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et var held i uheld, da den dengang 22-årige 
Jeanette Varberg blev fyret fra sit studiejob 
på McDonald’s og måtte se sig om efter 
andet arbejde. For på Moesgaard Museum,
hvor hun senere endte med at blive 
museumsinspektør, søgte de rundvisere til 
skoletjenesten, der var »gode til at snakke 
og kunne deres ting«. Siden har talentet for 
at formidle formet arkæologens karriere 
og resulteret i en række populært fortalte 

fagbøger, senest Urtid, der beskriver vores 
fortid fra stenalder til vikingetid.

»Det var som rundviser i skoletjenesten,
jeg fandt ud af, jeg var god til at fortælle.
Børn er verdens bedste tilhørere, fordi de er 
så umiddelbare – hvis ikke du fanger deres 
opmærksomhed, er de lynhurtigt videre.
Voksne er jo mere høflige og bliver stående,
selv om de er ved at dø indeni af kedsomhed.
Så jeg fik virkelig trænet min evne til at 
formidle og mærke mit publikum,« siger 
Jeanette Varberg i telefonen fra sit hjem 
i Horsens – ikke langt fra, hvor der for 
nyligt blev gjort danmarkshistoriens største 
arkæologiske guldfund, da medaljoner og 
mønter fra den sene jernalder dukkede op 
nær Jelling.

Den nørdede pige
Forfatteren har altid været fascineret af de 
mange mysterier om fortiden, der lå derude 
og ventede på at blive opklaret, og som barn 
fandt hun billeder af ruiner og egyptiske 
pyramider en del mere spændende end 
hendes jævnaldrende gjorde. Derfor foregik 
cykelturen til det lokale bibliotek for at 

opstøve ny viden oftest også alene:
»Jeg var et nørdet barn – det var jo lidt 

atypisk at vide mere om Egypten end 
popbands i radioen. I 1980’erne var der 
måske ikke lige så meget plads til at være 
nørd, som der er i dag, hvor vi synes, det 
er fedt, når nogen ved meget om et særligt 
emne,« siger Jeanette Varberg, der i 2018 
blev museumsinspektør på Nationalmuseet 
i København.

Mænd viste sig at være kvinder
Selv om forfatteren ikke længere er 
rundviser, er det stadig den erfaring hun 
bruger, når hun skal koge flere tusinde års 
historie ned til få hundrede sider. Hun 
forestiller sig, at hun fører læseren gennem 
museumshallerne og stopper de steder, hun 
vil fremhæve fra fortiden. Enhver historie 
består af fravalg, og man kan ikke nå det hele,
som hun siger.

Et af de steder,Jeanette Varberg i sin nye bog 
er stoppet op lidt længere ved, er kvinderne 
og deres rolle i oldtiden. Ved hjælp fra nyeste 
dna-analysemetoder viser det sig nemlig, at 
40 procent af de storvildtsjægere, der levede 

i Amerika i stenalderen, var kvinder, selv om 
man altid har troet, jægerne var mænd, fordi 
de blev begravet med jagtudstyr.

Den antagelse bunder i en kønsopfattelse,
der blev etableret i middelalderen, men 
som vi stadig er farvet af i dag, fortæller 
forfatteren.

»Det samme er tilfældet med et skelet,
man fandt i Sverige og kaldte Fiskeren, men 
efterfølgende fandt ud af var en kvinde, der 
havde født ni børn, hvorefter man ændrede 
navnet til Moderen – men hvorfor? Hun 
var sgu da stadig fisker. Mange af de ting, vi 
diskuterer i dag – også i forhold til syn på 
kønnene – er spejlet i vores fortid,« siger 
Jeanette Varberg.
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I ’Urtid’ fortæller Jeanette Varberg om vores fortid fra stenalderen 
til vikingetiden, om mænd, der viste sig at være kvinder, og hvorfor

urtiden er relevant for vores samtid

Varberg rokker ved myter om 
urtidens storvildtsjægere

’Urtid’ udkommer på 
Gads Forlag d. 6. oktober.
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