
EN HÅRRIVER FRA VIKINGETIDEN -
Nyt fra udgravningerne i Vindinge
Af  Ole Thirup Kastholm

Mens naturvidenskaberne især søger at finde svaret og afdække dets kom-
pleksitet, er de humanistiske videnskaber oftest drevet af de mange facet-
ter, som knytter sig til selve spørgsmålet. Arkæologien er en humanistisk 
videnskab og har det grundlæggende formål - ved studiet af menneskets 
forhistorie gennem materielle levn - at berige nutidens mennesker med 
historisk dybde og indsigt i livets mange udfoldelsesmuligheder gennem 
tiden. Men der findes sjældent endegyldige svar, når det drejer sig om det 
forgangne. I de følgende linjer skal vi se, hvordan en enkelt lille vikinge-
tidsfigur, som trækker sig i håret og skærer ansigt, kan berige os med flere 
spørgsmål end svar.

ARKÆOLOGIEN OG VINDINGE

Landsbyen Vindinge sydøst for Roskilde har et langt generalieblad, set 
med arkæologiske øjne. I årene fra 1970 og frem foretog Nationalmuseet 
vigtige udgravninger på Stålmosegårds marker nord for landsbyen; ud-
gravninger, som var foranlediget af gårdejer Axel Nielsens arkæologiske 
fund på sine jorder og den daværende Roskilde Arkæologiklubs undersø-
gelser (Fig. 1). Det drejede sig ikke mindst om gravpladser fra to adskilte 
forhistoriske perioder. Den ene var 5.000 år gammel - fra den mellemste 
del af bondestenalderen - og den første af sin slags på Sjælland. Den anden 
var hovedsageligt fra sidste del af 300-tallet e.v.t., slutningen af romersk 
jernalder.1

Fra slutningen af 1970’erne overtog Roskilde Museum det arkæologi-
ske ansvar for området og har indtil i dag fortsat engagementet i Vindinge 
og omegn. Mange arkæologiske fund er gjort siden, ikke mindst rester 
af bebyggelse fra jernalderen og vikingetiden; og i umiddelbar nærhed af 
Vindinges landsbykerne er blevet påvist bebyggelsessammenhæng fra tids-
regningens begyndelse og til middelalderlandsbyens grundlæggelse (Fig. 
2).2

Foto modsatte side:
Hårriveren fra Stålmosegård.
Foto: Cille Krause | 
Roskilde Museum.
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Museets arkæologer er gentagne gange vendt tilbage til romertidsgravplad-
sen ved Stålmosegård, senest i 2004 og 2013. Pladsen er nu totalunder-
søgt, og de mere end 40 års arkæologiske indsats bragte mere end 120 
gravlæggelser tilbage for dagens lys; hermed er der tale om Sjællands stør-
ste gravplads fra denne periode.3

Som den lokale Vindingeborger vil vide, er markerne ved Stålmosegård 
i disse år ved at blive udstykket til boliger, og stort set hele arealet har været 
rigt på fortidsminder, som er blevet udgravet forud for anlægsarbejder-
ne. I 2012 blev fundet udstrakte bebyggelsesspor fra romersk jernalder 
og vikingetid, og året efter udgravedes de tilbageværende dele af den før-
nævnte romertidsgravplads.4 Hen over sommeren 2014 blev de foreløbigt 
sidste arkæologiske undersøgelser tilknyttet Vindinges knopskydning mod 
nordvest foretaget. Disse undersøgelser fandt sted på et markstykke, som 
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hidtil havde været Axel Nielsens kartoffelmark. Her havde ikke alene væ-
ret gunstige betingelser for kartoffeldyrkning, men også helt usædvanlige 
bevaringsforhold, set fra et arkæologisk perspektiv. Et overordentligt tykt 
muldlag på til tider over en meter havde beskyttet jernalderbebyggelsen, 
så lergulve og stenlagte ildsteder var bevaret samt en stor mængde old-
sager, ikke mindst i form af potteskår og dyreknogler. Ved metaldetek-
torens hjælp blev fundbilledet beriget med adskillige oldsager: jernknive, 
våbendele, smykkegenstande - ja, et helt depot af sølvmønter bestående 
af mere end 30 hele mønter fra sen vikingetid, og endnu flere ituklippede 
fragmenter af mønter, dukkede op.5

Hele denne sag kræver naturligvis nøje granskning før noget endegyl-
digt kan siges. Der er bebyggelse og fund fra flere perioder over en 1000-
årig horisont, og udredningsarbejdet ved skrivebordet er først påbegyndt. 
Denne artikel vil derfor blot dvæle ved en lille detalje fra udgravningen, en 
enkelt genstand med et bemærkelsesværdigt motiv.

Fig. 1
Axel Nielsen og Trunte, sommeren 
2014. Fra 1970’ernes start og til i dag 
har først Nationalmuseet og senere 
Roskilde Museum lavet arkæologiske 
undersøgelser på Axels jorder og nydt 
godt af hans interesse for arkæologien 
og hjælpsomhed med rendegraveren. 
Foto: Anne Kirstine Vestergaard |
Roskilde Museum.
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Fig. 2
Kortet giver et overblik over de mange 
arkæologiske fund, som gennem tiden 
er gjort i Vindinge og nærmeste omegn. 
Grafik: Amalie Wulff | 
Roskilde Museum. 
Baggrundskort: 
© Kort- & Matrikelstyrelsen.
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ET HÅRRIVENDE MOTIV6

Det drejer sig om en ganske lille metalplade i kobberlegering, som ikke 
havde set dagens lys hele det forgangne årtusind, da den en solvarm julidag 
midtvejs under sommerens udgravning gav sig til kende i metaldetekto-
rens udslag.7 Den måler 4,1 cm i højden og 1,8 cm i bredden og er blot 2 
mm tyk. Pladens forside er karakteriseret af en iøjnefaldende menneskelig-
nende figur, set forfra (Fig. 3). Der ses langt hår, et detaljeret ansigt, arme 
og hænder samt en fodlang klædedragt. Ansigtets højre side er boblet lidt 
op, og metallet synes her at have været udsat for en varmeskade. I ansigtets 
venstre side mangler en bid, antageligt fordi der har været boret et hul, 
som med tiden er blevet slidt i stykker. Når denne skade undtages, har 
den lille figur et næsten identisk modstykke, fundet ved Stavnsager øst 
for Randers (Fig. 4).8 Stavnsagerfiguren er en smule bedre bevaret end 
tvillingen fra Vindinge, ikke mindst hvad ansigtet angår, og kan derfor 
være nyttig at kaste et blik på, når detaljerne skal beskrives i det følgende.
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Lad os granske figuren fra Stålmosegård med et elevatorblik. I toppen fin-
des en lille ansats fra noget, som er brækket af, muligvis en øsken. Ellers 
ses øverst det lange hår, der deles på hver side af ansigtet, som to rottehaler 
eller fletninger. I hver side er håret bundet med en simpel knude, og ne-
denunder dette griber hver hånd om håret - et markant træk vi vender til-
bage til. Under hårgrænsen ses to kuglerunde øjne med pupillen vist som 
en koncentrisk cirkel, og herunder er kinderne kraftigt markerede, næsten 
oppustede. Ansigtet deles af en markeret næseryg, fra hårgrænsen - som 
næsten synes at danne øjenbrynsbuer - til kindernes underkant. Umid-
delbart under kinderne og næsen ses et særpræget mundparti, udspilet 
til en langoval og med en rund markering i midten. Måske laver figuren 
kyssemund eller rækker tunge af os; i hvert fald er ansigtet forvredet i en 
grimasse af en eller anden art. Under munden er to parallelle buelinjer, 
som enten markerer hageparti eller halssmykker. Klædedragten udfylder 
stort set resten af smykkefladen. Der er tydeligvis tale om en lang dragt, 
men om det er en kjole eller en kåbe lader sig ikke helt afgøre. Området i 
hver side, hvor armene dukker frem, er tungeformede og leder tanken hen 
på en kåbe med vide, hængende ærmer. Ned over dragten ses en dobbelt-
løbende vulst, som hænger sammen nederst. Måske er dette et meget langt 
halssmykke, eller - hvis man opfatter dragten som en kåbe - en fremhævet 
kantbort, for eksempel af pels. Under dette karakteristiske element, i bun-
den af smykkefladen, ses en række med seks-syv små knopper, som ganske 
givet er en formefterligning af små nitter - et interessant kendetegn, som 
vi vender tilbage til senere.

Vi ser altså på dette lille stykke en besynderlig, menneskeagtig figur, 
klædt i en kåbelignende dragt, som trækker sig i håret og skærer grimasser 
til beskueren.

Det hidtil eneste kendte modstykke til denne genstand er som nævnt 
Stavnsagerfiguren. Men her er ligheden også slående. De to er vel nær-
mest ens, dog uden at være identiske - de er altså ikke fremstillet i samme 
støbeform. Detaljerne er de samme, og størrelsen adskiller sig blot med få 
millimeter. Kun på ét punkt ses en væsentlig forskel. Den nyfundne figur 
fra Stålmosegård synes at have haft en øsken i toppen, så den har kunnet 
hænge som smykke eller amulet. Måske er øskenen på et tidspunkt bræk-
ket, og figurens ejer har fået lavet et mere interimistisk hul for fortsat at 
kunne bære den. For begge fund gælder det, at bagsiden er flad og uden 

Fig. 4
Fundet fra Stavnsager ved Randers, med 
detalje af ansigtet. Pladen måler 39 x 
16 x 2 mm. 
Foto: © Museum Østjylland..

Fig. 3
Den lille metalplade fra Stålmosegård 
med figurmotivet, mål 41 x 18 x 2 mm. 
For- og bagside, bemærk det brækkede 
øskenfæste i toppen på bagsiden. 
Foto: Cille Krause | 
Roskilde Museum.
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spor efter den nåleholder, som karakteriserer de dragtspænder, der skal 
nævnes i det følgende.

Mens Stavnsagerfiguren er det eneste egentlige modstykke, så findes 
nært beslægtede motiver på en række vikingetidige dragtspænder. Dette 
gælder ikke mindst en gruppe af tungeformede spænder, hvoraf der er 
fundet flere indenfor Roskilde Museums område i den senere årrække. 
Disse spænder, som har været en del af datidens dragt, er designet som 
efterligninger af en helt anden genstand, nemlig remendebeslaget - altså 
det tungeformede pyntebeslag, der har været nittet fast til enden af en rem, 
ofte et bælte. Sådanne beslag har nogle gange været sekundært anvendt 
som dragtspænder, og med tiden er dette altså blevet et regulært design. 
Sporene fra remendebeslaget ses ikke alene i selve tungeformen, men også 
i den række imiterede nitter, som nogle gange ses i et bånd øverst. Til-
svarende nittebånd findes som nævnt på figurerne fra Stålmosegård og 
Stavnsager, dog her placeret i bunden.
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HÅRRIVERE OG -BIDERE

Vi skal ikke længere end til Hyrdehøjskoven, vest for Roskilde, for at støde 
på et af disse tungeformede dragtspænder.9 Forsiden af smykket er de-
koreret med en stiliseret, menneskelignende figur (Fig. 5). Centralt træ-
der cirkelrunde øjne, trekantet næse og halvåben mund tydeligt frem og 
danner et ansigt. Herover ses en dyrelignende hovedbeklædning, prydet 
med horn. Ansigtet flankeres af et toslået fletværk, tydeligst i venstre side, 
der må opfattes som langt, flettet hår. Fletningerne bryder kortvarigt ud 
fra smykkefladens ramme og danner herved en udposning på selve smyk-
kepladen for igen at træde ind umiddelbart under ansigtet - her griber 
figuren fast om sit hår. Den underste del af smykkefladen må fortolkes 
som skildrende et langt klædningsstykke. Kort beskrevet: Vi ser en person 
i en kjole eller lang kjortel, der river sig selv i sine to meget lange fletninger 
samt bærer en hat eller hjelm med horn.

To spænder med næsten identisk udformning og motiv som spændet 
fra Hyrdehøjskoven er dukket op ved anløbspladsen Vester Egesborg på 
Sydsjælland.10 Et eksemplar, dog med toppen brækket af, er for nylig fun-
det ved Kirke Hyllinge i Hornsherred,11 og et andet kendes fra Jordkjenn 
i Norge.12

Smykkeformen og motivet genfindes i øvrigt, dog i en variant, i et fund 
fra den nedlagte landsby Kunderslev i Hornsherred (Fig. 6). Her ses en 

Fig. 5
Dragtspændet fra Hyrdehøjskoven 
uden for Roskilde. To næsten identiske 
spænder er fundet ved Vester Egesborg 
på Sydsjælland, mens et tredje kendes 
fra Kirke Hyllinge i Hornsherred og et 
fjerde fra Jordkjenn i Norge. 
Foto: Ole Kastholm | 
Roskilde Museum.

Fig. 6
Fragmenteret dragtspænde fra Kun-
derslev i Hornsherred med detalje af 
ansigtet. Et næsten identisk spænde 
kendes fra Tissø på Vestsjælland.
Foto: Ole Kastholm | 
Roskilde Museum.
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figur med oppustede kinder, markant næse og som tillige synes at bide sig 
selv i håret. Igen bærer personen en hovedbeklædning med dyrelignende 
træk. Et næsten identisk dragtspænde kendes fra Tissø på Vestsjælland.13

Et andet stykke fra Tissø viser i nogen grad sammenfald med stykkerne 
fra Stålmosegård og Stavnsager.14 Det er en lille sølvamulet, formet som en 
person i lang klædedragt, der - som de andre - trækker sig i håret. Håret er 
bundet i knude på hver side af ansigtet. Ansigtet er præget af en markant 
grimasse; en opspærret mund, der synes at vise tænder.

I de hidtil nævnte eksempler er motivet med personen, som river sig 
i håret, hovedmotivet på smykkefladen - det synes at være selve sagens 
kerne. Men i en række andre tilfælde optræder hårrivermotivet mere som 
ornamental detalje, eller integreret som en del af større motiver i ornamen-
tikken fra yngre germansk jernalder og vikingetid.15 Et lokalt eksempel er 
et relativt nyt fund, et fragment af et beslag fundet ved Lillebro, syd for 
Gl. Lejre.16 Beslagets funktion kan ikke med sikkerhed bestemmes, men 
måske er der tale om en udsmykningsdel til et seletøj (Fig. 7). Et andet 
eksempel findes i motivet på det cirkulære spænde fra Toftegård på Stevns 
(Fig. 8).17 På smykkefladen er den samme figur gentaget tre gange. Mest 
af alt ligner det et antropomorft dyr, hvis forben eller arme har hænder, 
og griber fast om hår eller muligvis ører. Benene er i spagat, snor sig bag 
om forbenene og griber så om sig selv. Centralt i spagatstillingen ses det 
kvindelige kønsorgan tydeligt markeret. Selve ansigtet har klare træk fra 
dyreverdenen og ligner mest ulv eller bjørn.
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ALDER OG ANVENDELSE

Før vi vender os mod det uafvendelige spørgsmål om, hvorfor hårriveren 
fra Stålmosegård egentlig trækker sig i håret og skærer ansigter, må vi for-
søge at få fundets alder og praktiske funktion indkredset. Ofte tager man 
udgangspunkt i selve genstandstypen eller dens ornamentale udsmykning, 
når dateringen skal fastlægges. Det er imidlertid ikke så ligetil, når der er 
tale om en genstand af nærmest unik karakter, for hvad skal så udgøre 
sammenligningsgrundlaget? Heller ikke den sammenhæng, som genstan-
den optræder i, er til større hjælp i dette spørgsmål; det gælder for Stålmo-
segård såvel som Stavnsager, at der på pladserne er fundet genstande fra 
mange perioder.

Fig. 7
Fragment af beslag med hårriver, fundet 
ved Lillebro syd for Gl. Lejre. 
Foto: Cille Krause |
Roskilde Museum.

Fig. 8
Det cirkulære smykke fra Toftegård på 
Stevns. Ét af de tre væsner, som trækker 
i hår og viser køn er fremhævet. Smyk-
ket har en diameter på 85 mm. 
Foto: Flemming G. Rasmussen. 
Efter Tornbjerg 1998.
Tegning: Ole Kastholm | 
Roskilde Museum.
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Der synes dog ikke at herske tvivl om, at genstanden med dens motiv 
bredt set hører til yngre germansk jernalder/vikingetid. Det bedste holde-
punkt for en nøjere datering er de imiterede nitter forneden. Med dette 
element lægger stykket sig op ad den gruppe af tungeformede dragtspæn-
der, som har været nævnt ovenfor. Disse hører med sikkerhed hjemme i 
vikingetiden, antageligt med hovedvægt på 900-tallet. Det bedste bud på 
en datering af figuren fra Stålmosegård - og dermed også Stavnsagerfundet 
- er derfor 900-tallet.18

En anden sag er fundets funktion. Mens de tungeformede dragtspæn-
der med deres nål og nåleholder på bagsiden tydeligt har haft en funktion 
som spænde - en sikkerhedsnål, om man vil - så står vi på mere bar fund 
i forhold til Stavnsagerfundet. Et forslag har været, at der kunne være tale 
om en matrice til fremstilling af små guldblikfigurer.19 Spørgsmålet er 
imidlertid, om vi ikke med det nye fund fra Stålmosegård er rustet til at 
give et andet svar: Med sin brækkede øsken og efterfølgende interimistiske 
gennemboring lader dette lille stykke til at have været båret som smykke, 
og med dette in mente synes det rimeligt at opfatte de to stykker som bil-
leder i sig selv, en slags ikoner eller amuletter.

MOTIVETS BETYDNING

Vi står altså nu med en rimelig idé om Stålmosegårdfundets alder og helt 
overordnede anvendelse. Der er også peget på en række beslægtede moti-
ver og genstandsformer. Men hvad betyder motivet, at trække eller bide sig 
i håret, at skære grimasser?

Selv om betydningen er uklar, taler motivets markante og gentagne ka-
raktertræk imod en ren dekorativ eller tilfældig anvendelse, i særdeleshed 
på de fund, hvor hårriveren er det altoverskyggende tema. Det er mest 
nærliggende, at motivet som sådan rummer en ensartet betydning, uaf-
hængig af den konkrete afbildningsform. Gennemgående karaktertræk er 
ansigternes forvrængede karakter og den lange klædedragt samt - for de 
tungeformede spænders vedkommende - en dyreagtig hat med horn.

Stavnsagerfiguren er blevet opfattet som en gengivelse af gudinden Fre-
ja. I den forbindelse blev det påpeget, at det at trække sig i håret ikke har 
kendte paralleller i vores viden om den førkristne religion i Norden. 
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De nærmeste paralleller er afbildninger af havfruer og sirener fra de bri-
tiske øer og det europæiske kontinent fra sen oldtid og op i middelalde-
ren.20 Her er hårrivermotivet et udtryk for løsagtighed, en invitation til 
sex. Deraf kommer følgeslutningen til Freja, der var gudinde for kærlighed 
og frugtbarhed, og dertil beskrevet som temmelig løsagtig i de middelal-
derlige kilder, som udgør vores hovedkendskab til vikingetidens guder. 
Figurens mulige halssmykke kan i den forbindelse være Frejas kendte attri-
but Brisingamen, som hun prostituerede sig til hos fire guldsmedekyndige 
dværge. Har vi nu så også en Freja fra Stålmosegård? Det er en mulighed, 
men der kan også være andre svar på spørgsmålet.

Det er udbredt at jævnføre de nordiske guder og den yngre jernalders 
billeder og figurer, og der findes efterhånden adskillige Freja- og Odintolk-
ninger. Nogle gange synes disse tolkninger overbevisende, for eksempel 
når det drejer sig om den ottebenede hest - Odins Sleipner - på de got-
landske billedsten, de kvindelige rytterkrigere på de såkaldte valkyriefibler, 
og ’Odin fra Lejre’ på sin trone Hlidskjalv flankeret af ravnene Hugin og 
Munin.21 Alle er de billeder med præcise attributter. Vi må dog hele tiden 
holde os for øje, at vores primære kilde til ”de nordiske guder” ikke er fra 
deres samtid, men fra middelalderen. Meget er gået tabt, andet er blevet 
forvansket - vi står tilbage med ganske få brikker i puslespillet. Det at 
henføre en figur eller et billede til en konkret guddom kan på den ene side 
berige vores viden om den verden, oldtidens mennesker levede i; på den 
anden side kan sådanne tolkninger stå i vejen for mere nuancerede opfat-
telser af fortiden - netop fordi de læner sig op ad et meget fragmenteret 
kildemateriale.

En anden indfaldsvinkel kunne være at opfatte en sådan figur, som den 
fra Stålmosegård, konceptuelt, frem for som én konkret, mytologisk fi-
gur. Kunne motivet afbilde en aktør, en profession, der spillede en særlig 
rolle i samfundet? En rolle, karakteriseret af helt særlige gestikulationer 
som hårrivning, hårbidning og ansigtsgrimasser? Det har været foreslået, 
at gestikulationer, hvor der råbes eller trækkes i skæg og hår er et udtryk 
for magisk aktivitet, ligesom akrobatiske positurer kan være udtryk for 
trance i forbindelse med religiøs udøvelse.22 Og måske skal vi langt væk 
hjemmefra for at blive klogere. Visse af de nævnte karaktertræk går igen i 
både arkæologisk og etnografisk kildemateriale om shamaner i det sibiri-
ske område. Således er der flere eksempler på traditioner, hvor shamanerne 
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bærer hornede hovedbeklædninger.23 Især burjaterne omkring Bajkalsøen 
vækker opsigt hér – foruden det, at en hornet hovedbeklædning er en del 
af shamandragten, så omtales i en myte en ottebenet hest som shamanens 
transportmiddel til de hinsides verdner; ganske som Odins ganger, Slejp-
ner.24 Men også det forkrampede og forvrængede finder sine paralleller i 
visse former for shamanistisk udøvelse, som det ses af et nyere mongolsk 
eksempel (Fig. 9). Der er både langt i tid og rum fra Stålmosegårds mar-
ker til Sibiriens shamaner, og en direkte forbindelse er der selvsagt ikke 
tale om. Men som inspiration til at forstå visse dele af den forhistoriske 
billedverden, dele, som måske ellers var uforståelige, kan et sådant udblik 
være nyttigt.

En shaman er i meget generaliseret forstand en person, som gennem 
trancelignende tilstande foretager ånderejser til det hinsides for at bringe 
kraft eller hjælp til personer eller samfund.25 Og mens der i forsknings-
kredse længe har hersket nogenlunde enighed om, at der rent faktisk var 
shamanistiske elementer i den førkristne religion i Skandinavien, uden at 
det var en rendyrket shamanistisk religion, så er disse elementers omfang 
stadig omdebatteret.26 Men selv de mest kritiske medgiver dog, at visse 
ritualer og tankesæt af shamanistisk karakter sandsynligvis har været til 
stede.27

AFSLUTNING

Der findes ikke sikre svar på dette felt, men man kan afsøge svarmulig-
heder. De kan være rigtige eller forkerte, eller både og. Imidlertid kan det 
med sikkerhed slås fast, at både svar og spørgsmål siger noget om os selv, 
og det som er tidens fokus.

Det lille fund fra Stålmosegårds marker er i sig selv umælende, ganske 
som kobberlegering oftest er. Vi må selv tale for fundet, hvor betænkeligt 
det end kan være. Én fortælling om figuren er, at det kan være et billede af 
gudinden Freja - og der kan fremhæves flere indicier for dette. En anden 
fortælling er, at det gengiver en person, som udøver shamanistisk praksis - 
også dette er der flere indicier på. 

Denne forfatter tror, at vi med den lille figur - og med hårriverne og deres 
slags generelt - står ansigt til ansigt med en person i vikingetidens samfund, 
som kunne noget ud over det sædvanlige, en udøver af shamanistiske fær-
digheder, snarere end vi ser en guddom. Men det forbliver vist en trossag.

Fig. 9
Mongolsk shaman skærer grimasser i 
trance, fotograferet i 1934. 
Efter Forbáth & Geleta 1936.
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