
62 ROMU 2015

102820_romu 2015_.indd   62 10/04/16   13:41

63Spydkvinden og den myrdede. gerdrupgraven 35 år efter

SPYDKVINDEN OG DEN MYRDEDE. 
GERDRUPGRAVEN 35 ÅR EFTER
Af Ole Thirup Kastholm

Fig. 1. Den arkæologiske 
udgravning af dobbeltgraven fra 
Gerdrup foregik under vanskelige 
vejrforhold. Her trodser arkæolog 
og udgravningsleder Tom Chri-
stensen naturens benspænd for 
at registrere de blotlagte skeletter. 
Foto ROMU.

Som det var sket før, ændrede efterårsvejret sig i 1981 lidt efter lidt, fra  
det lune og solrige v ejr i begyndelsen af september , til det ustadige med  
mange lavtrykspassager. Uroligt vejr med kraftige vinde kom til at præ -
ge oktober og ikke mindst no vember. I denne tid indgik der melding til  
museet i Roskilde om, at et bronzesværd var dukket frem af mulden syd 
for landsbyen Gerdrup. En besigtigelse af fundstedet viste, at svær det var 
pløjet op af resterne af en bronzealderhøj. På markoverfladen lidt syd for 
gravhøjen opdagede museets folk flere, mørke pletter, der blev antaget at  
være oppløjede brandgrave. En lille prøvegravning bekræftede antagelsen 
og viste, at der også var jordfæstegrave på stedet. Med en bevilling fra den 
daværende Fortidsmindeforvaltning iværksatte museet snart en arkæolo-
gisk udgravning, hvor en brandgrav og en jor dfæstegrav blev undersøgt. 
Feltarbejdet foregik under yderst vanskelige omstændigheder; ikke alene  
vejrliget – stormflodsorkanen den 24.-25. november, efterfulgt af sne og  
frost i december – lagde hindringer i vejen, det gjorde også de vandlidende 
enge på stedet, som hver nat lod deres vand opfylde gravgruben (fig. 1).

Jordfæstegraven, som i dag er et af ankerpunkterne i R OMUs oldtids-
udstilling i Roskilde, har siden udgravningen tiltr ukket sig opmærksom-
hed. I graven lå to mennesker fra 800-tallet, hvor den ene var gravlagt med 
et spyd og den anden tilsyneladende var aflivet med en brækket nakke. En 
nærmere undersøgelse af skeletterne viste – o verraskende – at den spy d-
bærende var en kvinde, og den myrdede var en mand.1 Dobbeltgraven fra 
Gerdrup har, siden den kom for dagens lys, stået som et eksempel på, at 
alt muligvis ikke foregik helt efter bogen dengang i vikingetiden; en bog,  
hvor mænd var mænd, og kvinder passede hjemmet. I sær den uventede 

Foto modsatte side. Fundet af 
dobbeltgraven vakte i sin tid 
opsigt, og lokalpressen fulgte 
konserveringen af fundet med 
åndeløs spænding. Avisudklip fra 
ROMUs arkiv.
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kombination af våben og kvinde – her første gang erkendt med overbevi-
sende sikkerhed – har spillet en stor r olle. Men også den myrdede mand 
samt overvejelser om, hvorfor graven lå det sted i landskabet, hvor den nu 
en gang lå, har været i fokus. Interessen for Gerdrupgraven har været stor.2 
Imidlertid blev den i sin tid kun kor tfattet præsenteret i årgang 1981 af  
nærværende årbog, og derfor vies de følgende sider til at supplere det hidtil 
fremlagte, dels med ny e resultater og overvejelser, dels med viden, som  
hidtil har været forbeholdt museets arkiv.3

LANDSKABET VED GRAVEN
Tager man i dag tur en langs fjorden, foregår det oftest ad den kystnær e 
Frederiksborgvej. Før i tiden fulgte landevejen i højere grad de af naturen 
givne præmisser, og passagen af M aglemose ådal fandt sted lidt længer e 
mod øst - v ed den gamle ”G erebro” (fig. 2). Dette var det mest oplagte  
overgangssted, med den korteste afstand over de lavtliggende enge, og det 
er en nærliggende tanke, at man også i oldtiden benyttede dette sted, når  
ådalen skulle passeres. Nær dette sted lå Gerdrupgraven.

Landskabet, hvor graven blev fundet, er formet som et lavt næs, der 
strækker sig sydover ud i Maglemose ådal. Graven lå i en fossil strandvold 
fra stenalderhavets tid, der i dag fr emstår som en svag østvestgående for-
højning ca. 4 m over vandets nutidige overflade. Mod syd strækker engene 
sig ned mod åen, mens terrænet umiddelbar t mod nord rejser sig 3-5 m 
til et fremspringende moræneplateau. Plateauets rand har været præget af 
adskillige gravhøje – nogle stadig iøjnefaldende – der lå fremtrædende hér, 
hvor ådalen åbner sig mod Roskilde Fjord (fig. 3). Gravhøjene dækker, 
i det omfang der es alder er kendt, flere perioder, hvor tragtbægerkultur 
såvel som senneolitikum og ældre bronzealder er repræsenteret. På næsset, 
sydøst for dobbeltgraven, undersøgte Nationalmuseet i 1934 desuden et  
antal brandgrave fra yngre bronzealder. Højene er en del af en langstrakt  
koncentration af gravmonumenter fra bondestenalder og ældre bronze-
alder, som flankerer fjordens østlige side. M onumenternes utallighed på 
denne egn er skildret fint i den antikvariske tegner J. Magnus Petersens 
erindringer. Han vandrede i midten af 1800-tallet strækningen fra R os-
kilde til Frederikssund og beretter følgende: 
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Fig. 2. Området, hvor Gerdrup-
graven blev fundet. Bakkedraget 
var i sin tid præget af gravhøje. Set 
mod nord, fra Gerebro, hvor den 
gamle landevej passerede Magle-
mose å. Også i oldtiden var dette 
et oplagt sted at passere ådalen.  
Foto Ole Kastholm, ROMU, 
oktober 2015.
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Fig. 3. Udsnit af Original 1-kortet 
for Gerdrup ejerlav, opmålt 1798-
99. Dobbeltgraven er markeret 
med stjerne. De mange gravhøje, 
som har flankeret ådalen, ses tyde-
ligt. © Kort- & Matrikelstyrelsen.
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”Hvor jeg glædede mig ved denne Vandring langs den skjønne Fjord, og for-
bausedes over de utallige Gravhøje jeg her saae paa Bankerne og Bakkeaasene. 
Jeg talte indtil 400 Høje, men da blev jeg træt. Fyrretyve Aar efter passerede jeg 
atter denne Vej, men hvor forandret –! Da fandt jeg knapt et halvthundr ede 
levnede; vel maatte man glæde sig o ver Landbrugets Udvikling og Opkomst, 
og den Velstand der fulgte med, men Landskabets Poesi og de historiske Min-
der havde lidt derved.” 4 

Der hersker således ingen tvivl om, at egnen her engang har vær et rig på 
synlige gravhøje. Kigger man nærmer e på de høje, som stadig kendes i  
dag, er der ved adskillige af dem fundet brand- og jordfæstegrave fra yngre 
bronzealder og jernalder, som fortæller os, at man i oldtidens yngre perio-
der – som det kendes fra så mange andre steder – ofte genbrugte fordums 
gravmonumenter.
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Fig. 4. Plantegning af dobbelt-
graven (t.h.) og detailtegning af 
halsregionen på skelet 1 (t.v.).  
C-D: jernknive. E: nålehylster.  
F: spydspids. G-H: dyreknogler.  
Tegning Mette Høj, ROMU.
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udgravningerne i gerdrup og nye anaLySer
Museet foretog udgravninger ved Gerdrup i 1981 og i 1983. 5 Ved begge 
anledninger blev de fundne skeletter undersøgt og kønsbestemt, for dob -
beltgravens vedkommende blev kønsbestemmelsen bekræftet igen i 2015.6 
I 2015 blev der også for etaget tre 14C-analyser af humant skeletmateriale  
fra lokaliteten med henblik på en omtrentlig aldersbestemmelse af de hid-
til udaterede begravelser på stedet. I det følgende er oplysningerne sam -
menfattet.

Baggrunden for 1981-udgravningen blev berørt i indledningen. I den-
ne forbindelse blev to grav e, A og B, undersøgt. G rav A stødte man på  
allerede i pløjelaget, og den var kun let nedgravet i undergrunden. Der var 
tale om en nedgravning med små stykker af brændte menneskeknogler  
blandet med trækul. Graven rummede intet karakteristisk, men det er nu 
lykkedes at foretage en 14C-analyse af et af de størr e knoglefragmenter.7  
Resultatet viser, at den kr emerede person levede i 885-990 e.v .t., altså i  
vikingetiden. Grav B rummede dobbeltgraven (fig. 4), som vi skal se nær-
mere på i det følgende: Gravgruben tegnede sig som et sortfarvet fyldskifte 
på 2,5 x 1,6 m. D en var ca. 0,8 m dyb med skrå sider og nærmest flad 
bund. Gravfylden bestod hovedsageligt af den forhåndenværende strand-
voldstørv, der tegnede sig ty deligt i tværpr ofilet. På gravgrubens bund 
fandtes to velbevarede skeletter, skelet 1 i vestsiden og skelet 2 i østsiden.  
Mellem de to skeletter lå knogler esterne af et eller to får . Der blev ikke 
iagttaget spor efter kiste eller lignende. B egge gravlagte lå med ho vedet i 
nord. Skelet 1 var resterne af en mand på 35-40 år, som lå på ryggen med 
benene i en vinkelbøjet stilling, hv or højre hælben krydsede over venstre 
(fig. 5). Dette giver indtryk af, at benene har været bundet ved anklerne. 
Venstre arm lå langs siden, mens højre hånd hvilede ved lysken. Hovedet 
var vredet ned mod v enstre skulder, og halsen har tilsyneladende vær et 
brækket på den gravlagte mand – dette hav de dog ikke sat sig konkr ete 
spor på halshvirvlerne (fig. 4 og 6). Som gravgave havde han fået en slidt 
jernkniv med sig. Skelet 2 var resterne af en midaldrende kvinde, der lå i  
udstrakt rygleje med venstre arm langs siden og den højr e hånd hvilende 
nær lysken. Hun bar præg at hav e været delvist tandløs i en årrække og  
må i ansigtet have fremtrådt som en gammel kone med indsunken mund. 
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Fig. 5. Gerdrupmandens 
krydsede ankler, som de lå i,  
udgravningssituationen. Foto 
ROMU.
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Fig. 6. Gerdrupmandens 
hovedregion, som den så ud ved 
udgravningen. Foto ROMU.
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Fig. 7. Et af to ensartede lerkar, 
som var gravet ned nær dobbelt-
graven. Karret hører hjemme i 
800-tallet og er 7 cm højt.  
Foto Flemming G. Rasmussen, 
ROMU.

Desuden var der på skambenet indikationer på, at hun havde født. Ved 
hendes bæltested fandt man en jernkniv og et nålehylster i ben. Langs højre 
ben lå en 37 cm lang spy dspids i jern med spidsen pegende mod grav ens 
fodende. Spydspidsen er en J an Petersen type E, en type som for trinsvis 
hører hjemme i 800-tallet, men som lader til at hav e været i brug op i  
900-tallet.8 Særligt karakteristisk for skelet 2 var de tre store sten, som var 
placeret ovenpå – den ene dog væltet til siden.

Da museet to år senere vendte tilbage til stedet for en lidt større under-
søgelse, var det for at afklare, hvorvidt dobbeltgraven var en del af en egent-
lig gravplads. Mod forventning fandtes der ikke meget i grav ens umid-
delbare nærhed. Lidt der fra traf arkæologerne dog på en lille gr ube med 
to deponerede lerkar, som må dateres til tidlig vikingetid (fig. 7). Desuden 
traf man på en enkelt østv estvendt jordfæstegrav (A10) ca. 14 m NNV  
for dobbeltgraven, som indeholdt et velbevaret skelet af en ung kvinde af  
lav vækst, ca. 150 cm høj, liggende i rygleje med hovedet i vest og armene 
langs siden. Der var ikke bevaret gravgaver, og graven kunne ikke dateres 
i første omgang. Men 14C-analysen fra 2015 viser imidler tid, at kvinden 
med overvejende sandsynlighed har levet i 400-tallet e.v.t., altså i ældre ger-
mansk jernalder.9 Mod nord, hvor landskabet hævede sig, fandtes i søge-
grøfterne flere fyldskifter, som dækkede over jordfæstegrave, brandgrave og 
ringgrøfter. To jordfæstegrave med stærkt nedbrudte skeletter havde ind-
gået i en høj fra bronzealderens per. 2 (A5 og A6), og en urnegrav samt en 
brandplet kunne dateres til yngre bronzealder (hhv. A4 og A15). Bronze-
aldergravene er dateret på baggrund af genstandsmaterialet. Umiddelbart 
vest for højens randstenskæde fandtes endnu en jor dfæstegrav, orienteret 
VSV-ØNØ, hvori var nedlagt to individer: en voksen mand og et barn 
på 2-3 år (hhv. A12 og A18). Manden lå udstrakt på ryggen med hoved i 
vest og venstre arm over brystet, barneskelettet var stærkt forstyrret, og var 
placeret under lænden og mellem benene på manden. I graven fandt man 
også en lille benspids. En 14C-analyse viser, at manden levede i 1915-1755 
f.v.t., omkring overgangen fra sten- til bronzealderen.10

Ringgrøfterne, som blev fundet i området nord for dobbeltgraven, var 
gravet 10-30 cm ned i undergr unden. Ifølge udgravningsberetningen var 
dele af dem så overfladiske, at flere ringgrøfter kan have eksisteret, men er 
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forsvundet ved afrømningen. Deres diameter varierer fra 4 til 7 m, og der  
blev ikke gjort fund ved undersøgelsen af dem. Det er i sagens natur svært 
at sige noget endegyldigt om grøfterne, men det er nærliggende, at de r e-
præsenterer grave – for eksempel brand- eller urnegrave – som er ødelagt 
af ploven. Ringgrøfter kendes ikke mindst et år tusinde før vikingetiden, i 
keltisk jernalder, på de store, jyske tuegravpladser som Årre og Årupgård. 
Her var ”ringen” dog ofte afbrudt af små jordbroer.11 Men de forekommer 
også i forskellige afskygninger på vikingetidens gravpladser ,12 og på den  
mellemsvenske gravplads ved Lannaryd er der fundet ringgr øfter meget 
lig dem fra Gerdrup. Her har de omkranset og fremhævet små høje over 

brandgrave, som senere er pløjet væk.13

Ved de to udgravningskampagner  
i 1981 og 1983 blev afdækket i  
alt ca. 1.800 m 2 (fig. 8). Museet 
vendte ikke siden tilbage til ste -
det, blandt andet for di man 
med 1983-undersøgelsen ikke 
var stødt på en overbevisende 
koncentration af vikinge -
tidsgrave, som lignede an -
dre, kendte gravpladser  
fra perioden.

Fig. 8. Plan over de samlede 
udgravninger ved Gerdrup i 1981 
og 1983. Rød: grave fra stenalder. 
Grøn: grave fra bronzealder. Blå: 
grave fra jernalder inkl. lerkarde-
ponering. For anlægsdetaljer, se 
teksten. Tegning Ole Kastholm, 
ROMU.
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TANKER OM GERDRUPGRAVEN
”Det kan derfor konkluderes, at grav B er noget ud over det sædvanlige,” for-
tæller udgravningsberetningen afsluttende om dobbeltgrav en. Dette var 
en grav, som afveg fra den klassiske opfattelse af vikingetidens grav e, især 
ved kvindens blanding af kønsspecifikke gravgaver: nålehylster og spy d. 
Denne anomali blev understreget dels af den aflivede mand i graven, dels 
af de store sten, der tyngede kvindens legeme. På baggrund af disse pejle-
mærker foreslog udgraveren, Tom Christensen, at graven havde været en 
troldkvindes sidste hvilested: en kvinde gravlagt med et særligt statustegn  
– spyddet – og med en særlig gravgav e – den aflivede mand – samt med  
et udtalt ønske om, at hun i døden skulle forbliv e i grav en – stenene.  
Dette blev fremlagt i en ar tikel i ROMU fra 1981, hvor resultaterne fra 
1983-gravningen i sagens natur ikke var med. På trods af artiklens forsik-
ringer om, at også andre tolkninger er mulige, har idéen om den gravlagte 
troldkvinde rodfæstet sig, også i en bredere opfattelse – hvilket man kan 
forvisse sig om med en internetsøgning på ”gerdrup burial”.

Tolkningen som troldkvindegrav er ikke mindst blev et videreudviklet 
af Leszek Gardeła.14 Gardeła peger på, at spyddet meget vel skal opfattes 
som en ”vølvestav” eller en ”tr olddomsstav”, en fundkategori, som især  
Neil S. Price har arbejdet med, og som omfatter et antal scepterlignende 
metalgenstande, kendt fra en række vikingetidsgrav e.15 Gardeła forestil-
ler sig også, at de stor e sten kan have været kastet ned over kvinden som 
et steningsritual, og ser grav ens umiddelbart ensomme beliggenhed nær  
fjorden som særlige karakteristika. Han jævnfører det med en passage fra  
en af de islandske sagaer, som beretter om troldkvinden Katla og sønnen 
Odd, der forfølges og henrettes efter en begået udåd. Sønnen bliver hængt, 
og kvinden stenet ihjel på et øde sted. 16 Gardeła forholder sig dog kun  
flygtigt til den kildekritiske udfordring, som lurer i sammenligningen af en 
sydskandinavisk 800-tals grav med en skriftlig kilde, som blev nedskrevet 
på Island i 1200-tallet.

Gardeła har på denne baggrund overvejet, om Gerdrupgraven skal ka-
tegoriseres som en ”deviant burial ”.17 Det er et begr eb, som ikke har en  
vedtaget betegnelse på dansk, men kan oversættes nogenlunde til ”afvigen-
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de begravelse”. Helt grundlæggende dækker begrebet over en begravelse, 
som afviger fra den norm, der karakteriserer gravens egen samtid.18

”Afvigende begravelser” kan som term meningsfuldt hæftes på de grave 
fra kristen tid, hvor den gravlagte er blevet forment hvile i indviet jord og 
altså er blevet begravet uden for kirkegården. Baggrunden kunne være, at 
den ulyksalige havde begået særlige lo vbrud og var blevet henrettet. Be-
gravelserne kunne for eksempel finde sted ved henrettelsesstedet.19 Fæno-
menet er et integreret element i flere af de middelalderlige landskabslove 
i Skandinavien og kan muligvis tilskrives en oprindelse i førkristen tid.20

Imidlertid er der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt ”afvigende begra-
velser” egentlig er en brugbar betegnelse, når det gælder den forhistoriske 
verden. Dels varierer forståelsen af selv e begrebet betydeligt i forskellige  
forskningstraditioner, dels kræver det en klar definition af, hvad der er  
”normalt” og ”afvigende” blandt de konkr ete begravelser, som man vil  
undersøge.21 De udfordringer, som ”deviant burials ” fører med sig, når  
der arbejdes med et forhistorisk/førkristent kildemateriale, træder tydeligt 
frem, hvis vi tager udgangspunkt i gravpladsen: D en kristne gravplads’ 
veldefinerede afgrænsning kan nemlig ikke uden vider e overføres til for  
eksempel vikingetidens gravpladser. Dels kendes gravpladsens totale ud -
strækning og rumlighed oftest ikke; og det, der er udgravet som en solitær 
grav, kan meget v el repræsentere en del af en ukendt gravplads. D els er 
kendskabet til vikingetidens gravpladsers fysiske og mentale afgrænsning i 
forhold til det omgivende landskab og samfund begrænset. Uden indsigt i 
gravpladsens eget landskab forekommer det spekulativt at tænke i ”inden-
for” og ”udenfor”.

Den største far e ved at klassificere visse forhistoriske grav e som ”af -
vigende” er imidlertid, at forståelsen af oldtidens grav e risikerer at blive 
fordomsfuld eller etnocentrisk. De ting, som vi i dag opfatter som normale 
eller afvigende, kommer dermed til at blive pejlemærker, når vi skal forstå 
en forgangen verden, hvor det ”normale” kan have haft helt andr e – og 
ukendte – rammer.

102820_romu 2015_.indd   75 10/04/16   13:41



76 ROMU 2015

VARIATION ELLER AFVIGELSE?
Gravskikken i vikingetiden er kendt for at være utrolig varieret. Ikke alene 
bruges både jordfæstegrave og brandgrave side om side, også andr e dele 
af gravens udformning kan veksle betydeligt; den døde kunne være lagt 
direkte ned i jorden, eller i kiste, kammer , vognfading, båd eller i anden  
”emballage”. Gravene kunne være markerede på overfladen med større el-
ler mindre høje, stensætninger eller træpæle. 22  Vi ved også, at datidens  
begravelser var omdrejningspunkt for en række rituelle handlinger, som i 
dag kan være svære at afkode; handlinger, som blandt andet involverede 
tilstedeværelsen af hele og halve offerdyr og smuldrede brændte menneske-
knogler fra andre personer end den gravlagte.23

Hvorvidt Gerdrupgravens kvindelige indvåner var en troldkvinde eller 
ej, er ikke det vigtigste spørgsmål at besv are, for så vidt det o verhovedet 
kan besvares. Af større relevans er det at vurdere, i hvilket omfang denne  
grav skiller sig ud sig ud fra det generelle billede. Sat på spidsen: Hvordan 
kendes en ”afviger” i den bety delige variation, som karakteriserer netop 
vikingetidens grave?

Indledningsvis – og dette er et ganske afgørende punkt – må vi slå fast, 
at Gerdrupgravens topografiske placering ikke er afvigende. De samlede 
udgravningsresultater sammenholdt med de ny e 14C-analyser viser deri -
mod, at graven ligger sammen med mindst én anden vikingetidsgrav samt 
grave fra adskillige andre perioder, anlagt ved synlige monumenter (fig. 
9).  Denne tilbagevenden til ældre tiders begravelsespladser er et velkendt 
fænomen og ses i R oskildeområdet blandt andet på vikingetidsgravplad -
serne Trekroner-Grydehøj og Kr . Hyllinge kirkebakke.24 Selv om G er-
drupgravpladsen ikke lader til at have været omfangsrig, er dens placering 
på flere måder klassisk. Det kan i øvrigt ikke udelukkes, at nærheden til  
et knudepunkt – overgangen ved Maglemose å – også har spillet en rolle i 
placeringen af gravmonumenterne.

Vender vi os mod Gerdrupkvindens ”blandede” gravgods – nålehylster 
og spyd – er det måske nok opsigtsvækkende, men langtfra enestående.  
Den klassiske genstandsbaserede kønsbestemmelse, hvor våben pr. defi-
nition er for mænd, mens nålehylstr e og skålspænder er for kvinder , må 
vi i dag anse som en modificeret sandhed; en projicering af 1800-tallets 
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Fig. 9. Gravmonumenterne ved 
dobbeltgraven. Rød: grave fra 
stenalder. Grøn: grave fra bronze-
alder. Blå: grave fra jernalder.  
Sort: udaterede grave. 
Tegning Ole Kastholm, ROMU. 
© Kort- & Matrikelstyrelsen.

borgerlige kønsopfattelse på fortidens verden.25 Uden at et eksakt overblik 
kendes, kan der peges på adskillige grav e fra yngre jernalder i S kandi-
navien og tilstødende områder , hvor kvinder er gravlagt med ”klassisk ” 
mandsudstyr, hvor mænd er gravlagt med ”kvindeudstyr ”, eller hvor der 
optræder en blanding af mands- og kvindeudstyr .26 Et klart eksempel er 
grav BB fra vikingetidsgravpladsen v ed Bogøvej på Langeland, hv or en 
ung kvinde er gravlagt med en våbenøkse.27 Som et andet eksempel giver 
en optælling i Jan Petersens værk ”Vikingetidens smykker” et resultat på 
mindst 18 ”blandede” grave, hvori kombinationen ovale skålspænder og 
våben forekommer.28 Selv om der nogle gange kan være tale om sam-
menblandede eller forstyrrede grave, så er tallet så højt, at fænomenet som 
sådan må regnes for reelt.
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Fig. 10. Tværsnit gennem sten-
pakket jordfæstegrav fra vikingeti-
den. Kirke Hyllinge Kirkebakke, 
grav A608. Foto ROMU.

For så vidt angår de stor e sten, som tynger den gravlagte kvinde, er det  
en udbredt tanke, at sådanne skulle modvirke gengangeri.29 Gardełas før-
nævnte idé om, at Gerdrupkvinden blev knust af sten som en del af grav-
læggelsen, er kontroversiel. Selv om skelettet, i sagens natur især brystkas-
sen, faktisk er knust under stenenes vægt, så er der intet, som indikerer, at 
dette ikke blot har været et led i den naturlige nedbrydningsproces. Tan-
ken om stening/knusning må r egnes for spekulativ i dette tilfælde. M en 
hvad årsagen til stenenes tilstedevær else end har vær et, så er det langtfra  
et enestående fænomen. På adskillige af vikingetidens gravpladser findes 
grave med sten – store sten, mindre sten; oppe i gravfylden eller placer et 
direkte på den gravlagte (fig. 10).30

Mens grave med to eller flere samtidigt gravlagte kendes i mindst 88 til-
fælde,31 så er dobbeltgrave, hvor den ene person er synligt aflivet, sjældne. 
Klassiske eksempler kendes fra gravpladserne v ed Stengade II (grav F II)  
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Fig. 11. Den såkaldte trællegrav 
– grav 55 – fra skibssætningen i 
Gl. Lejre. Graven indeholder to 
mænd i én nedgravning, de er 
gravlagt ”etagevis”. Den øverste 
mand er halshugget. Foto Harald 
Andersen, Nationalmuseet.

og Gl. Lejre (grav 55) (fig. 11),32. Dermed er den aflivede mand måske 
det mest særprægede træk ved Gerdrupgraven. Om han så var ”træl”, er et 
andet spørgsmål, men da der også findes grave med kun ét individ, hv or 
vedkommende synes aflivet, forekommer tanken om trællen som gravgave 
ikke nødvendigvis overbevisende. Grave, hvor afdøde er begravet med ho-
vedet adskilt fra kr oppen, kendes for eksempel fra B irka (grav 959) og  
Bogøvej (grav T).33 De aflivede i gravene er altså også et element, man fra 
tid til anden kan støde på i vikingetidens gravskik, om end aflivningen 
som sådan kan være svær at påvise, og en dekonstruktion af den gravlagte 
– som halshugning – meget vel kan finde sted post mortem.34 For er et af-
hugget hoved ensbetydende med, at den pågældende blev halshugget som 
levende, eller kan det vær e resultatet af handlinger, som fandt sted efter  
døden? For Gerdrupmandens vedkommende kan man sige, at hans kryd-
sede ankler indikerer en vis grad af uvilje mod det skete, hvilket igen tyder 
på, at lige netop denne person rent faktisk blev aflivet – i levende live.
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AFSLUTNINGEN
Kaster vi nu et fornyet blik på Gerdrupgraven, må det konstateres, at hvert 
enkelt karaktertræk i dette fund kan genfindes andre steder i vikingetidens 
gravskik. Det er muligt, at nogle af disse træk ikke er normale i statistisk  
forstand; det er også muligt, at netop den for eliggende kombination af  
trækkene er unik. Men da er det mere rimeligt at betragte graven som sjæl-
den end som afvigende. G erdrupgraven var en integreret del af datidens  
samfund. For vikingerne var dette formentlig en grav , som lå indenfor  
”normalen” – at vi i dag kan opfatte den som afvigende, fortæller mere om 
os selv end om vikingerne. 

Nu til slut vil Læseren måske indvende, at artiklens forfatter i de fore-
gående linjer har lagt bety delig energi i at dekonstr uere den eksisterende 
forklaring af Gerdrupgraven uden at tilbyde en ny forklaring til erstatning 
for den frarøvede. Det er jo desværre dekonstruktionens natur. Men kan 
vi så intet sige om grav en? Jo, vi kan sige, at grav ens hovedperson er en 
ældre kvinde med en eller flere fødsler bag sig. H un har tilsyneladende  
fået en eller flere atypiske gravgaver med sig: spy ddet, måske også et af -
livet menneske? Tager vi udgangspunkt i et gr undlæggende patriarkalsk 
verdenssyn, kunne det antages, at kvinden har vær et en magtfuld enke,  
som har påtaget sig r ollen som familiens o verhoved ved hendes mands  
død (fig. 12).35 Det er ikke et ukendt fænomen og kunne være en rimelig 
forklaring – uden at den dermed nødv endigvis er den fuldstændige eller  
den rigtige forklaring.

Denne artikel fandt sine indledende ord i den relative nutid. Det er en 
tid, vi passende kan v ende tilbage til afslutningsvis gennem de or d, som 
ægteparret Inge og Sten Hegeler i 1960’erne brugte som motto for der es 
sexbrevkasse i Ekstra Bladet: 

”Lykken er at vide, hvad der er normalt, og at det normale har vide grænser.”
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Fig. 12. På Balkanhalvøen kendes 
et fænomen, hvor kvinder kunne 
overtage patriarkens rolle, hvis 
denne var død – eller slet ikke 
født. Til venstre ses Mikas (1929), 
født som kvinden Milica; til højre 
ses Stana (1960), også født som 
kvinde, fotograferet sammen med 
sin søster. Efter Herdt 1994.
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