Lindholm Høje – et imponerende syn.
I starten af juni i år var jeg med min mand og vores venner på besøg i Nordjylland, og vi var
forbi Lindholm Høje, en jernaldergravplads der ligger lige nord for Nørresundby med en
fantastisk udsigt over Limfjorden.
Jeg tillader mig her
at citere fra Nordjyllands Historiske
Museums hjemmeside: ”Gravpladsen
på Lindholm Høje er
et af Danmarks
smukkeste fortidsminder fra yngre
jernalder og vikingetid. Flere hundrede
stensætninger markerer brandgravene.
Fra toppen af bakken er der en
formidabel
udsigt
over Limfjorden, der
allerede i oldtiden
var af stor betydning. Ved de store udgravninger i 1950’erne blev også dele af landsbyen og en nypløjet
mark fra vikingetiden udgravet. I slutningen af vikingetiden blev hele området dækket af
flyvesand og derfor bevaret til vore dage.”
Jeg kan fuldt ud tilslutte
mig beskrivelsen, og for
at sætte Lindholm Høje i
relation til noget bornholmsk, er området på
størrelse med Rispebjerg
– eller lidt mindre end
selve borgområdet på
Hammershus (selv om
de to ting absolut ikke
har noget med hinanden
at gøre ☺ ).
Men hvor Rispebjerg var
et levende borgområde,
var dette højene for de
døde – og de omkring

700 skibssætninger peger naturligvis alle ca. øst-vest, som det sig hør og bør i oldtidens
idéverden.
Gravpladsen var i
brug fra germansk jernalder
til vikingetiden, i
alt i ca. 500 år.
De ældste grave
lå på den højeste
del af gravpladsen og består af
små røser. To af
disse er krigergrave, hvor man
har fundet et
sværd hos den
døde, en såkaldt
scramasax.
Desuden fik krigeren sin hund
med i graven, og
dette finder jeg er
et interessant aspekt. Muligvis taler vi om en ”sjæleledsager” til dødsriget – bare tænk på
den ægyptiske gud Anubis med hunde- eller sjakalhovede… Selve graven ses her ovenfor.
Men omkring 600 af gravene er brandgrave, og deraf er halvdelen skibssætninger, som man
også kan se på mine fotos.
Endelig kan man finde hustomter fra 1000-årene, hvor gravpladsen var gået ud af brug,
formodentlig fordi kristendommen var blevet indført.
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