelleborg 

foreligger nye naturvidenskabelige ana-

lyser af flere af de gravlagte, som ser ud 

til at stamme fra udlandet (fig.1). Dette 

peger på, at kulturmødet mellem men-

nesker af forskellig herkomst også fandt 

sted i vikingernes eget hjemland. Under-

søgelsen ved Trelleborg har afdækket det 

hidtil største antal udlændinge på en en-

kelt gravplads fra Danmarks forhistorie.
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fra, at den Harald Gormssøn, der hermed omtales, er Harald Blåtand, Gorm 
den Gamles søn, og at Mistivoj er den Obodritter-konge, man kender fra andre 
kilder. Endvidere beretter Saxo i sin danmarkshistorie fra ca. 1200, at Harald 
Blåtands hær i kongens sidste regeringsår bestod af  både daner og slaver.

Naturvidenskab som afslører folks hjemstavn
For at undersøge, hvilke geografiske områder Harald Blåtands krigere var vok-
set op i, har man benyttet sig af  en ny naturvidenskabelig metode, som rummer 
store muligheder for at identificere udefrakommende individer. Metoden bygger 
alene på de fundne skeletrester og er baseret på det såkaldte strontiumisotop-
sporingssystem. Denne undersøgelse blev etableret som et forskningsprojekt i 
samarbejde mellem Københavns Universitet, Wisconsin-Madison University 
(USA), Aarhus Universitet og Nationalmuseet med udgangspunkt i strontium-
isotop-analyser af  skeletresterne fra Trelleborg. 

Strontium er et naturligt forekommende grundstof i naturen, som består 
af  fire naturlige isotoper 88Sr, 87Sr, 86Sr og 84Sr. To af  isotoperne, 87Sr og 86Sr, 
fungerer som en slags geologisk GPS. Med den anvendte metode måles ikke 
mængden af  strontium, men derimod forholdet mellem disse to strontiumiso-
toper, som betegnes 87Sr/86Sr. Dette forhold eller strontiumisotop-værdien bliver 
en form for signatur for det geologiske miljø, der, når bjergarterne nedbrydes til 
sedimenter, indgår i fødekæden via planter og dyr, som lever i området.87Sr/86Sr-
forholdet afhænger af  bjergarternes alder og type. Et større geografisk område 
vil kunne inddeles i mindre områder med hver deres karakteristiske strontium-

STRONTIUM
 
Strontiumisotoper kan anvendes til at afsløre 
menneskers og dyrs oprindelse og færden i 
fortiden. Biosfærens indhold af strontium 
stammer fra jorden og fra det underliggende 
grundfjeld. Strontium har fire naturlige isoto-
per, 88Sr (82.53%), 87Sr (7.04%), 86Sr (9.87%) og 
84Sr (0.56%). Tre af disse naturligt forekom-
mende isotoper er stabile, mens det fjerde 
delvist er dannet ved radioaktivt henfald af  
87Rb (halveringstid 48,8 milliarder år).

Strontium er meget lig med calcium og 
substituerer således ofte calcium og indgår 
i fødekæden via planter, dyr og vand. På den 
måde bliver strontium optaget i menneskeligt 
og dyrisk væv (fig.2). Forholdet mellem stron-
tiumisotoperne 87Sr og 86Sr  er afhængigt af 
grundfjeldets alder og type, og dette karak-
teristiske forhold ændres ikke, når strontium 
optages i dyrs og menneskers væv.

Strontiumisotoper måles ved kemisk separation 
i en såkaldt ionchromatograf med efterføl-
gende bestemmelse i et massespektrometer. 
I dette tilfælde et termisk ionisations-mas-
sespektrometer (TIMS).

 
Strontium isotopes are often used to trace 
human and animal mobility in past times. 
Strontium in the biosphere derives from the 
soil and underlying bedrock.Strontium has four 
natural occurring isotopes, 88Sr (82.53%), 87Sr 
(7.04%), 86Sr (9.87%), and 84Sr (0.56%). Three of 
the four naturally occurring strontium isotopes 
are stable while 87Sr is partially radiogenic pro-
duced by the radioactive decay of 87Rb (half-
life of 48.8 billion years). 

Strontium is very similar to calcium and thus 
strontium often substitutes for calcium, hence 
entering the food chain via plants, animals and 
water. This way strontium is incorporated into 
the human and animal tissues (as shown in 
fig.2). The strontium isotope ratio between 87Sr 
and 86Sr is dependent on the rock type and age, 
and this characteristic ratio does not change 
when incorporated into the human and animal 
tissues.

Strontium isotopes are measured by chemical 
separation by the so-called ion chromatography 
technique and subsequently loaded in a mass 
spectrometer. In this particular case a Thermal 
ionization mass spectrometer (TIMS) was used.

TÆNDERNES TALE
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isotop-værdi, der igen kan opdeles i strontiumisotop-inter-
valler, som dermed afspejler geologien i lige netop det om-
råde. I mennesker optages strontium via den mad, vi spiser, 
og det vand, vi drikker (fig.2). Kroppen optager strontium 
i for eksempel knoglevæv, da strontium kan indtage samme 
plads i knoglestrukturen som calcium, altså kalk. Metodens 
værdi for arkæologien består i, at den kan sandsynliggøre, 
hvor folk er vokset op, og hvor de sidenhen levede deres liv, 
sådan som det afspejles i det, de spiste og drak. Strontium 
optages dog ikke jævnt over tid i løbet af  ens liv, hvilket er 
en fordel, når man gerne vil undersøge forskellige perio-
der i et individs liv. For eksempel dannes tandemaljen kun 
i barndommen og ændres ikke derefter. Derfor vil en strontiumisotop-analyse 
af  tandemaljen angive, hvor personen er vokset op. For at undersøge, om et 
menneske, hvis skelet man står med, er flyttet rundt i sit liv, sammenlignes det 
strontiumisotop-interval, som kan måles i den lokale jordbund, hvor vedkom-
mende er gravlagt, med individets tandemaljes strontiumisotop-værdi (fig.1). 
Hvis den pågældendes tandemaljes strontiumisotop-værdi falder uden for det 
lokale interval, betyder det, at personen er vokset op et andet sted end der, 
hvor han eller hun er blevet fundet. På samme måde optages strontium i knog-
lerne, men i modsætning til tandemaljen bliver knogler ved med at vokse, og 
de regenereres omtrent hvert tiende år. Derfor vil en strontiumisotop-analyse 
af  menneskeknogler kunne fortælle, hvor den afdøde har opholdt sig i sine ti 
seneste leveår.

Fig.2 
Strontiumcyklus. 
 
Strontium cycle. 

Tegning: Michael Jørgensen,  
Karin Margarita Frei og Merete Rude
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Den lokale jordbunds strontiumisotop-interval er netop blevet kortlagt for hele 
Danmark, og det betyder, at vi nu har mulighed for at benytte dette sporings-
system og dermed påvise individer, der er indvandret til Danmark. Kortlæg-
ningen af  det strontium, som optages af  de levende organismer, har endvidere 
vist, at Danmark kan deles i hovedsagelig to områder, hvor geologien er meget 
forskellig. I det nuværende Danmark har vi på den ene side Bornholm med det 
gamle, delvist blottede grundfjeld, som vi her af  praktiske grunde kalder for 
den østlige Danmark (fig.3). På den anden side har vi resten af  Danmark, hvor 
grundfjeldet ikke står fremme, og som er præget af  kridttid og istidsaflejringer, 
her defineret som det vestlige Danmark (fig.3). Denne geologiske forskel gør 
strontiumisotop-intervallet for de to områder meget forskelligt. På Bornholm 
er dette interval særledes stort med kun et lille overlap med det resterende 
Danmark, hvilket gør studiet af  fortidens folks herkomst på Bornholm meget 
vanskeligt.

Ikke desto mindre byder denne metode på nuværende tidspunkt på ene-
stående muligheder for at identificere udefrakommende individer, blot ved at 
analysere et lille stykke af  en enkelt tand. Det var derfor oplagt at tage fat på 
skeletterne fra Trelleborgs gravplads.

Trelleborg – strontiumisotop-undersøgelsernes  
resultater og tolkning 
Det mest markante fysiske levn efter Harald Blåtands mi-
litære aktiviteter er den serie af  ringborge, der går under 
navnet Trelleborgene. Disse monumentale byggerier har 
navn efter Trelleborg ved Slagelse på Sydvestsjælland (fig.4). 
Trelleborg blev, som den første ringborg fra vikingetiden, 
udgravet i perioden fra 1934 til 1942 af  Nationalmuseet un-
der ledelse af  Poul Nørlund. Borgen ligger strategisk godt 
placeret på et næs, som dannes af  Tude og Vårby åers sam-

Fig.3 
Strontiumisotop-intervallernes forde-
ling i det nuværende Danmark. 
 
Distribution of strontium isotope ranges 
in present-day Denmark. 

Tegning: Karin Margarita Frei og Merete Rude

TÆNDERNES TALE

Område med et relativt lille og lavt 
strontiumsisotop interval (mellem ca. 
87Sr/86Sr = 0,708 og 87Sr/86Sr = 0,711).

Område med et stort og relativt højt 
strontiumisotop interval (mellem ca. 
87Sr/86Sr = 0.7105 og 87Sr/86Sr = 0.720).
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menløb ca. tre kilometer fra Storebæltskysten. Borgen er 
dendrokronologisk dateret til 980 e.Kr. og er beskyttet mod 
syd, nord og vest af  åerne, der omkranser borgen. Mod øst 
er den cirkulære hovedborg beskyttet af  en koncentrisk for-
borg med vold og voldgrav, der løber mellem de to åer og 
afskærmer borgen mod øst, den side, hvorfra man havde ad-
gang til komplekset. Østligst i forborgen er der en gravplads 
med 135 jordfæstegrave med 157 skeletter af  mænd, kvinder 
og børn (fig.5). Tre af  gravene er massegrave, hvoraf den 
største indeholdt skeletterne af  11 yngre mænd i alderen 
20-35 år (fællesgrav nr. 23). Allerede Nørlund pegede i sin 
publikation fra 1948 på, at der formentlig var tale om en 
krigergrav, hvor de døde lå begravet side om side. 

I 2009 og 2010 blev der i alt undersøgt 48 af  de til-
sammen 157 individer, som lå begravet inden for forborgen 
(fig.4). Deres tandemaljes strontiumisotop-sammensætning 
afslørede, at mange af  dem, i alt 27 af  de 48, var vokset op 
uden for Danmark (fig.5). Desuden peger den store variation 
i strontiumisotop-værdierne på, at de ikke-lokale individer 
må være kommet fra forskellige geografiske områder. Dog 
ligger nogle få af  disse individers tal kun lige over grænsen 
for Danmarks vestlige dels strontiumisotop-interval, og det 
kan derfor være vanskeligt at bestemme deres opvækstom-
råde med sikkerhed. Hertil skal det tilføjes, at der blandt de 
ikke-lokale også kan være indfødte bornholmere.

Der er i det hele taget en overvægt af  unge mænd på 
gravpladsen, men der blev dog også analyseret knogler fra 
to individer, som sandsynligvis var kvinder (gravene nr. 16 
og 99; fig.5), og fra fire børn (alle under 16 år; grave nr. 9, 
16, 115 og fællesgrav nr. 1; fig.4). Begge kvinder har stron-
tiumisotop-værdier, som ligger uden for Danmarks vestlige 
naturligt forekommende interval, og de kan derfor bestem-
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Fig.4 
Luftfoto af Trelleborg som borgen ser 
ud i dag. 
 
Aerial photo of Trelleborg as the fort 
looks today. 

Foto: Nationalmuseet

Fig.5 
Strontiumisotop-diagram af Trel-
leborgs 48 undersøgte individer. Det 
grønne rektangel viser det biotilgæn-
gelige strontiumisotop-interval for 
Danmark (Bornholm undtaget). Det er 
tydeligt at se, at en stor del af de un-
dersøgte har strontiumisotop-værdier, 
som ikke falder inden for den grønne 
rektangel. Dette tyder på, at de på-
gældende individer ikke er lokale. 
 
Strontium isotope diagram of Trelle-
borg’s 48 investigated individuals. The 
green rectangle shows the bio-available 
strontium isotope interval for Denmark 
(except Bornholm). It is clear to see 
that many of those investigated have 
strontium isotope values that do not fall 
within the green rectangle. This suggests 
that the individuals in question were not 
local. 

Tegning: Karin Margarita Frei

TÆNDERNES TALE
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mes som kommende udefra. Endvidere er deres strontiumisotop-værdier meget 
afvigende fra hinanden, hvilket betyder, at de er opvokset to forskellige steder. 
De fire undersøgte børn varierer i alderen fra 8-9 år op til 16 år, og værdierne 
kan tolkes på forskellige måder, afhængigt af, hvordan man definerer det lokale 
strontiumisotop-interval (fig.3 og 5). Det yngste af  børnene (grav nr. 9) ser ud 
til at være vokset op lokalt, mens de tre andre har strontiumisotop-værdier, som 
ligger lige over Danmarks strontiumisotop-interval, sandsynligvis fordi de tre 
ældste børn voksede op uden for den vestlige del af  Danmark (fig.4 og 6). 

Fig.7 
Bagsiden af vikingeskjoldet fra Trelle-
borg. Skjoldet er 90 cm i diameter og 
fremstillet i slutningen af 900-tallet eller 
begyndelsen af 1000-tallet af syv tynde 
brædder af fyrretræ fra Norge. 
 
Back of the Viking shield from Trelleborg. 
The shield is 90 cm in diameter and was 
made at the end of the tenth or the 
beginning of the eleventh century from 
seven thin planks of pine from Norway. 

Foto: Moesgaard Museum

Fig.6 
Tegning af grav nr. 128. Denne grav 
blev udgravet i to omgange. Graven, 
som er en kistebegravelse, indeholdt 
fine genstande så som dele af en 
bronzeblikskål og en stor økse med 
sølvindlægning af slavisk type. 
Nagler, formentlig fra en kiste, er mark-
eret med lys grøn. Graven er i nyere tid 
blevet gennemskåret ved anlæggelsen af 
en drængrøft (skraveret).
 
Drawing of grave no. 128. This grave was 
excavated in two sessions. It is a coffin 
grave and contained fine objects such as 
parts of a sheet bronze bowl and a large 
axe with silver inlay of Slavic type. 
Nails, presumably from a coffin, are 
marked in light green. In recent times 
the grave has been cut through by the in-
stallation of a drainage trench (hatched).

1. Ravperle / Amber bead
2. Jernkniv / Iron knife
3. Økse / Axe
4. Bronzeskål / Bronze bowl

Tegning: Merete Rude  
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Foruden enkeltmandsgrave er der på gravpladsen ved Trelleborg tre mas-
segrave (nr. 23, 47 og 87) og to dobbeltgrave (nr. 97 og 98). Der er foretaget 
strontiumisotop-analyser af  flere af  individerne i alle tre massegrave. Den stør-
ste af  gravene (nr. 23) indeholdt i alt 11 yngre mænd, og alle blev undersøgt 
med henblik på at bestemme deres hjemsted. De viste sig at udgøre en broget 
skare, hvad oprindelse angik, idet såvel lokale som udefrakommende var grav-
lagt sammen. De to andre massegrave (nr. 47 og 87) blev kun delvis undersøgt, 
men ikke-lokale indgår i hvert fald også i en af  dem. Individerne fra de to dob-
beltgrave (nr. 97 og 98) blev ikke analyseret. 

Så rejser spørgsmålet sig om, hvem Trelleborgs vikinger var, og hvor kom 
de fra. Trelleborg fungerede som militær garnison under Harald Blåtand og 
var formentlig beboet af  bl.a. krigere med familie. Ifølge det arkæologiske ma-
teriale ser det ud til, at der boede mennesker på Trelleborg, der bevægede sig 
mellem flere kulturer og på tværs af  grænser. Dette afspejles i borgens mange 
genstandsfund, som umiddelbart peger i nogle bestemte retninger, såsom Norge, 
det østlige Baltikum og Østeuropa.

Der er således fundet slavisk keramik, en østbaltisk triangelnål og en bron-
zekæde af  dobbeltringe. En af  de få grave med særlig fine genstande var grav 
nr. 128, der foruden dele af  en skål i bronzeblik og en jernkniv også indeholdt 
en stor økse med sølvindlægning – en øksetype, der stammer fra det slaviske 
område (fig.6). Forbindelsen til Norge er dokumenteret i fund af  bl.a. klæ-
berstensskår og -kar, hvæssesten af  den norske Eidsborgskifer samt fundet af 
Danmarks hidtil eneste vikingeskjold, der er fremstillet af  norsk fyrretræ (fig.7). 

Et vist forbehold må gælde, for selv ud fra de nye strontiumisotop-analyser 
er det stadig vanskeligt at bestemme de ikke-lokale begravedes herkomst mere 
præcist. Der er fortsat en del steder i Europa, hvor strontiumisotop-værdier 
endnu ikke er kortlagt. Efterhånden som det sker, vil vi måske kunne stedfæste 
Trelleborgs døde endnu bedre. Under alle omstændigheder peger de ikke-lokales 
strontiumisotop-værdier i flere tilfælde i samme retning som Trelleborgs mange 
fund, dvs. Norge, det østlige Baltikum og Østeuropa. Men strontiumisotop-
analyser af  de ikke-lokale peger også mod Bornholm, Sverige, Storbritannien, 
m.fl. Søger vi desuden efter andre vikingetidsgravpladser, hvor man har udført 
lignende naturvidenskabelige undersøgelser, er der værdifulde oplysninger at 
hente i England. Analyser af  de døde, alle mænd, i to nyfundne massegrave 
fra vikingetiden, en ved Weymouth i Dorset og en ved St. John’s College i 
Oxford, viste, at mændene ikke var opvokset lokalt. Ifølge deres isotopvær-
dier kan de have været vikinger, der kom fra forskellige steder i Skandinavien. 
Strontiumisotop-værdierne fra disse studier kan også sammenlignes med dem 
fra Trelleborg. 

Undersøgelsen ved Trelleborg har afdækket det hidtil største kendte antal 
”fremmede” på en enkelt gravplads fra Danmarks forhistorie. Formentlig bety-
der dette, at Harald Blåtands krigere var hentet fra nær og fjern som en slags 
lejesoldater. Deres identitet må have været skabt i et samspil mellem forskellige 
kulturer, og hæren og dens konge har måske været den enhed og den person, 
hvortil de har følt den stærkeste tilknytning, og for hvem de i givet fald ville ofre 
livet i kamp. Samtidig bekræfter undersøgelsen, at vikingetidens Skandinavien 
var befolket af  mange forskellige slags mennesker, og at flere kulturer var re-
præsenteret, måske ikke mindst i militæret. 
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ENGLISH SUMMARY 

What teeth have to say 
– about the Trelleborg Vikings

The Viking Age is often seen as a Golden Age and as a time of great national 
importance for Denmark. It was also a period of Danish prehistory when 
large circular monumental fortresses were erected. These fortresses were built 
during the reign of King Harald Bluetooth, who unified the Danish kingdom. 
One of these circular fort resses, Trelleborg, is situated in the western part of 
the island of Zealand (fig. 4). Such Viking Age fortresses have been given the 
general name ‘Trelleborgs’. New scientific analyses (figs. 1 and 5) of several of 
the individuals buried at the Trelleborg burial ground (fig. 4) have revealed a 
diversity of geographical provenances. This suggests that there were cultural 
encounters during the period between people of different origins, both in the 
homeland of the Vikings and in the immigration areas. The investigation at 
Trelleborg has uncovered the largest number of ‘foreigners’ at a single burial 
ground from Denmark’s prehistory.
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