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konkret at prøve det på egen krop. Gennem 
muligheden for selv at være der og blive 
involveret i forskellig grad, giver levendegø-
relsen muligheden for et slags sansbart ‘første-
håndsindtryk’ af livet i en anden tid, der både 
appellerer til sanserne og intellektet (Petersson 
2003:21-23; Holtorf 2014). Formidlingen bliver 
på den måde ikke kun rettet fra ‘eksperter’ til de 
besøgende, men er i lige så  høj grad rettet mod 
de involverede familier, der prøver kræfter med 
et helt andet liv.

Men hvad sker der i de rekonstruerede huse, 
når moderne mennesker møder livet i fortiden? 
Hvorfor vælger moderne mennesker at deltage i 
denne slags formidling? I den her sammenhæng 
skal ‘moderne mennesker’ forståes, som 
mennesker uden egentlig forudgående viden om 
fortidslivet eller en faglig interesse i fortiden som 
sådan. Udgangspunktet må være at de, selvom 
de nok har en interesse i fortiden, næppe alene 
er drevet af et stærkt fagligt ønske om at vide 
præcis, hvordan mennesker levede for 2000 år 
siden. Der må også være andre elementer, der gør 
‘fortidslivet’ attraktivt - fx at fortidslivet bliver 
brugt som en katalysator for at forstå og sætte 
spørgsmålstegn ved det moderne liv (Kruse & 
Warring 2015b). Dermed er familiernes ophold 
ikke kun rettet mod fortiden, men i lige så høj 
grad mod deres eget moderne liv i dag. ’Fortids-
familierne’ repræsenterer på den måde ikke 
blot et formidlingsgreb, men er derimod et helt 

 At bygge rekonstruerede huse og bruge dem aktivt 
i formidlingen af fortiden er en formidlingsform, 
der har været kendt og anvendt siden starten af 
1900-tallet (Ahrens 1990). Langt størstedelen 
af de rekonstruerede miljøer er bygget på 
steder, så som forskningscentre, friluftsmuseer, 
skoleprojekter og historiske værksteder mv., 
hvis formål er at formidle livet i fortiden til 
udefrakommende besøgende. Fælles for besøgs-
stederne er, at formidlingen ofte foregår gennem 
forskellige grader og former for levendegørelse 
(Petersson 2003). I dag er levendegørelse som 
formidlingsform mere populær end nogensinde 
før (Hansen 2015; Kruse & Warring 2015a). 
Uanset graden af autenticitet, så er formålet med 
levendegørelsen som regel, at de rekonstruerede 
huse ikke blot fremtræder som tomme kulisser 
men som beboede huse og hjem. 

Formidlingen gennem levendegørelse er ofte 
organiseret, så den går én vej: fra ‘indviede’ 
personer (ansatte eller optrænede frivillige) 
i rollen som ‘eksperter’ til udefrakommende 
besøgende. Nogle steder fx Sagnlandet Lejre 
lader dog, som en integreret del af levendegø-
relsen, moderne familier uden de store faglige 
forudsætninger ’flytte ind i fortiden’ i kortere 
eller længere tid. Rent formidlingsmæssigt er 
formålet at bruge familierne til at give de udefra-
kommende besøgende en varieret oplevelse af 
fortidens dagligliv. Samtidig lærer de deltagende 
familier dog også om livet i fortiden ved helt 

Fortid møder nutid
Når moderne mennesker flytter ind i jernalderen

Anna S. Beck
Museum Sydøstdanmark/ Aarhus Universitet, Danmark
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konkret eksempel på en aktiv brug af fortiden 
i nutiden. Baseret på denne tese må studier af, 
hvad der sker undervejs i familiernes ophold og 
hvordan de håndterer selve opholdet i ‘fortiden’, 
kunne give en bedre forståelse af, hvilken rolle 
fortiden spiller for moderne mennesker i dag.

Som forskningsfelt er studiet af livet i 
de rekonstruerede huse stadig snævert. Der 
findes dog en række antropologiske studier af 
fænomenet (Steenstrup 2000; Holtorf 2014; 
Warring 2015; Wennerwald 2015). Fælles for 
undersøgelserne er, at de er bygget op omkring 
deltagerobservationer og interviews. For flere 
af studierne gælder også, at forskeren selv har 
deltaget i at bo ‘i fortiden’. Arkæologiske studier 
af de rekonstruerede miljøer har til gengæld 
været orienteret mod ‘fortidige problematikker’, 
så som hvordan ses dette fænomen i det arkæolo-
giske materiale? Ligner de arkæologiske spor af 
rekonstruktionerne de originale arkæologiske 
spor? etc. (fx Boye 1996; Beck et al. 2007; 
Christensen et al 2007; Hansen 2007). Det vil 
sige, at de arkæologiske studier i højere grad har 
været på huskonstruktionerne i sig selv end det 
liv, som de indeholder og brugen af rekonstrukti-
onerne i nutidig kontekst. 

Formålet med denne artikel er dog at 
argumentere for, at arkæologiske undersøgelser 
af fortidsfamiliefænomenet kan være et vigtigt 
supplement til de antropologiske studier af 
‘fortidsfamiliefænomenet’, hvis dette bliver 
målrettet adresseret i de arkæologiske undersø-
gelser. Hvor de antropologiske undersøgelser kan 
observere individuelle handlinger i øjeblikket og 
spørge til betydningen af den enkelte handling, 
så repræsenterer det arkæologiske materiale 
derimod det akkumulerede spor efter den praksis, 
der former livet i husene. De arkæologiske spor 
kan på den måde give en indsigt i fænomenet 
ud fra et længere tidsperspektiv og dermed vise 
mere gennemgående mønstre. Helt konkret skal 
problemstillingen eksemplificeres ud fra en 
arkæologisk undersøgelse af et indgangsparti 
på et tidligere rekonstrueret jernalderlanghus i 
Sagnlandet Lejre.

Fortidsfamilierne i Lejre

Lejre Forsøgscenter (nu Sagnlandet Lejre, i det 
følgende blot ‘Lejre’) blev grundlagt i 1964 af 
etnologen Hans-Ole Hansen, som en forsknings-
station for eksperimentel-arkæologiske eksperi-
menter. Interessen fra udefrakommende var dog 
så stor, at stedet måtte åbne som besøgscenter 
i 1965 (Rasmussen 2001:3). I årene herefter 
blev de rekonstruerede huse og aktiviteterne 
heri også anledning til udvikling af en ny 
undervisningsform, som i høj grad gjorde brug 
af hands-on aktiviteter. Den unikke kombination 
af forskning og formidling gjorde i mange år 
Lejre til et foregangssted inden for forskning 
og formidling af fortiden, nationalt såvel som 
internationalt (Petersson 2003:29).

Hovedattraktionen på Lejre var den rekonstru-
erede jernalderlandsby. Jernalderhusene var 
alle baserede på originale fund fra perioden 
omkring Kristi fødsel (200 BC - 200 AD), og 
oprindeligt planlagt som målrettede forsknings-
forsøg med langhusenes konstruktion, herunder 
tagets konstruktion. Forsøgene skulle med tiden 
involvere kontrollerede afbrændinger af de 
rekonstruerede huse og efterfølgende udgravning. 
Formålet var at ‘teste’ de arkæologiske tolkninger 
af konstruktionen oven over jorden op imod 
sporene fra det originale materiale (Boye 1996; 
Beck et al 2007; Christensen et al. 2007; Hansen 
2007). Som tiden gik, tog formidlingen dog over 
og behovet for de rekonstruerede huse, som 
fysisk ramme for formidling og undervisning var 
for stort, så en del af afbrændingsforsøgene blev 
aldrig gennemført. 

Allerede kort tid efter at jernalderhusene 
var bygget i Lejre, blev almindelige familier 
inviteret til at bebo husene i kortere og længere 
perioder. I de første år skete det på en relativt 
uorganiseret basis, men konceptet endte med at 
blive en essentiel del af formidlingen. Så i 1974 
fik konceptet en mere organiseret og formaliseret 
form. Begrebet ‘fortidsfamilier’ var blevet skabt. 
I løbet af 1970erne indgik fortidsfamilierne også 
i den eksperimentelle afprøvning af de rekonstru-
erede huse, men siden 1980 har fortidsfamilierne 
i højere grad fungeret som integreret del af 
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formidlingen, hvorimod det eksperimentelle er 
tonet ned (Holtorf 2014:784).

For at blive fortidsfamilie behøves ikke nogen 
specifikke forudsætninger ud over, at man skal 
skrive en motiveret ansøgning og deltage i et 
kort introduktionskursus til ‘jernalderlivet’, hvor 
blandt andet madlavning og sikkerhed i husene 
gennemgås, mens konkret viden om jernalderen 
og den arkæologiske basis lægges ud til familierne 
selv, om de vil opsøge. Ud fra ansøgningerne 
bliver 25-30 familier hvert år udvalgt. Husene 
er beboet af familierne i weekender og gennem 
hele sommerferien. Familierne får alle madvarer 
til opholdet udleveret fra Lejre og bor i huset 
under hele opholdet med alt hvad det indebærer: 
at lave mad ved bålet, bruge rekonstrueret 
jernalderkøkkentøj, reparere huset og overnatte. 
Undervejs i opholdet har familierne tilknyttet en 
medarbejder fra Lejre, som guider familierne til 
det ‘autentiske’ jernalderliv. 

Fra Lejres side bliver fortidsfamilierne mødt 
med en forventning om, at de indgår i levendegø-
relsen af jernaldermiljøet, men derudover er der 
ikke et samlet nedskrevet formål med konceptet 
(Steenstrup 2000:15). Det betyder helt konkret, 
at der er en stærk forventning til, at familierne 
skal fremstå og leve så ‘autentisk’ som muligt 
inden for Lejres åbningstid, men at der ikke er 
nogle rammer eller regler for, hvilke aktiviteter 
de foretager sig uden for åbningstiden. Fortids-
familiekonceptet er derfor meget åbent for, at 
familierne selv kan lægge deres egne ønsker og 
forestillinger ind i opholdet.

Fortidsfamilierne - set med antropologiske øjne

I sommeren 1994 udførte antropolog Johanne 
Steenstrup den første undersøgelse af fortids-
familiefænomenet på Lejre. Formålet med 
undersøgelsen var at finde ud, hvorfor moderne 
mennesker vælger at tage ‘på ferie i fortiden’ og 
hvad der sker undervejs i opholdet med familierne. 
Den antropologiske undersøgelse blev baseret på 
kontakt med 21 familier og involverede både 
deltagerobservation, kvalitative interviews og 
egen deltagelse (Steenstrup 2000). Siden er flere 
lignende antropologiske undersøgelser også 

blevet gennemført (Holtorf 2014; Wennerwald 
2015; Wranning 2015).

Fælles for de antropologiske undersøgelser 
er, at de viste, at fortidsfamilierne i høj grad 
kommer til Lejre med deres egne projekter og 
forventninger. Fra Lejre bliver familierne mødt 
af en forventning om at formidle og levendegøre 
jernalderlandsbyen for stedets besøgende i 
åbningstiden på en ‘autentisk’ måde, men 
herudover sætter familierne i høj grad selv deres 
kriterier for opholdets autenticitet (Steenstrup 
2000:48). Til gengæld går familierne ofte ind 
i projektet med stor indlevelse og forventning 
til en høj grad af autenticitet (Steenstrup 
2000:11,31; Holtorf 2014:719; Wennerwald 
2015:56; Wranning 2015:56).

Generelt beskriver familierne jernalder-
livet som fysisk og psykisk hårdt, og især på 
tredjedagen kan der melde sig en mindre krise 
(Steenstrup 2000:43). Derfor opstår der også en 
trang til at forsøde jernalderlivet og en søgen 
mod det moderne (og genkendelige) liv. Her 
bliver børnene ofte brugt som en undskyldning, 
men undersøgelsen viser, at voksne kan have 
lige så stort (hvis ikke større) behov for ‘flugten’ 
(Steenstrup 2000:47).

Mange familier omtaler det dog som ‘snyd’, 
hvis man forsøder livet med moderne goder, så 
som slik og chokolade, bruger moderne service, 
så som tallerkner og kaffekopper af porcelæn, 
taler i mobiltelefon eller iklæder sig moderne tøj 
og sko, fx gummistøvler og regnjakke, når det 
regner  (Steenstrup 2000:40,58; Jensen 2008; 
Wranning 2015:58). Det er bemærkelsesværdigt, 
at det er familierne selv – og sjældent medarbej-
derne ved Lejre – som omtaler brug af moderne 
hjælpemidler som ‘snyd’. Betegnelsen bruges 
dog ikke kun som negativ omtale af aktivi-
teterne. I nogle observationer blev moderne 
remedier desuden brugt udenfor åbningstid 
med fuldt overlæg, men ikke omtalt som ‘snyd’ 
(Wennerwald 2015:66). Moderne hjælpemidler 
bruges dog i mindre eller højere grad af langt de 
fleste familier undervejs i opholdet for ‘at kunne 
komme igennem’ (Holtorf 2014:793). Det kan 
dog variere fra uge til uge, hvad der defineres 
som ‘snyd’ og dermed også, hvilke krav man 
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stiller til hinanden i forhold til at leve op til den 
selvdefinerede autenticitet (Steenstrup 2000:61; 
Wranning 2015:58). 

I forbindelse med ‘snyderiet’ beskriver 
Steenstrup da også, at ‘snyd’ kan være omgærdet 
med en skamfuld følelse – både skamfuldhed, 
fordi man er faldet for fristelsen og skamfuldhed 
i forhold til, at man har ‘forbrudt sig mod fælles-
skabet’ (Steenstrup 2000:60-61). Endvidere 
beskriver Steenstrup – blandt andet med et 
eksempel med en familiefar, som blev sendt 
hjem af de andre deltagere, fordi han gik i 
kiosken midt i åbningstiden – at der kan herske 
en vis selvjustits, hvis man ikke overholder (de 
uskrevne) spilleregler for fortidslivet og lever op 
til de andres forventninger (Steenstrup 2000:58-
59). Også Wennerwald har observeret, hvordan 
den enkelte deltager er nødt til at leve op til den 
fælles forestilling og iscenesættelse af livet i 
jernalderen for at skabe den ‘rigtige’ stemning 
(Wennerwald 2015:44-45).

Den arkæologiske undersøgelse

I sommeren 2008 stod jeg for en eksperimentel 
udgravning af det sydlige indgangsparti på et 
nu nedrevet, rekonstrueret jernalderhus (hus 4) 
på Lejre (figur 1). Indgangspartiet blev valgt på 
baggrund af dets rolle som aktiv bevægelseszone 
og vigtigt mødested mellem indenfor og udenfor 
huset. Forventningerne var derfor, at dette 
område kunne fortælle specifikt om livet i huset 
sammenlignet med livet uden for huset. Udover 
spor efter husets oprindelige konstruktion 
fremkom der spor efter livet i huset gennem de 
mere end 20 år, der havde boet fortidsfamilier 
her.

Hus 4 er et af de første huse, der blev bygget 
i jernalderlandsbyen. Huset er bygget med 
udgangspunkt i brandtomten Hus XIV fra Nørre 
Fjand (Hatt 1957:22-46). Da Hus 4 stod færdigt 
var det 18,5 m langt og 5,5 m bredt. Væggene 
i rekonstruktionen var plankebyggede med 
lerklining imellem, og taget var stråtækt. Der var 
en indgang placeret midt i hver langvæg overfor 
hinanden.

Ifølge den oprindelige plan skulle huset 
have været brændt ned og siden udgravet, men 
afbrændingen fandt aldrig sted. I stedet indgik 
huset i den almindelige brug af husene i jernal-
derlandsbyen. Huset har blandt andet været 
brugt til skoleundervisning, filmoptagelser og 
forsøg med beboelse om vinteren, men det er 
især fortidsfamilier om sommeren, som har 
brugt og beboet huset. Der findes ingen præcise 
optegnelser af, hvornår huset har været beboet 
og af hvem, men huset har som minimum  været 
i brug hver sommer, siden det blev bygget.

Tidspunktet for nedrivningen af Hus 4 er lidt 
usikkert på grund af manglende dokumentation, 
men det skete sandsynligvis i 1990, da huset 
optræder på billeder og planer fra 1989, og da 

Figur 1. Oversigtskort over jernalderlandsbyen ved 
Sagnlande Lejre. Udgravningen af hus 4 med rød 
markering. (Baggrundkort efter Christensen et. al. 2007)

Figur 2. Til venstre Hus 4 omkring 1982, mens huset 
stadig var i brug, til højre Hus 4 omkring 1990, hvor 
huset stort set var faldet sammen. Foto: Ole Malling.
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Figur 3. Oversigtskort over jordvolde, der udgør resterne af hus 4. Markering af udgravningsfelt med rød firkant.

Figur 4. Arbejdsbillede fra udgravningen.
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der i henholdsvis 1991 og 1992 blev bygget to 
mindre udhuse i tomten efter hus 4 (figur 2).

Inden udgravningen var tomten synlig på 
overfladen som nogle markante, ujævne volde 
og husets oprindelige omrids kunne stadig 
fornemmes. Mellem de to volde i den sydlige 
væg var der en aflang sænkning, der var ca. 50 
cm bred. Voldene tolkedes som rester af væggen 
og sænkningen som indgangen. Udgravnings-
feltet blev anlagt således, at det dækkede det 
sydlige indgangsparti, så både arealerne indenfor 

og udenfor døren blev undersøgt (figur 3, figur 
4). Det samlede udgravningsfelt var 4 x 4 m. 
Der blev udlagt en krydsbalk på tværs af udgrav-
ningsfeltet (én nord-sydgående og en øst-vest-
gående balk), så det egentlige udgravningsfelt 
var opdelt i fire kvadrater.

Efter græstørven var fjernet, blev udgrav-
ningsfeltet opdelt i 50 x 50 cm kvadrater, som 
blev nummereret. Hvert kvadratfelt blev udgravet 
i kunstige 5 cms lag. Undervejs blev anlæg og 
fyldskifter dokumenteret ved tegning, beskri-

Figur 5. Udgravningsplan med markering af gravede anlæg (sort), lerfyld (lys brun og lys gul), stenlægning (grå) og 
dørtærskel, stadig bevaret i træ (brun). Tolkninger af anlæg og fyldskifter er markeret på planen.
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velse og ved foto. Der var i alt 4 afrensninger, 
hvor 1. afrensning var lige under græstørven, 2. 
afrensning var midt i muldlaget, 3. afrensning 
svarede til husets gulvlag og 4. afrensning var 
toppen af undergrunden (under husets gulv). 
Den fjernede jord blev ikke soldet, selvom dette 
kunne have suppleret materialet med mikrofund, 
der kan bruges som en direkte afspejling af 
aktiviteter i huset (Milek et al. 2014).

Alle fund blev indmålt i tre dimensioner, 
hvis muligt, ellers refereret til kvadratfelt og 
niveau. Derudover blev der lavet et fundkort for 
hvert fund, hvor kontekst mv. blev beskrevet. 
Ved bearbejdningen af materialet kunne der på 
den måde laves detaljerede spredningskort over 
fundene.

Resultater

Ved udgravningen af det sydlige indgangsparti af 
Hus 4 blev der fundet 19 anlæg og fyldskifter og 
gjort 197 fund i alt (Beck 2008). Udgravningens 
resultater vil blive gennemgået og analyseret 
nedenfor. Da det især er fundene og fundspred-
ningen, som stammer fra brugen af huset, som 
har relevans for artiklens sigte, er hovedvægten 
dog herpå.

Anlæg

Ved udgravningen blev der fundet stolpehuller 
fra husets tagbærende stolper, spor af væggen, 
rester af et lergulv med mulige reparationer, 
en stenlægning samt spor efter dørtærskel og 
vindfang (figur 5). Anlæggene fremstod tydeligt 
og ud fra anlæggenes karakter og placering 
var deres forbindelse med det oprindelige hus 
umiddelbart til at bestemme.

I feltets nordlige del afdækkedes husets 
indgangsparti, væg samt arealet lige inden for 
døren og hen imod den vestlige del af huset, 
som har været brugt som beboelsesdel. I feltets 
sydlige del afdækkedes et areal uden for husets 
indgang og den sydvestlige langvæg. Tolkningen 
af anlæggene og deres sammenhæng med den 
oprindelige konstruktion danner baggrunden for 
tolkningen af spredningen af fundene.

Fund

Der blev gjort fund i alle udgravningens niveauer, 
og fundene er både indsamlet i de gravede anlæg, 
i fyldskifter og i forskellige dele af muldlaget. 
Fundene fordeler sig på i alt 33 forskellige 
fundgrupper (tabel 1). Enkelte fund stammer fra 
tiden, før huset blev bygget (glaseret keramik, 
muligvis nogle af flintafslagene og den brændte 
flint, enkelte keramikskår samt teglstumper) 
og fra selve husets byggeri og reparationer (en 
blyant, jernbeslag, jernstænger, slibesten, søm 
og træstykker), men hovedparten af fundene kan 
direkte forbindes til brugen af huset enten på 
grund af fundenes karakter eller fundkontekst. 
De fund, som kan forbindes til brugen af huset, 
kan inddeles i to overordnede grupper: fund, som 
har jernalderkarakter og fund, som har nutids-
karakter.

De fund, som har jernalderkarakter, er brændt 
ler, flintafslag, keramikskår, knoglestykker, 
læder, snor (naturmaterialer), trækul, træflis og 
en uldtot. Fundgruppen er defineret ud fra fund, 
som kan tænkes at have direkte forbindelse til 
jernalderaktiviteter foretaget i huset. 

Klumperne af rødbrændt ler er sandsynligvis 
stykker, der er knækket af husets ildsted på grund 
af slitage. Flintafslag er med stor sandsynlighed 
blevet brugt i huset sammen med ildstål til at 
slå ild på ildstedet. Keramikskårene er klart den 
største fundgruppe. Alle skårene er små og der er 
flere kar repræsenteret i materialet, hvilket tyder 
på en høj fragmenteringsgrad. Et enkelt skår har 
dele af et logo fra Lejre indprintet og forbin-
delsen til livet huset er på den baggrund indisku-
tabel. Keramikken er brugt i huset til madlavning 
og opbevaring af mad. Både læder, uld og snor 
indgår i de jernalderdragter og sko, som fortids-
familierne får udleveret og har på den måde en 
relation til aktiviteter i huset. Af knoglestykkerne 
er der flest fragmenter og kun få hele knogler. 
Flere af knoglerne har savespor efter partering 
(moderne slagtespor). Knoglestykkerne tolkes 
som rester af måltider tilberedt og indtaget i 
huset. Trækul fra udgravningen repræsenterer 
rester af bålet i huset. Hvor der tændes bål i 
jernalderlandsbyen kontrolleres temmelig stramt 
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på grund af generel brandfare, så trækullet 
på dette sted kan næppe repræsentere andre 
aktiviteter. Træflisen er en mindre hugspån og 
stammer sandsynligvis fra brændehugning eller 
tilhugning af tømmer til huset, og kan dermed 
også relateres direkte til aktiviteter i huset.

Samlet om jernalderfundene kan siges, at 
de alle er affald fra aktiviteter, som man kunne 
forvente i huset, så som madlavning, bålpasning 
og brændehugning. På grund af fundenes karakter 
og fragmentering (fx keramikskår, trækul) skal 

fundene sandsynligvis tolkes, som affald, der har 
ligget på gulvet i huset.

Genstandene af jernalderkarakter er især 
fundet i den vestlige del af feltet udenfor huset 
og lige indenfor væggen (figur 6). Fra selve 
dørpartiet fordeler de sig udad i nærmest et 
vifteformet mønster fra døren mod syd og ud 
imod siderne. At jernalderfundene især er fundet 
udenfor huset, er bemærkelsesværdigt, da man 
må gå ud fra, at de fleste af de jernalderrela-
terede aktiviteter har foregået inde i huset som fx 

Figur 6. Spredningskort over fund af jernalderkarakter (brændt ler, flintafslag, keramikskår, knoglestykker, læder, snor 
(naturmaterialer), trækul, træflis og en uldtot)
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madlavning over bålet. At der ikke er gjort flere 
fund inde i huset, kan muligvis forklares ved, at 
de centrale steder, hvor jernalderaktiviteterne 
foregik, fx ildstedet, lå udenfor udgravnings-
feltet. På grund af fundenes fragmenteringsgrad 
er det, måske bortset fra brændehugning,  mindre 
sandsynligt, at fundene stammer fra aktiviteter 
foretaget i selve indgangen eller lige udenfor 
huset. På grund af trafikken ind og ud ad døren 
skal det ikke forventes, at de genstande, som 
findes her ligger der, hvor de blev brugt.

En mere sandsynlig tolkning af fundspred-
ningen er, at den er udtryk for rengøringen af 
huset, hvor gulvet er blevet fejet, og den samlede 
bunke skidt fra gulvet er fejet ud af døren. 
Det kan være forklaringen på den relativt lille 
mængde fund inde i huset og den vifteformede 
spredning af fund ud fra døren. 

Fund, som har nutidskarakter, er cigaretskod, 
ferskensten, fingerring, glasflaske, glaskugle, 
glasskår, kapsler, pap, plastik, plastikblomst, 
plastpose, porcelæn, reb og snor, sandform, 
slikpapir, snørebånd, sølvpapir. Fundgruppen er 
defineret som fund, der ikke er hjemmehørende 
i forhold til de jernalderaktiviteter, som man 
kunne forvente i huset.

Cigaretskoddet, ferskenstenen og plastik-
blomsten er alle enkeltfund og deres relation til 
aktiviteter i huset kan være svær at bevise, da der 
også kan være tale om tilfældigt tabte genstande. 
Man må dog bemærke, at det på grund af 
husrekonstruktionernes stråtage generelt ikke 
har været tilladt at ryge i området, og det derfor 
er uventet at finde et cigaretskod her. Finger-
ringen, glasflasken, glaskuglen, sandformen og 
snørebåndet er enkeltfund, som er fundet inde i 
huset. Undtagen glasflasken er alle fundene dog 
gjort over gulvniveau, og kan derfor stamme fra 
husets levetid eller fra tiden efter, at huset var 
revet ned. Der er tale om private genstande, som 
kan være tabt eller glemt på stedet. Glasflasken 
(en sodavandsflaske af mærket Fanta), blev 
derimod fundet stående i et af de tagbærende 
stolpehuller. Den må være sat her, da huset blev 
revet ned eller kort tid herefter.

Kapsler er der fundet ni af i alt, heraf er mindst 
én fra en ølflaske (Faxe Fad). De øvrige kapsler er 

temmelig nedbrudte, og det kan ikke bestemmes, 
om de stammer fra øl eller sodavand. To kapsler 
er fundet i et stolpehul. De øvrige er fundet på 
eller i husets lergulv. For dem alle gælder, at de 
har direkte relation til husets levetid. Stykker 
af en juicekarton med datoen “9. august 1984” 
har helt sikkert også været placeret, mens huset 
endnu eksisterede. Juicekartonen er fundet i flere 
stykker i væggrøften og på indersiden af væggen. 

Det plastik, som er fundet ved udgravningen, 
er dels udefinerbare afknækkede stykker af 
plastik, en mindre plastikbeholder (slikbe-
holder?) og to klassiske hvide engangskrus. De 
mindre stykker af plastik er fundet uden for huset. 
Det ene engangskrus er fundet i overgangen 
mellem væggrøften og indgangen og er med stor 
sandsynlighed placeret her, mens huset endnu 
eksisterede. Der er desuden fundet rester af to 
plastikposer, en hvid og gul-stribet pose fra 
butikken “Magasin”, samt en klar plastikpose. 
Begge poser er spredt i flere dele. Størstedelen 
af begge er dog fundet på indersiden af væggen, 
hvor de oprindeligt må være blevet placeret tæt 
op ad væggen i husets levetid. Spredningen er 
udtryk for processer efter deponeringen.

Af glasskår er der fundet seks, heraf to 
glasskår fra ølflasker (grønbrune) og to skår fra 
en klar flaske eller et drikkeglas. Porcelæns-
skårene stammer alle fra spiseservice, tallerkner 
og muligvis også fra kopper. Der er blandt andet 
et skår af musselmalet porcelæn (Den Kgl. 
Porcelænsfabrik). To skår er fundet inde i huset, 
heraf det ene i lergulvet. De øvrige skår kan ikke 
direkte relateres til aktiviteter i huset.

Der er fundet to stykker blå nylonreb samt to 
moderne snore (kunststof), den ene med en del 
knuder og en løkke bundet i (et snørebånd). Rebet 
er fundet tæt på væggen, og kan måske være 
brugt ved nedrivningen af huset. Snørebåndet 
er fundet i forbindelse med lergulvet i huset, og 
er temmelig sikkert endt her, mens huset stadig 
eksisterede. Den anden snor er fundet uden for 
huset og kan ikke direkte forbindes hertil.

Udgravningerne afdækkede endelig også 
fem stykker slikpapir og fem stykker sølvpapir. 
Slikpapiret kan ud fra påtrykte motiver, tekst 
eller farver genkendes som chokoladepapir 
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(“Yankie-bar”, “Fløte Kiss” m.fl). Flere af 
sølvpapirstykkerne stammer også fra slikpapir. 
Det meste slikpapir og sølvpapir er fundet inde i 
huset, heraf mindst to stykker i forbindelse med 
husets lergulv.

Samlet om de moderne fund kan siges, at de 
især repræsenterer affald fra moderne aktiviteter, 
i sjældnere tilfælde tabte eller glemte genstande. 
En del af fundene kan forbindes sikkert med 
husets levetid. Placeringen af fundene viser 
desuden, at de sandsynligvis er placeret af 

personer, som kendte huset fx lige inden for 
døren, det mørkeste sted i huset. Derfor må vi 
forvente, at størstedelen af de moderne fund skal 
forbindes til fortidsfamilierne, hvor de afspejler 
moderne menneskers liv i huset. De moderne 
fund viser, at selv om ideen er at rekonstruere 
og leve livet i jernalderen, gøres det ikke i alle 
aspekter. Der spises stadig slik og chokolade, 
der drikkes stadig en øl eller sodavand, bruges 
moderne porcelænsservice og ryges eventuelt en 
smøg undervejs i opholdet. Spredningen af de 

Figur 7. Spredningskort over fund af nutidskarakter (cigaretskod, ferskensten, fingerring, glasflaske, glaskugle, 
glasskår, kapsler, pap, plastik, plastikblomst, plastpose, porcelæn, reb og snor, sandform, slikpapir, snørebånd, 
sølvpapir)
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moderne fund viser, at de både er spredt indenfor 
og udenfor huset. Størstedelen af fundene ligger 
dog inde i huset eller tæt herpå (figur 7). De fund, 
som er fundet inde i huset, viser en vis koncen-
tration lige vest for indgangen på indersiden af 
væggen. Her var flere fund nærmest nedgravede 
i væggrøften eller placeret tæt her op ad. Nogle af 
fundene inde i huset var også endt i husets anlæg 
(tagbærende stolper eller væggrøft). Der er kun 
få fund i selve indgangen. Fundene udenfor huset 
er sværere direkte at forbinde med aktiviteter i 
huset, men med lidt god vilje danner de samme 
vifteformede mønster fra huset, som kunne ses 
tydeligt i jernalderfundene. Tolkningen som 
udfej kan på den baggrund også gælde for nogle 
af de moderne fund, som er fundet udenfor huset.

Samlet set viser fundspredningen store 
forskelle i, hvordan fundene fordeler sig. Jernal-
derfundene fordeler sig især udenfor huset i et 
vifteformet mønster fra døren og ud ad, som på 
baggrund af fundenes fragmentering kan tolkes 
som udfej fra husets gulv. De moderne fund 
er især fundet indenfor huset, særligt er der en 
koncentration lige indenfor døren, helt op ad 
væggen. En mindre mængde moderne fund er 
fundet udenfor huset. Mængden af moderne 
fund udenfor huset er dog markant mindre end 
mængden af jernalderfund i dette område. 

Kildekritisk er det nødvendigt at bemærke, at 
der må have været en særlig opmærksomhed på 
at fjerne moderne affald fra jernalderlandsbyens 
huse, hvor det har ligget synligt, for at bevare en 
’autentisk’ jernalderillusion, hvorimod jernal-
deraffald til gengæld med større sandsynlighed 
har fået lov til at blive liggende. Det kan have 
skabt en skæv fordeling af fundene. I og med 
at der dog fortsat ligger nogle moderne fund 
uden for huset, samtidig med at mængden af 
jernalderfund er markant mindre inde i huset 
end udenfor, fremstår fundbilledet dog reelt, 
og det generelle indtryk af, at fundsammensæt-
ningen henholdsvis indenfor og udenfor huset er 
forskellig, må fastholdes.

Fortid møder nutid – en samlet tolkning

Udgravningen og de antropologiske undersø-
gelser beskriver fortidsfamilielivet hver på sin 
måde. Der er desuden et vigtigt overlap, hvor 
de to typer undersøgelser kan supplere og berige 
hinanden og belyse, hvad der sker, når moderne 
mennesker flytter ind i de rekonstruerede 
jernalderhuse blandt andet i forhold til hvilke 
strategier, der vælges for at håndtere ‘fortids-
livet’. Det vil sige, hvad sker, når det moderne 
menneske pludselig (men dog frivilligt) befinder 
sig i en markant anderledes livssituation, hvor 
mennesket bliver både fysisk og psykisk presset.

Helt konkret så viser forekomsten af det 
moderne affald i det arkæologiske materiale, at 
det er moderne mennesker, som bor og opholder 
sig i huset. Sammenholdt med de antropolo-
giske studiers observationer omkring brugen af 
moderne madvarer og redskaber i fortidsfami-
lielivet, så skal de moderne fund sandsynligvis 
kategoriseres som del af den praksis der omtales 
som ’snyderi’. Generelt så stammer de moderne 
fund enten fra nydelsesmidler: øl, sodavand, 
cigaret, slikpapir, juicekarton mm. - eller 
moderne hjælpemidler: porcelæn, engangskrus 
mm. Muligvis skal snørebåndet, som blev fundet 
inde i huset, også tolkes ind i den sammenhæng. 
Alt i alt viser det arkæologiske materiale, at der 
er blevet brugt forskellige strategier til at forsøde 
og gøre jernalderlivet mere overkommeligt. Det 
er sandsynligvis ikke tilfældigt, at det netop er 
moderne bekvemmeligheder – om det er at spise 
et stykke chokolade, nyde en øl, ryge en cigaret 
eller spise af en tallerken – der bruges i denne 
praksis. Nydelsesmidlerne kan ses som en måde 
at ‘belønne’ sig selv for, at man har holdt det 
hårde liv ud. I og med at fx søde sager (honning) 
også indgår i de madvarer, som udleveres af 
Lejre, er det dog ikke kun indholdet af sukker-
stoffer i belønningen, som det handler om. Det 
handler sandsynligvis også om at søge ‘tilbage 
fra fortiden’ til den trygge og velkendte moderne 
hverdag. At søge genkendelighed og tryghed i 
noget, som man kender, kan således tolkes som 
en ‘overlevelsesstrategi’, når fortidslivet bliver 
for overvældende og fremmedartet.
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Samtidig så viser det arkæologiske materiale, 
at der er tydelig forskel på, hvordan henholdsvis 
‘jernalderaffald’ og det ‘moderne affald’ er 
behandlet. De moderne funds ulige fordeling 
indenfor og udenfor huset kan afspejle den 
‘skamfølelse’ i forbindelse med ‘snyderi’, som 
også er beskrevet i de antropologiske undersø-
gelser. Det ses afspejlet i den måde, som de 
moderne genstande er blevet holdt inde i huset 
og ovenikøbet forsøgt gemt væk. Dette kan især 
overvejes i forbindelse med fundkoncentrationen 
lige inden for døren mod vest. Dette er et af de 
mørkeste og mest usynlige steder i huset, fordi 
modlyset fra døråbningen gør, at området fremstår 
i totalt mørke, og lyset fra den modstående 
dør ikke når helt hen til den modstående væg. 
For nogle af de moderne fund – plastikpose og 
juicekarton – som er fundet her, får man desuden 
fornemmelsen af, at de nærmest var gravet ned 
for ikke at skulle kunne findes igen. Det skjulte 
og skamfulde omkring det moderne affald, kan 
sættes i kontrast til jernalderaffaldet, som ligger 
lige udenfor huset. Det er accepteret – nærmest 
forventet – at jernalderaffaldet findes her. Man 
kan sige, at jernalderaffaldet bliver lagt til skue, 
måske som en måde at bekræfte, at der rent 
faktisk foregår ‘autentiske’ jernalderaktiviteter i 
huset.

Ud fra de antropologiske interviews og mere 
populære omtaler af fortidsfamiliefænomenet 
fremgår det, at fortidsfamilierne ofte søger netop 
denne alternative ferieform ud fra et ønske om 
et mere ‘autentisk’ liv (bl.a. Steenstrup 2000:23; 
Svennevig 2005; Pedersen 2010; Njor 2014; 
Wranning 2015:55-56). Der er dog ikke tale 
om en materialistisk form for autenticitet, hvor 
autenticiteten ligger i selve genstanden ved, at 
den kommer fra det rigtige sted, har den rigtige 
alder eller er lavet af det rigtige materiale, kort 
sagt at den er ‘ægte’ (Jones 2010:182). Ingen af 
genstandene eller husene stammer rent faktisk 
fra jernalderen, og både den arkæologiske og de 
antropologiske undersøgelser antyder også, at 
det ikke er den konkrete autenticitet – det ‘ægte’ 
jernalderliv i fortidig forstand – som fortidsfa-
milierne søger. Hvad der derimod helt konkret 
skaber et ‘autentisk jernalderliv‘ er i høj grad op 

til den enkelte familie og fortidsfamiliegruppe at 
definere.

Hvad familierne derimod søger er den 
‘autentiske oplevelse’, som indbefatter mere tid 
til at være sammen med familien, mindre stress i 
hverdagen og at holde en pause fra den moderne 
verden. Her bliver det at sætte sig selv i en helt 
anden kontekst udenfor den moderne verden 
som fx en uge i jernalderen en vigtig komponent. 
Autenticiteten kan på den måde snarere defineres 
som en oplevelse og følelse, noget som gøres, 
hvor tingene og stedet er med til at skabe rammen 
om oplevelsen, frem for en iboende egenskab 
ved tingene (Graves-Brown 2013:222). Autenti-
citeten kan på den måde mere præcist beskrives 
som et produkt af relationen mellem mennesker 
og ting (Jones 2010:200).

Autenticiteten er en følelse, som i høj grad 
skabes af den enkelte person. Den enkelte indgår 
dog i en sammenhæng og en gruppe, som også 
er med til at sætte rammerne for oplevelsen af 
autenticitet. Graves-Brown beskriver, hvordan 
bestemte veldefinerede grupper, fx hippier, 
punkere eller hip-hoppere kan siges at have 
hver deres ‘kanon for autenticitet’, en fælles 
forestilling om, hvad man skal gøre for at være en 
‘ægte’ del af gruppen (Graves-Brown 2013:227). 
Samme dynamik kan siges at gælde for fortids-
familiegrupperne. Her defineres også en særlig 
form for autenticitet, som kun gælder i denne 
præcise sammenhæng. Hver person kommer med 
deres individuelle idé om, hvad der definerer det 
‘autentiske jernalderliv’, men hurtigt tilpasses de 
individuelle ideer til en samlet fælles forståelse. 
Der opstår samtidig en fælles forventning om, 
at man lever op til denne fælles forståelse. Når 
man forbryder sig mod den fælles idé om det 
‘autentiske jernalderliv’, så opstår også følelsen 
af, at man ‘snyder’ og en skamfuldhed over, at 
man har ‘snydt’.

Så hvis man kigger på udgravningens 
resultater og spørger om, hvem det moderne 
affald skulle skjules for inde i huset og jernal-
deraffaldet ‘vises frem’ for, kan svaret være, 
at det både er for de besøgende (for at give et 
‘autentisk indtryk’ af livet i jernalderlandsbyen), 
for medarbejderne ved Lejre (for at vise, at 
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man lever op til ‘kontrakten’ om at leve et 
‘autentisk’ jernalderliv) og de andre fortidsfa-
milier (for at vise, at man har overskuddet til 
at leve ‘autentisk’). Sandsynligvis sker det dog 
allermest for familiens egen skyld. 

I og med at fortidsfamilierne i høj grad selv 
definerer, hvad der er et ‘jernalderliv’, og hvor 
autentisk det skal være, så er det i sidste ende 
også familien selv, som skal overbevise sig selv 
om, at de lever et autentisk jernalderliv. Dette 
kan blandt andet gøres ved at håndtere affald på 
en ’autentisk’ måde. Det er altså familiens egne 
forventninger til sig selv, som bliver henholdsvis 
udfordret og bekræftet med denne praksis. Med 
fare for overfortolkning så kan det specifikke 
eksempel på affaldshåndtering sammenlignes 
med, hvordan vi i dag fremstiller os selv på de 
sociale medier, hvor det også er den ‘rigtige’ 
side, der vises – den vi selv forventer, at andre 
forventer er den ‘rigtige’ – mens det kan være et 
ganske andet liv, som foregår bag den lukkede 
dør. I det private rum kan livet leves mere efter 
de egentlige behov og ønsker.

Konklusionen må være, at selv om familierne 
frivilligt søger det autentiske liv, som en anti-tese 
til det moderne liv (Kruse & Warring 2015b:113), 
så søger de det ikke for enhver pris, for der er 
meget, som de ikke frivilligt kan og vil give 
slip på. Når situationen bliver for uoverskuelig 
i sin fremmedartethed sammenlignet med det 
moderne liv, søger man det genkendelige i den 
moderne verden. Samtidig bliver denne søgen 
mod det moderne dog ofte til en skamfuld 
oplevelse i og med, at man bryder med den fælles 
forestilling om ‘det autentiske liv’ i jernalderen. 
På den måde kan man kan sige, at fortidsfami-
lierne hverken lever i fortiden eller nutiden, men 
i deres egen forventning til fortiden.

Afslutning

Udgravningen af en mindre del af et rekonstrueret 
jernalderhus har på trods af sin begrænsede 
størrelse vist sig at belyse vigtige aspekter af 
det moderne menneskes liv og mødet mellem 
det moderne menneske og fortiden, særligt i 

sammenspil med de antropologiske undersø-
gelser. 

I den sammenhæng kunne man jo spørge 
kritisk til, hvad en arkæologisk udgravning af et 
moderne fænomen, som stadig foregår, så viser, 
som ikke også fremgår af fx en antropologisk 
undersøgelse?

Den antropologiske undersøgelse beskæftiger 
sig med interview med de enkelte deltagere og 
observationer, hvorigennem der præsenteres en 
filtreret version af ’virkelighedens hændelser’, 
filtreret gennem deltagerne selv. Undersøgelserne 
tager således ofte udgangspunkt i forskerens 
egne oplevelser og observationer. Det betyder 
for eksempel, at nogle studier kommer frem til 
forskelligrettede konklusioner, som observatio-
nerne omkring brug af moderne hjælpemidler, 
som i Steenstrups studie betegnes som ‘snyd’, 
hvorimod de beskrives som en helt naturlig del 
af livet efter åbningstid i Wennerwalds studie 
(Steenstrup 2000; Wennerwald 2015). De 
antropologiske studier giver således et grundigt 
studie af et helt konkret ophold, men kan have 
sværere ved at generalisere derudover. Den 
arkæologiske undersøgelse viser derimod ikke 
kun ét ophold eller én familie, men det samlede 
akkumulerede spor efter mere end 20 års praksis. 
I dette tilfælde perioden fra 1965 til ca 1990.

Den antropologiske undersøgelse kan til 
gengæld give en kontekst og en mening til 
mange af de handlinger, som ses i det arkæolo-
giske materiale, som ellers ville være svære at 
fortolke. De antropologiske undersøgelser gav 
fx mulighed for at observere følelser som snyd 
og skam – og dermed mulighed for at sætte 
disse tolkninger på det arkæologiske materiale, 
følelser som ellers kan være svære at se direkte i 
et arkæologisk materiale. I det aktuelle eksempel 
fortæller den antropologiske undersøgelse 
således om, hvordan praksis opleves, og hvad 
den betyder blandt andet i forhold til snyd og 
skam, mens den arkæologiske undersøgelse 
fortæller om de konkrete strategier, som vælges 
indenfor den beskrevne praksis omkring snyd og 
skam, så som at skjule moderne genstande og 
madvarer for andres blikke. Den arkæologiske 
undersøgelse kan desuden med det lange tidsper-
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spektiv vise, at der ikke kun er tale om praksis, 
som er specifik for det enkelte ophold, men at der 
derimod er tale om et fænomen, som har en bred 
og lang udbredelse. De to undersøgelser beriger 
således hinanden ved at lade hver sit kildemate-
riale tale med sin egen stemme og står i det lys 
stærkest i sammenhæng med hinanden.

Brugen af rekonstruktioner har efterhånden så 
lang en historik og er så tilpas hyppigt et fænomen, 
at man kan tale om, at rekonstruktionerne har 
en arkæologi i sig selv. Traditionelt har de 
arkæologiske undersøgelser af rekonstruktioner  
været rettet mod at svare på spørgsmål fra 
fortiden. Men i stedet for at se rekonstruk-
tionerne som mere eller mindre vellykkede 
rekonstruktioner ud fra et eksperimentel- 
arkæologisk forskningsmæssigt synspunkt, bør 
vi se på dem som et konkret og fysisk udtryk 
for mødet mellem fortid og nutid. Dermed er 
det ikke selve huskonstruktionen men brugen 
af den, som kommer i fokus. Den forholdsvis 
lille udgravning viser at der findes et endnu 
relativt uudforsket potentiale i arkæologiske 
undersøgelser af rekonstruktioner og deres brug i 
forhold til bedre at forstå, hvordan fortiden bliver 
iscenesat og anvendt af moderne mennesker i 
mødet mellem forskellige tider – nutid, fortid og 
ikke mindst den forestillede fortid.

Summary

Since the 1970ies, modern families have been invited to 
live in the reconstructed Iron Age longhouses at Lejre as a 
part of the reenactment of the Iron Age environment at the 
centre. Anthropological investigations of the phenomenon 
show that they chose to use their vacation in the Iron Age 
in the search for a more ‘authentic life’ as an anti-thesis to 
their modern everyday life. In this article it is argued that the 
families represent a very concrete example of active use of 
the past in the present and it should be investigated further 
as such. As a supplement to the existing anthropological 
studies, it is suggested that archaeological investigations 
of the phenomenon can give valuable information. As an 
example an excavation project where the southern entrance 
of a reconstructed, now demolished Iron Age house was 
investigated, is presented. The excavation revealed finds 
of both ‘Iron Age’ character and ‘Modern’ character. The 
distribution of the finds showed that most of the Iron Age 
finds were found outside the house, whereas most of the 
Modern finds were found inside the house. Together with 
an anthropological investigation of the same phenomenon, 

the finds and find distribution are interpreted as an example 
of how modern families cope with ’life in the past’ through 
consumption of modern commodities as a strategy to 
’survive’. The use of modern commodities during a stay 
in the ‘Iron Age’ is called ‘cheating’ by the families and is 
sometimes experienced as shameful when the families do not 
live up to their own expectations of an ’authentic Iron Age 
life’. The presented case study is a concrete example of how 
archaeology and anthropology can be combined and used in 
the investigation of a contemporary phenomenon.
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