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Vikingetiden er den korteste periode i Danmarks 
historie, faktisk er vikingetiden en periode på 
omkring 270 år. Hvis man lavede danmarkshis-
torien om til en snor, hvor hundrede år var én 
cm, ville vikingetiden være 2,7 cm lang. Stenal-
derens snor ville være 90 cm lang.

Selvom vikingetiden er sådan en kort periode, 
så er perioden kendt i hele verden, og mange 
ser vikinger for deres indre blik, når de tæn-
ker på Danmark, Norge eller Sverige. Alle ken-
der historierne om vikinger, der sejlede ud for 
at røve og plyndre. Men vikingerne var meget 
mere end bare farlige barbarer. I vikingetiden 
blev danskerne kaldt daner. Danerne var dygti-
ge handelsmænd og handlede med en stor del 
af den kendte verden. Arkæologer har fundet 
mange beviser på, at varer fra fjerne steder har 
fundet vej til de danske byer. I de følgende uger 
skal vi sammen bevæge os gennem vikingernes 
verden, som den så ud, når de ikke “drog i vi- 
king” - altså når de ikke var på togt.

Den 8. juni 793 angreb en gruppe vikinger det 
engelske kloster Lindisfarne og man siger, at det-
te angreb var startskuddet til vikingetiden. Mens 
nogle af mændene var ude og se verden, var det 
kvinder, børn og trælle, der passede gården og 
markerne. Selvom nogle af danernes mænd var 
på togt, gik livet videre derhjemme.

Nogle daner valgte at bosætte sig i de nye lande, 
for eksempel var store områder i England under 
dansk lov. Mange engelske ords oprindelse kan 
ledes tilbage til danernes sprog: vindue/window, 
lov/law og æg/egg.

Vikinger
I 1002 var den engelske konge Æthelred d.2 så 
træt af danerne og af at betale danegæld, at 
han beordrede alle daner på engelsk jord myr-
det - massakren blev kaldet “Danemordet”. Det 
lykkedes dog ikke helt, og i 1016 erobrede Knud 
den Store hele England. Knuds sønner arvede 
kongetronen i England. Den sidste danske konge 
i England var Hardeknud. Efter ham blev Edvard 
Bekenderen indsat som konge.

Der er lidt uenighed om, hvornår vikingetiden 
slutter. Nogle mener, vikingetiden sluttede, da 
den sidste danerkonge døde, altså i 1042. Andre 
siger år 1066, året hvor England blev erobret af 
normannerne. Disse mænd af nordisk afstam-
ning kunne bedre forsvare sig mod vikingernes 
plyndringer langs kysterne, da de kendte til da-
nernes plyndringsstrategier og måde at kæmpe 
på, da de selv var “uddannede” til denne form 
for krigstaktik. Mange steder skriver man 1050, 
fordi det er ca. midt mellem de andre to årstal 
og lettere at huske. Men fra 1050 begyndte da-
nerne mere at fokusere på at udvikle Danmark 
og ikke så meget på at plyndre landene omkring 
os. Der er dog skriftlige kilder, der viser, at Knud 
den Hellige havde planlagt et togt i 1085, men 
det blev aldrig til noget.
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I dag er Hedeby kun et museum, men for 1100 
år siden var det en stor by med masser af liv. 
Men dengang hed byen ikke Hedeby. De første 
skriftlige kilder om byen kalder den Haitabu (He-
debyen) eller Sliesthorp (landsbyen ved Slien).
Hedeby var en meget vigtig handelsby i vikinge-
tiden. Byen lå på det, vi i dag kalder Hærvejen. 
Ruten langs den jyske højderyg har været be-
nyttet siden bronzealderen. Nogle steder kaldes 
den også oksevejen. I krigstider var det hære, 
der gik langs vejen, og i fredstider var det okser, 
der skulle sælges nede sydpå. Langs ruten mø-
der man flere fortidsminder, bl.a. runestenene i 
Jelling og Ravningbroen, begge udført efter be-
faling af Harald Blåtand. Byen var et knudepunkt 
for handel. Mod øst havde byen direkte adgang 
til Østersøen, og fra nord kunne folk vandre ad 
hærvejen. Da byen lå I udkanten af kongeriget, 
var der var også gode muligheder for handel 
med Frankerriget mod syd. I den tidlige del af 
vikingetiden undgik man helst at sejle nord om 
Skagen, da vejr- og strømforholdene gjorde det 
meget vanskeligt. Derfor var det sikrere at sej- 
le ind ad fjordene og derved endte man også 
ved Hedeby. Hedeby lå i bunden af fjorden Sli-
en, hvorfra der i vikingetiden var nem adgang 
til Østersøen og dermed resten af verden. Den 
ældste del af Hedeby lå få hundrede meter nord 
for det sted, hvor Hedeby museet i dag ligger. 
Dette skyldes, at Kong Godfred flyttede byen en 
smule længere sydpå.

Hedeby omtaltes første gang i 804 i De Frankis-
ke Rigsannaler, hvor Kong Godfred og hans hær 
kom til byen. De frankiske rigsannaler er årsbø-
ger skrevet til den franske konge. I 808 ødelagde 
Kong Godfred den slaviske markedsplads Reric 

Hedeby
og tvangsforflyttede købmænd til Hedeby. God-
fred ville gerne have de skatter, som købmænd- 
ene skulle betale i forbindelse med handel i 
byen. Når de handlede i Hedeby, gik skatterne 
til Godfred selv. Efter de mange nye købmænd 
kom til byen, udviklede byen sig hurtigt til en 
storby med mellem 1000 og 2000 indbyggere. 
Det var rigtigt mange mennesker dengang - de 
fleste mennesker boede nemlig i landsbyer med 
10 - 12 gårde.

Hedeby var en af de vigtigste handelsbyer i vi- 
kingetiden. En anden vigtig handelsby var Ribe. 
Men i modsætning til Ribe, findes Hedeby ikke 
længere. I løbet af første halvdel af det 11. år-
hundrede blev byen flere gange ødelagt. I 1050 
blev byen brændt ned til grunden af den norske 
konge; Harald Hårderåde. Derefter flyttede be-
folkningen og grundlagde byen Schleswig, som 
stadig findes den dag i dag.
Hedeby ligger i dag i Tyskland, men i vikingetiden 
lå byen i den allersydligste del af det, der senere 
blev til kongeriget Danmark. Omkring 650 e.v.t. 
havde en ukendt konge samlet området nord 
for Slien og påbegyndte et fæstningsværk mod 
syd. Dette fæstningsværk kalder vi i dag Dan-
nevirke. Denne vold nåede helt hen til området 
omkring Hedeby. Men dette var ikke den eneste 
beskyttelse, byen havde. Rundt om byen havde 
man bygget en halvkredsvold, som man stadig 
tydeligt kan se i landskabet. Dengang gik volde-
ne helt ud til vandet på de steder, hvor vandet 
var så dybt, at fjenden ikke kunne gå rundt om 
volden og på den måde indtage byen. Byens 
porte har højst sandsynligt ligget mod nord og 
syd. Mod vest løb en bæk ind i byen, så beboer-
ne altid havde adgang til rent drikkevand.
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Hverdag
Arkæologer har fundet mange ting fra vikinger-
ne. I Roskilde Fjord på Sjælland kan man besøge 
et museum, hvor man kan se 5 ægte vikingeski-
be. De har ligget mange år i Roskilde Fjord og er 
derfor ikke mere hele. Men de er bygget af vi- 
kinger! På museet har de også rekonstrueret ski-
bene, så man kan se, hvordan de så ud engang. 
Man kan også prøve at sejle med et vikingeskib.
Syd for Ribe har de et stort udendørs museum, 
hvor man kan gå rundt blandt “danerne” og 
opleve, hvordan “Ripa” så ud for 1300 år siden. 
Hedeby er også et museum, hvor man kan se 
rekonstruerede huse og masser af arkæologiske 
fund. Fordi der er så mange steder i Danmark, 
Norge, Sverige og Nordtyskland, hvor arkæolo-
ger har fundet spor af vikingerne, ved vi faktisk 
rigtig meget om vikingernes samfund og hver-
dag.

De fleste daner var landmænd og boede i lands-
byer med 10 - 12 huse. Rundt om landsbyen 
havde beboerne bygget et hegn, så de kunne 
holde uvelkomne ude. Udenfor hegnet lå mar-
kerne. Her blev der dyrket byg og rug. Dyrene 
gik indenfor hegnet, hvor de gik rundt mellem 
danernes huse og græssede. Bonden havde køer, 
grise, får, høns og gæs.

Den gennemsnitlige daner boede i den ene ende 
af huset og havde dyrene i den anden ende. Høv- 
dinger og andre rige havde stalde, hvor dyrene 
boede. Inde midt i huset var der et ildsted, hvor 
de tilberedte maden. Oppe i taget var der et hul, 
så røgen kunne komme ud. Danernes senge stod 
langs væggene. De havde altså stue, køkken og 
soveværelse i ét rum.

Mange daner havde trælle, der boede i små hyt-
ter i nærheden af deres ejer. Trællene lavede det 
hårdeste arbejde.

Til dagligt spiste bonden og hans familie grød, 
brød og fisk. De drak næsten ikke vand, det var 
nemlig ofte forurenet, og så kunne de blive syge. 
Derfor drak man mælk og hjemmelavet øl.

I landsbyen var der også et helligt sted, et sted 
hvor de kunne forkæle guderne. Når vikinger-
ne ofrede eller bad til guderne, kaldte man det 
Blót. Man skulle være sød ved guderne, så de 
var søde ved én. I løbet af vikingetiden kom en 
ny tro til Danmark. Nogle mennesker stoppede 
med at tro på Ase-guderne og begyndte at tro 
på Gud og Jesus. Når de troede på Gud, byggede 
de trækirker, hvor de kunne bede til ham.

Hedeby var en stor by, hvor folk ikke kun var 
bønder. Der var også håndværkere. Man kunne 
altså gå til smeden og få sko på sin hest, eller 
til garveren og hente skind til tøj. Lidt som når 
vi går i butikker for at købe de ting, vi mangler.
Fordi Hedeby lå lige ud mod Østersøen, var der 
også købmænd fra fremmede steder. Det ved 
man, fordi man har fundet mønter helt fra mel-
lemøsten. Købmændene kom med varer, som 
man ikke havde heroppe, det kunne for eksem-
pel være smukke glasperler.

Eller købmænd nordfra kom med gevirer, som 
man kunne lave flotte ting ud af. Noget af det, 
som de udenlandske tog med hjem, var f.eks. 
rav. De havde ikke rav, hvor de kom fra, og det 
var derfor meget værdifuldt. I Skandinavien kan 
man stadig være heldig at finde rav på stranden.
Hedeby var også godt beskyttet. Rundt om byen 
var der bygget volde. I voldene var der lavet por-
te, så der var styr på, hvem der kom ind i byen. Fra 
søsiden kunne byen også lukkes for uvelkomne. 
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På havbunden har man fundet rester af kæmpe 
porte, så havnen kunne lukkes. Skete dette kun-
ne man slet ikke komme ind til byen. Faktisk var 
voldene så godt lavet, at man stadig kan se dem 
i dag, når man tager derned på besøg.

Inde i Hedeby har man fundet rester af sveller, 
som har været brugt til at brolægge gaderne, 
fordi der var så meget trafik i byen. Mellem nord- 
og sydportene gik den største vej gennem byen. 
Rundt om hovedgaden boede byens befolkning. 
Ud fra husenes størrelse gætter man på, at de 
rigeste boede nede ved havnen og den fattige 
del af befolkningen boede ude ved byens volde.
I vikingetiden var samfundet meget opdelt. I 
toppen var stormændene, bønderne og allerne-
derst var trællene.

Der findes en historie fra vikingetiden, der fortæl-
ler om, hvordan guden Heimdal forklædte sig 
som en dødelig, manden Rig. Heimdal tager på 
rejse gennem Midgård - jorden hvor mennesker 
bor. Her besøger han tre familier. Han overnatter 
hos hver familie og de tre drenge, der fødes ni 
måneder efter hans besøg, lægger navn til de 3 
samfundslag, som vikingetiden var inddelt i.

Rig besøgte først Oldemor og Oldefar, de boede 
i en ussel rønne og Rig fik dårlig mad serveret. 
Om natten sov Rig mellem de gamle. 9 måneder 
senere fødte Oldemor en grov, sort og ludende 
dreng, han hed “Træl”. Træl fik børn med den 
snavsede Tøs, de er forældre til trællenes slægt.
Bagefter kom Rig til en gård, her boede Bedste-
mor og Bedstefar. Rig fik god mad. Rig overnat-
tede mellem parret, og 9 måneder senere fødte 
Bedstemor Karl.

Karl blev gift og fik børn med en passende kvin-
de. De er forældre til alle bønder.
Til sidst besøgte Rig Storbondens gård. Han fik 
serveret rigtig god mad og overnattede mellem 
Mor og Far. 9 måneder senere fødte Mor en søn 
- Jarl. Rig lærte Jarl at mestre runer. Jarl drog i 
krig og endte med at eje 18 gårde. Han giftede 
sig med Erna og sammen fik de Konr (Konge). 
Han endte med at blive gift og fik et kongerige.
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Handel
Som betalingsmiddel brugte man blandt andet 
brudsølv. Dette var en forløber for det pengesys-
tem, som vi kender i dag. Men dengang blev 
man enig om varens værdi, og sølvet blev deref-
ter vejet af. Sølvet kunne brydes i mindre stykker, 
alt efter, hvor meget der skulle bruges. Derfor 
kaldte man det brudsølv. Nogle steder byttede 
de en varer for en anden.

Handlende sydfra var meget interesserede i rav, 
som forekommer naturligt på de danske kyster, 
men sydpå har man ikke rav. På den måde be-
vægede danske varer sig ud i verden og varer 
fra Rusland, Sydeuropa og Mellemøsten nåede 
til Danmark.

Hedebys placering gjorde, at byen hurtigt blev 
et knudepunkt for handel. Ruten ned langs den 
jyske højderyg og den gode placering ud mod 
Østersøen gav nemlig rejsende købmænd ad-
gang til byen, hvor de kunne sælge deres varer 
eller bytte til andre kostbarheder. Byen var godt 
beskyttet af volde, så købmænd og håndvær-
kere ikke skulle frygte for overfald af fjendtlige 
saksere eller lignende. Kong Godfred sørgede 
også for at passe godt på Hedeby. Han tjente 
nemlig penge på skatter fra de mange hand-
lende. Derfor var det vigtigt for ham, at Hedeby 
blev en stor og vigtig handelsby med en mas-
se handlende. Det var også derfor, at han i 808 
tvangsflyttede handelsfolk og håndværkere fra 
Reric til Hedeby. 

I Ribe findes der en stor eng, som i dag kaldes 
hovedengen. Den ligger lige ved Ribe å og har 
givet handlende en nem mulighed for at sælge 
deres varer hurtigt. På hovedengen var der en 
stor markedsplads, hvor folk havde små boder. 
I boderne solgte de forskellige varer. Det kunne 
være nordmænd, der solgte gevirer. For dem var 
gevirerne overskud fra de nedlagte dyr, som de 
i Danmark kunne sælge for brudsølv eller an- 
dre værdier. I andre boder blev der solgt smukke 
perler, skind, køkkengrej eller lignende. Marke-
derne var faktisk lige som et stort shopping cen-
ter eller en gågade. Alt hvad hjertet begærede, 
kunne købes på markedet.
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Religion
I vikingetiden var langt de fleste ase-troende, 
altså de troede på Odin, Thor, Freja og de andre 
nordiske guder. Men i slutningen af vikingetiden 
vandt en ny religion frem. En religion med kun 
én Gud, nemlig kristendommen.

Allerede i midten af 800tallet blev den første 
kirke bygget i Hedeby. Det var Danmarks første 
kirke. Den tidlige udbredelse af kristendommen 
i byen skyldtes munken Ansgar. Det er først i 
midten af 900tallet, at resten af Danmark bliver 
kristent - i hvert fald ifølge Harald Blåtands sten 
i Jelling.

I dag står der i Danmarks grundlov, at vi har re-
ligionsfrihed, altså den enkelte dansker bestem-
mer selv, hvilken religion han eller hun vil tro 
på. I Hedeby har arkæologerne fundet tegn på, 

at kristne og ase-troende levede side om side. 
Blandt andet har man fundet en støbeform i en 
smedje, hvor smeden har kunnet støbe Thors 
hammer - Mjølner - og det kristne kors samtidigt.
Rundt om Hedeby har arkæologer fundet forskel-
lige grave - både fra kristne og fra ase-troende. 
Man kan kende forskel på disse grave, ved at 
kristne ligger med hovedet mod vest. Ase-troen-
de har fået gravgaver, da de troede på, at det 
man manglede i dette liv, ville man også mangle 
på den anden side.
Vikingerne havde en række religiøse skikke og 
handlinger, som skulle udføres 7 gange i løbet af 
året. Det betyder ikke, at vikingerne kun ofrede 
til guderne på disse tidspunkter, men det sva-
rer til de kristnes større religiøse tidspunkter, for 
eksempel, påske, pinse, advent og så videre. For-
delingen af de store “blot” fester så således ud:

Forår Sommer Efterår Vinter

Sejrs-blot
Midsommerblót

Høstblót
Efterårsblót

Alfeblót
Juleblót
Diseblót

Ved et “blot” blev der ofret gaver til guderne for 
at holde dem i godt humør eller formildne dem. 
Danerne mente, at livets gang og det der ske-
te os, var bestemt ud fra gudernes velvilje eller 
modvilje mod os mennesker. Guderne sikrede en 
god høst, de sørgede for, at man fandt kærlig-
hed og var frugtbar, de sørgede for, at det gik 
godt i krig. Derfor var det altså meget vigtigt, 
at guderne kunne lide én og gerne ville én det 
godt.
Vi kender alle historien om Thor, der laver lyn og 
torden. Når han rider over himlen i sin gede-truk- 

ne vogn og kaster med sin hammer, Mjølner, 
så buldrer og brager det. Man skulle holde sig 
gode venner med Thor. Hans lyn kunne sætte ild 
i husets tag, og dengang havde alle stråtag og 
sådan et tag brænder hurtigt. Freja var gudinde 
for kærlighed og frugtbarhed, så hvis man ger-
ne ville have børn, som kunne passe på én, når 
man blev gammel, så måtte man holde sig på 
god fod med hende. Alle guderne havde deres 
egne ansvarsområder - lidt lige som helgener i 
den katolske kirke.
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Fremmede gæster
Vi ved alle, at vikingerne rejste langt omkring, 
både som handelsfolk og når de drog på togt. 
Faktisk er det togterne, som folk tænker på, når 
de hører ordet vikinger. Men vikingerne var mere 
end barbarer, der plyndrede, voldtog og stjal. De 
var dygtige skibsbyggere. Hvis vikingerne ikke 
havde forfinet deres kunnen indenfor skibsbyg-
geri, havde det ikke været muligt at komme så 
langt ud i verden, som de gjorde. Skriftlige kil-
der fortæller, at vikingerne har været i England 
og Frankrig. Og via floder, der munder ud i Øs-
tersøen, er de nået langt ind i det nuværende 
Rusland og andre dele af Østeuropa.

Flere daner valgte at bosætte sig i udlandet. I 
England blev et stort område underlagt dansk 
lov, området blev kaldt Danelagen. Hovedbyen 
i området var York - af vikingerne kaldet Jorvik. 
Men det var ikke kun i England, at danske mænd 
og kvinder startede et nyt liv. Høvdingen Rollo 
hærgede Frankerriget så groft, at Kong Karl den 
Enfoldige overlod et landområde til Rollo og 
hans mænd, hvis de lovede at stoppe plyndring- 
erne, lade sig døbe og i fremtiden hjælpe med 
at beskytte Frankerriget mod de hærgende vi- 
kinger. Rollo holdt sit løfte og landområdet blev 
med tiden til Normandiet. Så da Vilhelm af Nor-
mandiet i 1066 erobrede England, var det altså 
en mand med dansk blod i årerne, der blev kon-
ge af England. Vi ved også, at norske vikinger 
søgte nordpå, de bosatte sig på Færøerne, sene-
re Island, søgte videre til Grønland og omkring 
år 1000 nåede de helt til Vinland (betyder en-
ten græs land eller vin land), Markland (betyder 
skov land) og Helluland (betyder sten land). De 3 
landområder ligger på den amerikanske østkyst.
Men det var ikke kun vikingerne, der var gæster 

i fremmede egne. Udenlandske gæster kom også 
til det daværende Danmark. Som nævnt tidlige-
re var Hedebys placering helt perfekt. Rejsende 
nordfra og sydfra ville før eller siden komme til 
byen, da den lå på en af datidens vigtigste ruter. 
Rejsende fra søsiden havde også nem adgang til 
byen. Det betød, at mange mennesker gennem 
tiden besøgte Hedeby. 

Lige som når vi i dag er på ferie i udlandet, så 
kan vi undre os over, hvordan folk gør tingene 
i det pågældende land. Denne undren har altid 
været der. De fremmede, der besøgte Hedeby i 
vikingetiden, har også undret sig over, hvordan 
beboerne levede deres liv. Der findes flere beret-
ninger fra mennesker, der har mødt vikingerne 
og deres kultur.

Ibn Fadlan møder omkring 920’erne et folk, 
han kalder “Rus” på den russiske flod Volga. 
Man regner dog med, at det er nordiske han-
delsrejsende, han har mødt. Ibn Fadlan beskriver 
grundigt vikingernes begravelsestraditioner og 
menneskeofringer. Ibn Fadlan fortæller også om 
vikingernes udseende, forhold til våben og hy-
giejne. Men der findes også købmænd, der har 
besøgt vikingerne på deres egen hjemmebane. 
I midten af 900 tallet besøgte blandt andet en 
arabisk købmand, Ibrahim Ibn Ya’cub at Turtushi, 
Hedeby. Hans beskrivelse af byen og beboerne 
blev senere nedskrevet. Nedenstående 5 citater 
stammer fra Ibrahims besøg i Hedeby:
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“De fejrer en fest, hvor de alle kommer sammen 
for at ære guden og for at æde og drikke. Den, 
som slagter et offerdyr, rejser ved døren til sin 
gårdsplads pæle og sætter offerdyret derpå, 
hvad enten det er et stykke kvæg eller en væd-
der eller en gedebuk eller et svin, for at folk kan 
vide, at han ofrer til sin guds ære”

“Byen er fattig på varer og rigdomme. folks 
vigtigste næringsmiddel er fisk, for dem er der 
mange af.”

“Hvis en af dem får børn, kaster han dem ud i 
havet for at spare på udgifterne. I øvrigt fortalte 
han også at retten til skilsmisse tilkom kvinder-
ne. Kvinderne skiller sig, når de har lyst til det.”
“Man har også der en kunstigt fremstillet øjen- 
sminke; når de anvender den, tager skønheden 
aldrig af, men tager endog til hos mænd og kvin-
der.”
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Uffe Hin Spage
Grænser har altid været et stridighedspunkt. 
Selv i vikingetiden kæmpede kongerne om mere 
land. Jo mere land, desto mægtigere konge var 
man og jo flere skatter kunne man samle ind. 
Historien om sagnhelten Uffe Hin Spage blev 
omtalt i Saxo Grammaticus’ Danmarks Krøni-

ke. Du skal læse Grundtvigs fortolkning (sagen 
“Kong Vermund den Gamle”) af historien og 
derefter argumentere for eller imod, at den kan 
være sand.

Grundtvig - Kong Vermund den gamle (1848)

1. Kong Vermund den gamle, af alderdom blind,
 men klog på de fremfarne dage,
 ved Ejderen sad med bekymring i sind,
 han sørged for Uffe hin Spage.

2. Han havde ej mer end den eneste søn,
 og ham kaldte alle den dumme,
 et mandighedsord, som han nemmed i løn,
 var døg faret ud af den stumme.

3. Og Uffe, han stod nu mod tyskere to
 i holmgang, hvor Ejderen strømmer,
 og Vermund den gamle, han græd og han lo
 som barnet, der underfuldt drømmer.

4. Den gamle, han sad på den yderste kant
 af Danemarks rige det gæve,
 og det var hans forsæt, om tyskerne vandt,
 han ville det ej overleve.

5. Han hørte det fløjte i luften som stær,
 han hørte det knitre som lynet,
 da kendte han ‚kræp, sit opgravede sværd,
 trods skaden, han  havde på synet.

6. Velkommen igen fra de døde! sa‘ han
 og indad sig flytted en tomme,
 han tænkte: skønt ej på den yderste rand
 tids nok kan i graven du komme.

7. Han hørte det fløjte i luften på ny,
 han hørte det knitre som lynet,
 da sprang han fra tue, da kvad han i sky:
 Nu sagnet hos mig går for synet!

8. Nu tyskerne begge lå døde som sild,
 og Uffe stak sværdet skede,
 og rygtet om sejren, det fór som en ild
 fra Ejder i nør oder hede.

9. Og Danemark jubled fra hav og til hav,
 så bladet sig underlig vender,
 og Uffe til tronen, som Frode til grav,
 hans bondernænd bare på hænder.

10. Så gik det ved Ejder i ældgammel tid,
 for lang er med tysken vor trætte,
 og der immer så, når os lykken er blid,
 med tysken vi komme til rette.
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Dannevirke
I dag ligger Dannevirke i Tyskland, men da man 
begyndte at bygge volden, lå den som grænse 
mod syd. Volden var Danmarks sydligste grænse 
helt indtil 1864, da Danmark mistede Slesvig og 
Holsten til tyskerne. Men det er en helt anden 
historie, som I nok skal få på et andet tidspunkt.
Skriftlige kilder giver Gorm den Gamles dron-
ning, Thyra Danebod, æren for, at man begyndte 
at bygge Dannevirke, men det er ikke sandt, for 
Thyra levede først i 900 tallet. Men under Gorm 
den gamles regeringstid har man udbygget 
voldene. Voldene er faktisk blevet udbygget af 
flere omgange hele tiden for at sikre, at Dan-
mark ikke blev angrebet af fjendtlige hære. I dag 
ser voldene ikke ud af særlig meget, men i gam-
le dage var voldene meget højere, end de er nu. 
Nogle steder omkring museet kan man se dele 
af Valdemarsmuren, en murstensmur, der blev 
bygget for at styrke voldanlægget. Nogle steder 
var muren 2 m tyk og hele 6 meter høj!

Fæstningsværket Dannevirke er en lang jord-
vold, der starter ved Hedeby i øst og ender ved 
floden Trenen i vest. Fæstningsværket er Euro-
pas største forhistoriske fæstningsværk. Navnet 
betyder “Danernes Værk”. Danernes fæstnings-
værk blev påbegyndt i jernalderen, altså helt til-
bage i ca. 500 tallet. Faktisk er Dannevirke ikke 
én vold, men fæstningsværket består af man-
ge volde, hver med sit navn. Oprindeligt havde 
Dannevirke også en port, den eneste måde man 
kunne komme ind i Danmark. Resterne af por-
ten blev fundet nær det nuværende Dannevirke 
museum, lige der, hvor Hærvejen krydser Dan-
nevirke. Da Dannevirke stod færdig, kunne man 
altså næsten helt holde styr på, hvem der kom 
ind i landet, og hvem der IKKE måtte komme 
ind, nemlig frankerne og sakserne.

Den første skriftlige kilde, der omtaler et fæst-
ningsværk ved Danmarks sydligste grænse, er 
“De frankiske rigsannaler”. I år 804 møder Kej- 
ser Karl den Stores hær danerkongen Godfred 
og hele hans flåde og rytteri. I rigsannalerne 
står, at Kong Godfred lod en mur bygge på tværs 
af hele Jylland, fra hav til hav. I dag ved vi, at 
Dannevirke allerede var i funktion på dette tids- 
punkt.
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