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Broen ved Ravning  
 
v/ ingeniør og tidligere reserveofficer ved Ingeniørtropperne Arne Rosenkvist, september 2017. 
 
 
Ravningbroen   
 
Ved den gamle Ravning station, vest for Vejle, på den nu for længst nedlagte Vandelbane, finder vi 
et af vikingetidens store ingeniørarbejder, Ravningbroen over Vejle ådal.  
Denne bro er der skrevet mangt og meget om. Det skal ikke gentages her. I stedet prøver forfatteren, 
på baggrund af sit virke som ingeniør og reserveofficer ved ingeniørtropperne at belyse, hvordan 
broen kan være bygget, og hvad det har krævet af mandskab og materiel. 
 
Ill. 1. Bro og ådal  
 

 
 
Illustrationen viser brostedet set henover den meget vellykkede rekonstruktion, som Nationalmuseet 
og Vejle Museum udførte i 2011. 
 
Aldersbestemmelsen af broens egestammer viser, at egetræerne er fældet i vinteren 979-980. Det er 
på den tid, hvor Harald Blåtand havde arvet riget efter sin far, Gorm den Gamle. Ifølge runestenen i 
Jelling, har Harald nu samlet Danmark og Norge og gjort Danerne kristne. 
Det var også på den tid at den tyske kejser Otto II havde besat Dannevirke og Hedeby. Det kan have 
haft indvirkning på kong Haralds beslutning om at bygge et så spektakulært bygværk her. 
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De skiftende udgravninger ved Ravningbroen har fremdraget forskellige bevarede brodele. De viser 
en meget solid bro, udført med pæleåg, med fire kvadratiske pæle 1 x 1 fod eller 30x30cm, bygget i 
lige linje tværs over ådalen. Der er 8 fod eller 2,40 meter imellem pæleågene. Der er påvist 330 fag, 
det giver en totallængde af broen på 792 meter. En rekord der først blev slået næsten 1000 år senere, 
da den gamle Lillebæltsbro, med sine 825 meter, stod færdig i 1935. 
 
 
Ill. 2. Den gamle Lillebæltsbro. 
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Hvorfor en Bro her? 
 
Hvorfor er der brugt så mange kræfter på at bygge denne kæmpebro? 
Var der nogen taktisk militær begrundelse for broen? Var der en fordel ved at have vej og bro her 
henover Vejle ådal? Eller var det for at imponere nogen? 
Ser man på landkortet, kan man godt få det til at ligne lidt af en genvej fra Hærvejen til Jelling, men 
det er kun nogle få kilometer der kan spares. Og når man ser landskabet her, med den markante 
randmoræne, stejle erosionsdale og vandløb der skal forceres, er der ikke tjent noget ved den 
genvej. 
Der er ingen byer der forbindes af broen eller noget der bør forsvares.  
Vejle Å har helt op til vores tid været kendt som en hindrelinie, hvor man kan stoppe en fjende der 
kommer sydfra. Skal man selv angribe over åen for at jage fjenden bort, er Ravningbroen jo ikke 
just en angrebsbro.  
Der er fremsat en teori om, at anlægget har været bolværk for vikingeflåden, men den teori er manet 
i jorden. Selvom der i vikingetiden var mere vand i åen, har der næppe været vand nok til at 
anlægge en havn ved Ravning. Vikingernes havn har højst sandsynligt ligget ved Skibet kirke, 
hvortil man har kunnet sejle ad Vejle Å ude fra fjorden. 
Der er også en teori om, at broen var forbindelse imellem Kolding fjord og Jelling. Her kunne broen 
måske være lidt mere relevant, men er der ikke rigtige spor der understøtter denne teori. 
Genvejen sydpå til Hedeby og Dannevirke. Her er og var Hærvejen den hurtigste vej, med sine få 
vandløbskrydsninger. 
  
Broen  
 
Broen består som nævnt af 330 fag, der hver hviler på 4 pæle, rammet ned i mose-/engjorden. 
Udgravningerne viser, at pælene ikke har været rammet til fast bund. 
For at opnå passende bæreevne, skal pælene rammes så langt ned i mosejorden, at friktionen 
imellem pælene og jorden giver den ønskede bæreevne. I forbindelse med Nationalmuseets 
udgravninger i 1972 blev broens bæreevne beregnet til 5 tons. Det må være nyttelast pr. fag.  
Det er pælenes bæreevne i dyndet, der bestemmer denne bæreevne, da selve broen er 
overdimensioneret i en grad, så det ikke har været muligt for vikingerne at overbelaste broen.  
 
Ifølge Per Ole Schovsbo´s afhandling om Oldtidens vogne i Norden fra 1987 kendes der i 
vikingetiden ingen vogne med lasteevne på mere end 500 kg. Hvis man sætter last, vogn og trækdyr 
til 1800-2000 kg, kan to fuldtlastede vikingevogne med trækdyr passere hinanden på broen uden at 
overskride broens estimerede bæreevne. 
 
Hammeren/tværdrageren 
 
Overliggeren, tværdrageren eller hammeren som forfatteren kender den beskrevet, vil normalt have 
samme dimension som pælene.  Ved Nationalmuseets supplerende udgravninger i 1998 blev der 
fundet et fint afrundet stykke af en hammer/tværdrager med tværsnit på 30 x 50 cm. Dette fund 
ligger til grund for rekonstruktionen, se ill. 10. 
Denne fint tildannede kæmpehammer er langt over, hvad der er nødvendigt for bæreevnen. Det 
bekræfter, at denne bro ikke blev bygget for at løse et lokalt samfærdselsproblem på vejen til 
Jelling. Det passer fint med, at denne bro mere er bygget som en magtdemonstration og nok 
nærmest må henregnes til kongens pral. 
 
Broen fik ikke nogen lang levetid.  Dels forgår selv egetømmer, og da der ikke er nogen god 
begrundelse for at opretholde forbindelsen, er broen hurtigt forfaldet.  
I udgravningerne er der fundet hasselkæppe, der har været sat i landskabet som landmålerstokke, 
det vidner om en høj kvalificeret planlægning. 
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Danske ingeniørtropper kan også i dag bygge lignende broer, og har fortsat et gældende reglement 
for nødbroer. Forfatteren har i sin tid som reserveofficer bygget nødbroer med pæle og bjælker, der 
ligner Ravningbroens. Hvor man ikke kan komme til med kran, bygges nødbroer stadig mere eller 
mindre med håndkraft, på samme måde som vikingerne må have gjort. Ved udarbejdelse af 
nedenstående arbejdsplan og beregning af mandtimer er der skævet til Ingeniørtroppernes nødbro-
regulativer igennem tiden, samt forfatterens egen erfaring med at bygge nødbro med en deling 
ingeniørsoldater, der kaldes ”pionerer”. Denne betegnelse anvendes også her for vikinge-
ingeniørsoldaterne. 
De enkelte dele af broen benævnes med de betegnelser, forfatteren gennem sit virke har kendt. Hvor 
de er afvigende fra museumsfolkenes betegnelser, er der dobbeltnavn for at fastholde, hvad det er 
der tales om.  
 
 
Cæsars bro over Rhinen 
 
Inden vi tager fat på at beregne, hvor længe det kan have taget at bygge broen ved Ravning, kan det 
være interessant at se på et andet stort brobyggeri, hvortil der måske kan drages paralleller - nemlig 
Cæsars bro over Rhinen år 53 BC. 
 
Her bygger Cæsar en bro på 10 dage og sender 12.000 fodfolk + 5.000 ryttere over broen ind i 
Germanien/Tyskland for at sætte sig i respekt. Efter 18 dage trak Cæsar styrkerne tilbage og brød 
broen ned. 
Det var en ren magtdemonstration over for Germanerne. En advarsel om at de ikke skulle komme 
for godt i gang, for på ti dage kunne romerne igen komme over til Germanerne på den anden side af 
Rhinen. Rom valgte herefter Rhinen som grænsen til Tyskland og dermed også mod Danmark. 
 

 
Ill. 3. Cæsars bro. 
 
På tegnerens gengivelse af brobyggeriet over Rhinen, ses de romerske soldater ramme pæle. 
Ramslaget har altså været kendt i mindst 1000 år, da Ravningbroen bliver bygget. 
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Bygning af broen ved Ravning 
 
Detaljerne for hvordan broen kan være bygget, er samlet i tillæg I til denne artikel. 
Men her beskrives sandsynlige måder for broens tilblivelse.  
 
Pæleågene. 
 
Pælene kan enten rokkes eller rammes ned i mosebunden. Tidsmæssigt er der nok ikke megen 
forskel på, om man bruger den ene eller anden metode.  
 

 
 
Ill. 4. Skitse der viser, hvordan man kan nedrokke pælene. 
 
Hvis utidige sætninger på den færdige bro skal undgås, er ramning af pælene den sikre måde. 
Derfor er forfatteren er ikke i tvivl om, at der har været udbredt brug af ramning af pælene her ved 
Ravning. Ramslaget betjenes normalt af 8 pionerer. Se tillæg I.  
Det treben, der anvendes til at sætte pælene og evt. rokke dem ned, udbygges let til et ramslag. 
 
Samlinger 
 
Udgravningerne giver ikke mange beviser for, hvordan broen er samlet. 
Der er dog fund, der indikerer brug af trænagler for at gøre hele konstruktionen stabil. 
Fundet af hammeren/tværdrageren indikerer, at den kan være tappet fast til de nedrammede pæle. 
 
Hvor hurtigt kan broen bygges? 
 
Som tillæg til denne artikel er der en længere udredning af mulig byggemetode og mandtime-
forbrug til at bygge hele Ravningbroen.   
Her støtter forfatteren sig i vid udstrækning til egne erfaringer som reserveofficer samt 
Ingeniørtroppernes nødbroreglement. Denne udredning er samlet i Tillæg I: Byggemetode og 
byggetid for broen. 
 
 
I forbindelse med denne artikels tilblivelse har forfatteren talt med en del fagfolk, der har erfaring 
med tømmer behandlet med økse på vikingemanér. Det har fået ham til at vove sig uden for sit 
normale ingeniørfelt og give et overslag på den tid, det har taget at fælde og tildanne de mange 
hundrede træer og bjælker, der er gået til at bygge denne enorme bro. Disse beregninger er vist i 
Tillæg II: Fældning, tildannelse og tilslæbning af tømmeret til Ravningbroen. 
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Konklusion 
 
Dette indlæg om Ravningbroen giver først og fremmest en indsigt i, hvordan et af Vikingetidens 
største bygværker kan være bygget, og hvad det har krævet af mandskab. 
 
En sådan tidsberegning over tiden for at bygge broen over Ravning Enge er åbenbart ikke lavet 
tidligere. Derfor må dette stå til troende, indtil der evt. på baggrund af videnskabelige forsøg med 
fældning og tildanning af tømmer på vikingemaner bevises noget andet. 
 
Tillæg I viser en samlet byggetid for broen på: 

Totalforbrug af mandtimer pr. brofag           62 mandtimer 
Total mandtimeforbrug for at bygge broens 330 fag  20.460 mandtimer 
 

I tillæg II er tidsforbruget for fældning, tildannelse og tilslæbning af tømmeret til Ravningbroen 
opgjort til:     

Total timeforbrug for tildanning af tømmer til Ravningbroen  30.000 mandtimer 
Tidsforbrug til fældning af egetræer     7.000 mandtimer 
Tilslæbning af tømmeret til brostedet med mand og hest  
1.500 Hestedage eller     12.000 mandtimer 

 
Lad os se på hvad de store tal kræver af mandskab. 
Først bygningen af selve broen, når træerne var fældet, tømmeret tildannet og slæbt til brostedet. 
Hvis kong Harald sætter 250 mand veluddannede pionerer, inklusiv 8 småhøvdinge, på opgaven - 
en overkommelig styrke for en konge der har bygget ringborge - vil de 250 mand med en 8 timers 
arbejdsdag yde 2000 mandtimer pr. dag.  
Det betyder at Harald kan gøre Cæsar kunsten efter og bygge broen på 10 dage. 
 
Men først skal træerne fældes, tømmeret tildannes og slæbes til brostedet. 
Hvis vi her forudsætter, at de 250 vikingepionerer, der skal bygge broen, forud sættes til at tildanne 
tømmeret, der hvor træerne er fældet, vil de med deres 2000 mandtimer pr. dag kunne tildanne alt 
tømmeret på 15 dage.  
Dertil kommer 160 ufaglærte og 100 heste, der fælder og slæber tømmeret til brostedet på de 
samme 15 dage. 
 
Det betyder, at fra det første træ blev fældet til broen stod færdig, behøver der kun at gå en måned. 
Og så er der endda tid til at komme hviledagen i hu og holde søndag. Vi skal jo huske at kong 
Harald lige har kristnet Danerne. 
 
Det kan jo også tænkes, at kong Harald har brugt vinteren 979-980 til stille og roligt at få træerne 
fældet og tømmeret tildannet, lavet ramslag og gjort værktøjet klart, få brostedet afmærket med de 
fundne landmålerstokke af hassel samt slæbt de mange bjælker til brostedet og udlagt dem, så der 
var klart til bygge broen. 
 
Når det hele hen på foråret 980 lå klar, kunne kong Harald invitere den tyske kejsers udsending, 
eller hvem han ville imponere. Og her gøre som Cæsar, vise sig i al sin magt og vælde og lade sine 
250 pionerer bygge Ravningbroen på 10 dage. 
 
Det kan måske også give en forklaring på, hvorfor der bygges et så imponerende broprojekt på dette 
sted, hvor broen ikke fører nogen steder hen, og nok aldrig har været brugt til andet end at 
demonstrere kong Harald og hans vikingehærs formåen. 
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Tillæg I til artiklen om Ravningbroen. Byggemetode og byggetid for broen 
 
Tillægget giver et bud på, hvordan Ravningbroen kan være bygget og hvor mange mandtimer der 
kan være gået dertil.  
Forudsætninger for tidsberegningen til bygning af broen: 

- Broen består et pæleåg med 4 pæle, 30 x 30 cm og ca. 4,5 m lange. 
- Egetømmeret til brofaget leveres tildannet ved brostedet.                                        
- Brostedet er afsat og opmærket med de nævnte hassel-landmålerstokke. 
- Pæleåget udføres med 4 pæle 30 x 30 cm og ca. 4,5 m lange. Vægt 365 kg. 
- Pælene rammes fortrinsvis med ramslag med toppen min. 1,25 meter over terræn. 
- Hammer/tværdrager 30 x 50 cm, 5,5 meter lang, vægt ~ 750 kg.  
- Vægtfylde for frisk skovet egetræ er sat til 900 kg pr. kubikmeter. 
- Vikinge-pionererne (ingeniørsoldaterne) er tømreruddannede.  
- En pioner løfter normalt max. 50 kg. 
- Arbejdsstyrken er inddelt i delinger á 32 mand. 
- Delingen er selvforplejende og derfor kun arbejder 8 timer pr. dag. 
- Arbejdet er udført med økse.  
- Samlinger er fortrinsvis udført med trænagler. 

 
Arbejdsplan og timeforbrug for udførelse af ét fag  
 
Arbejdsstyrken er her tilpasset efter at brofagene frembygges løbende. Styrken er inddelt som en 
vikinge-pionerdeling, med en delingsfører/høvding + 31 pionerer.  

To grupper med én befalingsmand + 7 pionerer med treben eller ramslag. 
Én gruppe med én befalingsmand og 14 pioner til de øvrige opgaver 

 
Arbejdstiden er sat til 8 timer pr. dag. Det levner tid til forplejning og vedligeholdelse af værktøj. 
Delingsførerens indsats indgår ikke i timeforbruget. Delingen yder dagligt 8 x 31 = 248 arbejdstimer. 
 
Delingen frembygger løbende broen over flere fag. Rammegrupperne rammer kun pæle til 
pæleågene. Det betyder at der hele tiden rammes pæle til to fag. 
Den tredje gruppes bemanding er betinget af, at den skal kunne løfte den 750 kg tunge hammer op, 
Denne gruppe færdiggør efterfølgende brofagene.  
Arbejdets udførelse, er delt op i følgende arbejdsgange: 

- Ramning af 4 pæle med ramslag.  
- Afkortning af pælene med økse.  
- Skråpæle, tildanning og nedramning.  
- Oplægning af hammer/tværdrager. 
- Oplægning af strækbjælker/strøer. 
- Oplægning af dækplanker.  
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Ramning af 4 pæle med Ramslag. 
 
Pælenes placering er afsat med landmålerstokke af hassel. 
Udgravningerne viser at pælene ikke har været rammet til fast bund.  
 

 
 Ill. 5.  Udgravning der viser pælespidserne 
 
For at opnå passende bæreevne, skal pælene rammes så langt ned i mosejorden, at friktionen 
imellem pælene og jorden giver den ønskede bæreevne. 
 
Der er fremsat en teori om at pælene pumpes eller rokkes ned, hvor pælene er løftet op med et 
treben. De fundne pælehoveder kan indikere denne metode, men da metoden kan give langvarige 
sætninger, og der tidsmæssigt ikke er stor forskel på de to metoder, har den gamle ingeniørofficer 
valgt den sikre måde og forudsat, at pælene er rammet. Denne metode giver øjeblikkeligt den 
ønskede bæreevne. Den kontrolleres ved at måle nedsynkningen ved 10 ramslag.  
 
Undergrunden, som pælene rammes i, består af fugtig eng- eller mosejord, der delvis kan stå under 
vand. Det kan derfor være nødvendigt at udlægge dækplankerne midlertidigt som underlag for 
ramslaget. Enkelte steder langs åen må forventes at der rammes fra en flåde. 
 

 
 
Ill. 6. Ramning fra flåde. Ingeniørtropper ved Søgårdlejren 1935
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Ramslag 
 
Som nævnt, har ramslag været kendt i århundreder. Her tages der udgangspunkt i det militære 
ramslag 140, dvs. at rammeklodsen vejer 140 kg. Dette faldlod findes stadig ved danske 
ingeniørtropper og er en forstærket udgave af tidligere mere primitive faldlod. I den bløde mosejord 
kan det tænkes, at der har været brugt en noget lettere rammeklods, så man ikke skal slæbe afsted 
med den 140 kg tunge rammeklods. 

 

 
 
 
Ill. 7A. Danske ingeniørtroppers ramslag 140, dvs. loddet vejer 140 kg. 
 

Ramslaget betjenes af 6 mand med hver sit ophaletov samt en befalingsmand, der giver ordren: 
”Hal op”. Hemmeligheden ved hurtig og let ramning ligger i kommandoføringen. En god 
befalingsmand giver ordren ”Hal op”, lige i det øjeblik, rammeklodsen har opspring fra rekylet. 
Derved får gruppen en hurtig og let ophaling. Den 7. pioner styrer/støtter pælen. 

 
Tidsforbrug til ramning af 4 pæle med ramslag: 
En pionergruppe på 8 mand kan opstille rammegrejet og ramme én pæl i timen. 
Pæleågets 4 pæle kan rammes af de 8 pionerer på 4 timer eller  32 mandtimer 
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Ill. 7B.  Ramslag fra Ingeniørtroppernes regulativ 1870  
 
 
 
Færdiggørelse af brofagene 
 
De to grupper der rammer pæle, bruger hver 4 timer til at ramme et fag på fire pæle. 
 
Pionergruppen på 15 mand, har også 4 timer til at færdiggøre de 2 brofag. 
Det er 60 mandtimer, eller 30 mandtimer pr. fag. 
Efterfølgende udregnes der mandtimeforbrug for hver enkelt byggeoperation for at godtgøre, at 
brofaget kan færdiggøres på de 30 timer.  
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Ill. 8. Detalje af rekonstruktionen.  
 
Vikinge-ingeniørsoldaterne brugte ikke sav, men beherskede teknikken med økse. 
De pudsige pælehoveder, der blev afhugget ved tilpasningen, er der fundet en del af i forbindelse 
med udgravningen. Pæletoppen i anden række er tildannet med en tap ca. 10 x 10 cm 
I baggrunden skimtes den gamle stationsbygning for Ravning Station på Vandelbanen.  
Stationen er nu bromuseum. 
 
Afkortning af pælene med økse 
 
Efter ramningen af pælene afhugges pælene med økse godt en meter over terrænet. 
Nogle af pælene har været tildannet med en tap på ca. 10 x 10 cm til fastholdelse af hammeren. 
 
2 pionerer kan afkorte en pæletop på en time. 
Tidsforbrug til afkortning af 4 pæle    8 mandtimer 
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Skråpæle 
 

 
 

 
 
Ill. 9. Skitse af broen.  

 
Skitsen viser, at skråpælene holdes på plads i hjørnet mellem hammeren og den yderste pæl.  
Det betyder at skråpælene skal monteres inden oplægningen af hammeren.  
 
Til skråpæle er der brugt resttømmer på ca. 20 x 30 cm i længder så de kan rammes mindst ½ meter 
ned i jorden. Skråpælene må være tildannet på stedet. Skråpælene kan enten være rammet med kølle 
eller en håndramme, der kan sammenlignes med en brolæggerjomfru med håndtag på siderne. 
Skråpælene må have været fastholdt med en trænagle til stolpen. 
 
 
Tildannelse, nedramning og fastgørelse af skråpælene udføres af 2 pionerer på en time pr skråpæl. 
 

I alt 4 mandtimer 
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Oplægning af hammer/tværdrager 
 
Normalt vil hammeren have samme dimension som pælene. Som nævnt blev der ved supplerende 
udgravninger i 1998 fundet et stykke fint afrundet hammer/tværdrager med tværsnit på 30 x 50 cm. 
Dette fund ligger til grund for rekonstruktionen. Se ill. 10. 
 
Der er ikke vandrette kræfter (acceleration eller bremsekræfter) på broen. Det betyder, at 
hammeren/tværdrageren kunne oplægges løst og kun er holdt på plads af egenvægten. 
Fundet af den nævnte stump tømmer viser indhug, der antyder at hammeren/tværdrageren har haft 
et taphul, der modsvarer tappen i stolpetoppen. Der behøver ikke at være en tap i hver pæl, men en 
tap i de yderste pæle vil give den ønskede stabilitet af brooverbygningen. 
 
En hammer af denne størrelse er langt over, hvad der kræves for bæreevnen, og må nok nærmest 
henregnes til kongens pral. 
 
Dette fund betyder, at vi nu har en bjælke på 30 x 50 cm, 5,5 meter lang - det giver vægt på ca. 750 
kg. 
 
De 750 kg har været bestemmende for, at gruppen, der laver arbejdsopgaverne efter ramningen, er 
på 15 pionerer, så gruppen selv kan løfte hammeren/tværdrageren på plads, uden de skal forstyrre 
den pionergruppe, der rammer pæle ned. 
 
At oplægge hammeren/tværdrageren, kan pionergruppens 15 mand gøre med et snuptag på 12 
minutter. Det giver en samlet mandtimebrug på   

3 mandtimer 
 
Lad os antage at der er tapper i de to yderste pæle. Der afsættes en mandtime til hver taphul.  
 
     2 mandtimer  
   

   I alt 5 mandtimer til hammeren. 
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Ill. 10. Strækbjælker/strøer. Detaljer fra den rekonstruerede bro. 
 
 
Strækbjælker/strøer 
 
Bredden på 50 cm for hammeren/tværdrageren kan være valgt for at få mere vederlag til 
strækbjælker/strøer. Dermed kan strækbjælkerne godt have været løst oplagt. Men løst oplagte 
bjælker kan hurtigt blive noget rasselværk. Selv om der ikke er fundet bjælkeender med nagelhuller, 
forudsættes det at bjælkerne har været fastgjort med trænagler som vist på ill. 10. 
 
Strækbjælkerne er fremstillet af tømmer 8 x 8 tommer og 8 fod lange = 30 x 30 x 240 cm.  
Det giver en vægt på små 200 kg stykket. 4 pionerer lægger en strækbjælke løst op på 10 minutter. 
4 pionerer i 10 minutter x 4 bjælker =160 min. eller knap 3 mandtimer til at oplægge 
strækbjælkerne.  
 
Strækbjælkerne fastgøres til hammeren med en trænagle i hver ende. 
Det forudsættes, at bjælkeenderne er forboret til naglen.  
Hver af de 8 pioner får ½ time til at bore ned i hammeren og fornagle strækbjælken. 
 
Fastgørelse      4 mandtimer 
 
                   Sammenlagt for strækbjælker 7 mandtimer 
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Dækplanker 
 

 
 
Ill. 11.  Billedet viser det fundne stykke dækplanke, 10 cm tyk og 50 cm bred. Plankens fulde 
længde på 5,50 meter er her streget op.   
 
Dækplankerne har været 3-4 tommer tykke (7-10 cm.). Ved at udflække plankerne i denne tykkelse 
får man stabile planker, der vrider sig mindre. Der er ikke fundet planker med huller efter trænagler.  
 
Den fundne dækplanke er 50 cm bred og fint kanthugget. 
Der er usandsynligt, at alle dækplankerne har været fremstillet af så store egestammer, at de kunne 
flækkes til 50 cm brede planker. Man må forvente, at dækplankerne har fået den bredde, der 
fremkom, når man flækkede de træer der var fældet. Dvs. bredden på dækplankerne varierer i 
faldende bredder. Dog har plankerne nok alle været fint kanthugget, så de fremstod med skarpe 
kanter som på det fundne dækplankestykke. 
 
Oplægning af dækplankerne løst på strækbjælkerne tager kun kort tid. Det er fastgørelsen, der er 
tidskrævende og problematisk, fordi vi ikke ved hvordan det er gjort. 
 
Der er forskellige måder dækplankerne kan være fastgjort på. 

1. De kan sømme/nagles med jernnagler. 
2. De kan være surret med en form for reb. 
3. De kan være fastholdt af kantbanebjælke/lister.  
4. De kan fastgøres med trænagler som i rekonstruktionen. 

 
Ad 1. Jernnagler 
Da der ikke er fundet jernnagler på brostedet, må denne metode udelukkes. 
 
Ad 2. Surring af plankerne er mulig. I vikingetiden fremstilles stærke reb lavet af basten fra 
lindebark. Men der er ikke fundet rebrester i udgravningen. 
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Ad 3. Kantbjælker/-lister 
På nutidens nødbroer vil dækplankerne blive fastholdt af en kantbjælke. 
I udgravningerne er der fundet stumper af træ 7 x 10 cm, af arkæologerne kaldet lister.  
Det kan have været kantbanebjælker. Men også kantbanebjælkerne, kræver at de fastgøres.  
Hvis kantbjælkerne skal fastnagles igennem dækplankerne og ned i strækbjælkerne, vil det 
indskrænke kørebanebredden på broen. 
 
Ad 4. Trænagler.  
Brug af trænagler er nok det mest sandsynlige, selvom der ikke er naglehuller i den fundne 
dækplanke. 
På rekonstruktionen af broen er dækplanken fastholdt med trænagler pr. 25 cm i hver strækbjælke. 
Det giver 16 nagler pr. meter bro eller ca. 40 dyvler pr. brofag.  
For en bro, der skal stå i mange år som udstillingsgenstand, og som tilskuerne frit kan kravle rundt 
på, er det ganske fornuftigt at fastgøre plankerne godt.  Men det er et spørgsmål om vikingebroen 
har haft så mange nagler.  
 
Hvis pionergruppen skal holde trit med rammegrupperne, er der kun 6 mandtimer tilbage til 
brodækket. På den tid kan de 15 pionerer sagtens oplægge dækplankerne og fastgøre flere planker, 
så brofaget er klar til brug. Evt. yderligere fastgørelse af brodækket, står ikke i vejen for 
frembygningen af brofagene.  
 

 
 
Skitsen viser hvordan vikingerne med et skebor kan bore dyvelhuller. 
Forsøg i vikingebyen ved Kroppedal i Albertslund, viser at man med et skebor kan bore ca. 1 cm pr. 
minut i frisk egetømmer. Det vil sige, at planken kan gennembores på 10 minutter, og hvis det 
forudsættes at dyvlen bores 10 cm ned i bjælkerne, kan der bores et hul til en dyvel på 20 minutter  
eller 3 huller pr mand pr time. 
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Opsummering af mandtimeforbrug for udførelse af ét fag.  

 
Arbejdsopgave    total mandtimeforbrug 
 
Opstilling af ramslag samt ramning af 4 pæle  32  
 
Skråpæle      4 
 
Tildanning af pæletop     8 
 
Oplægning af hammer inkl. taphuller    5 
       
Oplægning af strækbjælker/strøer    7 
 
Oplægning af dækplanker     6 
 
Totalforbrug af mandtimer pr. brofag    62 mandtimer 
 

 
Pionerdelingens indsats pr. dag. 
 
Arbejdstiden for et fag estimeres til de 62 mandtimer.  
Pionerdelingen, der med sine 31 veluddannede vikingepionerer løbende frembygger broen over 
flere fag, kan med sine 248 daglige arbejdstimer, færdiggøre 4 fag pr. dag. 
 
Byggetid for hele broen 
 

Totalforbrug af mandtimer pr. brofag    62 mandtimer 
 
Totalt mandtimeforbrug for at bygge broens 330 fag                20.460 mandtimer 
 

 
Sammenfatning af tidsberegningen af Ravningbroen 
 
Forudsætningen for at Kong Harald Blåtand, har kunnet bygge broen på denne tid er, at alle 
materialerne var fældet, tildannet og slæbt til brostedet og fordelt der. 
 
En pionerdeling, der i alt er på en høvding og 31 pionerer, kan på samlebånd bygge broen på ca. 80 
dage. Hvis der indsættes 8 delinger, der arbejder på hver sin sektion af broen, giver det 250 mand 
der dagligt yder 2000 mandtimer. Dermed kan broen bygges på 10 dage.  
250 vikinge pionerer-soldater, inklusiv 8 småhøvdinge, må være en overkommelig styrke for en 
konge, der har bygget ringborge. 
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Tillæg II til artiklen om Ravningbroen.  
Tidsberegninger for fældning, tildanning og tilslæbning af tømmeret til Ravningbroen 
 
Forfatteren har som ingeniør og tidligere reserveofficer ved Ingeniørtropperne koncentreret sig om 
metoder og tidsforbrug ved Ravningbroens bygning, som er dokumenteret ovenfor. 
Men arbejdsindsatsen for at fremskaffe de ganske store mængde tømmer, der er medgået til 
bygningen af broen over Ravning Enge, kunne også være interessant at kende. 
Da forfatteren ikke er bekendt med, at der er foretaget beregninger over tidsforbrug til fremskaffelse 
af materialerne til brobygningen, vover han sig udenfor over sin faglige kompetence. På baggrund 
af samtaler med folk, der har udført arbejde ved hjælp af vikingemetoder og værktøj er der her lavet 
et tidsoverslag, for de tre arbejdsopgaver 
 

1. Fældning af træer 
2. Tildanning af tømmeret 

  3. Tilslæbning af materialer til brostedet 
 
 
1. Fældning af egetræer 
 
Følgende beregninger viser, at der må være fældet over 3.000 træer for at skaffe tømmer til bygning 
af Ravningbroen. Træerne må have haft en diameter på mindst 40 cm, de 330 hamre/tværdragere 
må have haft en diameter på mindst 70 cm, og en højde på træerne, så der kunne hugges 5,5 meter 
lange bjælker.  
 
Den stump dækplanke, der er fundet i udgravningen, er 50 cm bred. Det vil kræve træer med en stor 
diameter at flække dem ud i den bredde. Det er nu nok utænkeligt, at der kun har været brugt 
dækplanker på 50 cm bredde. Her er der estimeret ud fra, at dækplankerne er udhugget af træer, der 
har givet dækplanker på en gennemsnitlig bredde af 30 cm.  
 
Sidestøtter er lavet af frahugning og store grene og derfor ikke med i træfældningsregnskabet. 
De kan slæbes til brostedet sammen med pælene. 
  
 
Træer der skal fældes for at opfylde Ravningbroens materialeforbrug: 

 
Fældning    Antal træer 

 330 fag á 4 pæle á ca. 4,50 m  = 1320     
 330 hamre á 5,50 m   =   330     
 330 x 4 strækbjælker á 2,4 m  = 1320     

2640 5,50 meter planker á 6 planker pr. træ =   440     
 
   I alt  = 3410  træer 

 
Tidsforbrug fældning (kan udføres af ufaglært mandskab): 
 
 To mand kan fælde et træ på 1 til 2 timer  Tidsforbrug 
 
 3500 træer á 2 timer i gennemsnit pr. træ 7.000 mandtimer 
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2. Tildanning af tømmeret  
 
Alt tømmeret til Ravningbroen er tildannet med økse. 
Her et overslag på tidsforbrug for tildanning af tømmeret til broen.  
Overslaget er lavet på baggrund af samtaler med folk der har erfaring med at tilhugge tømmer på 
vikingemaner. 
Tilhugningen af pælen er rundet op, så der er om ikke rigelig tid, så dog tid til både at rette ryggen 
og slibe sin økse. Vi skal huske, det er rutinerede folk, der ikke laver andet hele dagen end hugge 
med bredbil, som tømmerøksen kaldes. 
     
Hammeren, der udhugges af en egestamme på mindst 70 cm i diameter, skal nok have lidt mere tid 
til at hugge al det overflødige væk fra træstammen. Den er også smukt afrundet, så her har det været 
kong Haralds bedste pionerer, der er sat på opgaven. 
 
Tidsforbrug. 
 
Pæle til pæleågene, 30 x 30 cm, 4,5 m lange.  
Tildanning af én side af en pæl 4,5 meter lang tilhugges af én pioner på 2 time. Her sat 10 
mandtimer til tildanning og spidse én pæl. Det inkluderer også afgrening og tilhugning i længden. 
 
I hvert af de 330 fag er der 4 pæle  1320 pæle á 10 timer 13.200 mandtimer
  
 
4 Strækbjælker, 30 x 30 cm x 2,40 meter pr. brofag. 
Tilhugget og forboret i begge ender til nagler.  
5 mandtimer pr. bjælke.      1320 bjælker á 5 timer     6.600 mandtimer 
 
  
Hammer 30 x 60 cm x 5 meter.   
12 mandtimer pr. hammer   330 hamre á 12 timer   3.960 mandtimer 
 
Dækplanker 
Ud af en egestamme kan der kløves 6 planker á 7-10 cm tykkelse. 
Med en gennemsnitsbredde på 30 cm skal der til at dække den 792 meter lange bro,  
bruges 2640 planker eller 440 træer. 
 
Flækning er én stamme er sat til 8 mandtimer.   440 træer á 8 timer  3.520 mandtimer 

Tilhugning af de flækkede planker med skarøkse: l time pr. planke    2.640 mandtimer 

Totalt timeforbrug for tildanning af tømmer til Ravningbroen           29.920    ~ 30.000 mandtimer 

3. Tilslæbning af materialer til brostedet 
 
Tidsforbrug for tilslæbning af de færdigtilhuggede materialer til brostedet. Her er vi ude i rent gæt. 
Man ved ikke, hvor langt vikingerne har været omkring for at finde de mere end 3.000 brugbare 
træer, og ved derfor ikke, hvor langt tømmeret har skullet slæbes.  
 
Der er næsten 6.000 tildannede bjælker og planker, der skal slæbes til brostedet og fordeles ved de 
enkelte brofag. 
 
Her forudsættes: 
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- at én mand med én hest kan foretage to træk om dagen. 
- at pæle og hammer trækkes én ad gangen. 
- at strækbjælkerne trækkes 2 og 2. 
- at dækplanker kan slæbes 6 ad gangen.  
 

 Antal træk for mand og hest. 
Pæle 1320 + hamre 330  giver  1650 træk 

 Strækpæle 1320 : 2 giver    560   - 
 Dækplanker 2640 : 6 giver    440   - 
 
   I alt 2650 træk  
 

Med to træk pr. dag giver det 1325 hestedage eller rundet op til 1500 hestedage. 
 
 

Totalt tidsforbrug til fældning, tildanning og tilslæbning af tømmeret til Ravningbroen 
 

     Mandtimer 
 
Totalt timeforbrug for tildanning af tømmer til Ravningbroen          29.920 ~ 30.000  
 
Tidsforbrug fældning    7.000  
 
Slæbning mand og hest     1.500 hestedage 

 
Sammenfatning af materialefremskaffelsen. 
 
De nævnte tal må stå til troende.  
Men tal kan der jo jongleres med på mange måder. 
 
Hvis der indsættes ca. 250 vikingepionerer á 8 timer giver det 2000 mandtimer pr. dag.  
30.000 mandtimer delt med 2.000 giver 15 arbejdsdage for tildanning af tømmeret. 
 
Hvis vi afsætter de samme 15 dage til fældning af træerne, skal de 7000 mandtimer deles på 15 
dage a 8 timer. Det betyder ca 60 ufaglærte mand til fældning. 
 
Skal tømmeret slæbes til broen indenfor de samme 15 dage vil det kræve 100 mand med hest..  
 
Den dendrologiske aldersbestemmelse siger, at træerne er fældet i vinteren 979-980. Men den siger 
ikke, at det er sket indenfor 2 uger. Det kan jo tænkes, at Harald har brugt vinteren til stille og roligt 
at få træerne fældet og tildannet tømmeret, samt slæbt det til brostedet og fordelt det ved de enkelte 
brofag. 
 
Se konklusionen i artiklen om Ravningbroen. (side 6). 
 
 


