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Skeletterne af to halshuggede personer f ra

den store vikingetidsboplads ved Kalmar-

gården vest for TissØ er en af hovedattrak-
tionerne på Kalundborg Museum. De blev

udgravet i sommeren 1979 i forbindelse
med regulering af vejen over Halleby Å'

De to skeletter lå direkte op ad en stor sten,

hvis top oprindeligt har været f rit synlig

Vest for stenen lå de jordiske rester af en

30-40-årig mand, og østf or den en mand,

som døde i 20-30-års alderen2.

De to halshuggede skeletter blev f undet i
udkanten af den store vrkrngeboplads ved

Tissø lige nord for et gammelt vadested

over Halleby A.
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i bløddelene ved halsen - henrettelsen må

have været et makabert syn.

Heller ikke i levende live har de to personer

været noget smukt skue, Manden ivestgra-
ven har haft et ualmindeligt fremtrædende
underbid. Skelettet er klart fra en mand,

hvilket ses i form af en vigende pande, mar-

kante ØJenbrynsbuer, store øreknuder, et
generelt stort kranium og et smalt bækken
Defekter i tandemaljen viser, at han har væ-

ret udsat for en eller flere kriser på grund af

sult eller sygdom under opvæksten.

Den anden mand har været krøbling. En

voldsom knoglebetændelse i hø1re hofte
(måske forårsaget af tuberkulose) havde
gjort hofteleddet stift og har medført en

kraftig haltende gang, som måske kun var
mulig ved brug af hjælpemidler. Fortæn-
derne i overkæben er slidt på en måde, der
tyder på, at han har brugt sit tandsæt som
redskab i forbindelse med håndværk

De to skeletter var lagt i jorden uden at
have fået genstande med, som kunne an-
tyde, hvilken tidsalder de stammede f ra

Afhuggede kranier, anbragt mellem benene,
var set f ør ved arkæologiske udgravninger
og pegede på, at de to skeletter kunne
være fra middelalderen. Det var derfor
overraskende, at efterfølgende kulstof-1 4
dateringer af de to skeletter henviste dem
til første halvdel af 1000-årene efter vor
tidsregning, hvilket vil sige slutningen af
vikingetiden3 Ny forskning tyder da også
på, at denne datering er forkert. Denne nye

erkendelse er en sidegevinst i forbindelse
med et forskningsprojekt om stenalderens
basiskost, som museet er vært for.

Det igangværende forskningsprojektet har
vist, at kulstof 14-analyser af ferskvandsfisk
fra egnens sØer og moser systematisk giver

for gamle dateringer. Friskfangede fisk fra
Tissø har således en alder på ca. 1 030 kul-
stof 14-år. En gedde fra Aunsø har vrst sig

at have en kulstof 1 -alder på ca.680 år,

og fiskeben f ra stenalderens bosættelser
i Åmosen har givet kulstof 14-dateringer,
som er ca.120 til 480 år for gamle iforhold
til alderen af de kulturlag, de er fundet i.

Disse afvigelser i tidsbestemmelserne skyl-

des, at de pågældende vådområder får
tilf ørt grundvand, som i vekslende omfang
er "forurenet " af ældgammelt kulstof f ra

undergrunden. Personer, som spiser fisk
fra søerne og moserne, optager noget af

det fossile kulstof i deres knogler Daterer
man sådanne knogler, bliver den målte
alder forkert i et omfang svarende til, dels

hvor stor en del af kosten ferskvandsfiskene
udgjorde, dels til hvor meget fossilt kulstof,
der fandtes i de pågældende fiska.

Forskningsprojektet har også påvist, at man

ved at måle knoglernes indhold af kulstof 13

og kvælstof 1 5 i grove træk kan fastslå,
hvor meget protein fra fisk en person har
indtagets. På den måde er det beregnet, at
personerne fra vest- og østgraven har fået
henholdsvis ca.47o/o og ca.28% af deres

proteiner i form af fisk. Vælger man den
relativt konservative antagelse, at disse fisk

har haft en alder på a00 kulstof 14-år, når

man frem lil f ølgende: Personen r vestgra-

ven har med 95o/o sandsynlighed levet på et

tidspunkt, som ligger mellem 1044 og 1386

efter vor tidsregning - mest sandsynligt i

1 1- eller 1 200-årene 6

Tilsvarende kan personen iøstgraven place-

res inden for tidsrummet 1040 til 1282 efter
Kristus. Skiftet mellem vikingetid og mid-
delalder liggerved 1050 e.Kr Beregningen
f ører således til den konklusion, at begge
grave med stor sandsynlighed er f ra mid-

delalderen5.

Det var overraskende at finde skeletter på

dette lavtliggende sted iterrænet. Endnu

mere overraskende var det, at begge per-

soners kranier var anbragt mellem deres

lårben. Der var åbenbart tale om to henret-
tede personer. Eksekutionen af personen

i den vestlige grav var tydeligvis forløbet
perfekt med et skarpt hug f ra nakken.

Delin kventen havde dog ikke stra kt ha lsen

f uldt tilstrækkeligt, for underkæben var lige

blev strejfet. Han blev begravet ved siden af

den store sten, pænt på ryggen, men med

hovedet sat mellem benene, så det øjnede

lige op i skridtet.

Henrettelsen af personen i den østlige grav

var forløbet knapt så planmæssigt. Offeret
havde i det af gørende øjeblik trukket hagen

ind med det resultat, at skarpretteren hu9-
gede ind i nakken, gennem ansigtet og ud

under ØJnene. Afd øde blev derefter kulet
ned, skråt ind under den store sten, og

kraniekalotten slænget ned mellem benene.

Dog blev under- og overkæbe hængende
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Begge de to halshuggede er

ningen nord-syd. Det svarer

begravet i ret-
ikke til alminde-

De nye dateringer af de to skeletter er i god

overensstemmelse med deres fysiske ken-

detegn. De halshuggede mænds højde kan

således beregnes til 172 cm (vestgraven)

og 173 cm (østgraven), hvor gennemsnittet
for de hidtil undersøgte skeletter fra vikin-
getid og middelalder er henholdsvis 1 71

og 173 cm. Kranieformen var for begges

vedkommende mellemskallet, hvilket er ty-
pisk for middelalderen, mens vikingetidens
gennemsnitlige kranieform var langskallet.

Deres relativt gode tandforhold passer også

bedre til forholdene i middelalderen, end til
gennemsnittet i vikingetiden, hvor tandsæt-
tene ofte var mere præget af både karies og

tandtab.

lig skik ved middelalderlige begravelser. Den

foreskrev nemlig, at de døde skulle ligge

øst-vest, med hovedet i vest, så afdøde
kunne opleve det strålende syn af solen

og frelseren ved daggry på dommens dag

Skeletternes orientering bør dog ikke tages

som tegn på en datering til f ør-kristen tid.
Man havde som led i afstraffelsen jo også

på anden måde sørget for, at de to personer

på den yderste dag skulle få et ikke-almin-
deligt, ja decideret nedværdigende udsyn.

Skal vi i dag forsøge at bedømme, hvilke

forbrydelser de to henrettede personer kan

have begået, vil det være passende at sØge

i de middelalderlige landskabsloves bestem-

melser. Vr ved, at Jyske Lov blev skrevet ned

i 1241 , og at den som andre tilsvarende lov-

tekster for de sjællandske og skånske lands-

dele afspejler brydninger mellem gammel

sædvaneret og en f remtrængende kirkelig
retsbevidsthed. Gammel var slægtsansvaret,
slægtens kollektive ansvar og hævntanken.
De yngre retstanker bar præg af kirkens
bestræbelser på at in df øre bøder og f redløs-

hed, som erstatning for manddrab, som kir-

ken betragtede som en synd. Kongemagten
sikrede til gengæld retshåndhævelsen og
modtog herfor en del af retsbøderne Kun

for tyveri gjaldt galge og gren af den simple
grund, at tyven normalt intet ejedeT.

Arkæologiske undersøgelser har vist, at
der siden stenalderen har været vad- og
vejforbindelser over Halleby Å umiddelbart
syd for f undstedet for de to halshuggede
skeletter8 Historiske kilder oplyser, at åen
på det pågældende sted dannede grænse

mellem to de middelalderlige herreder, Ars
og Løve Alt ialt ser det således ud til, at de

to personer er ha lsh uggede og beg ravede
på et let genkendeligt sted tæt ved alfarvej
på grænsen mellem to kirkelige administra-
tionso m råder.

Hvilke forbrydelser de to personer kan være
blevet straffede for, står fortsat hen i det
uvisse. Den nye viden om datering af for-
bryderne kan måske give anledning til, at
denne sag tages op til fornyet vurdering på

basis af en kombination af arkæologisk og
historisk kildemateriale. Under alle omstæn-
digheder kan vi - endnu engang - konsta-
tere, at museets samlinger ikke er en statisk
størrelse, som kun samler støv på hylderne.
De indgår tværtimod som dynamiske ele-
menter i den løbende udforskning, fortolk-
ning og formidling af vores fortid.
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Skeletterne frilagt ved udgravningen i 1979. Den store sten, der i sin tid markerede gra-

vene, blev fjernet, så de to halshuggede personer kunne blive udgravet. Stenen var i nyere

tid blevet gravet ned under pløjedybde Foto G. lørgensen-
. ,"i,"7,.


