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Indledning 

Viborg Museum foretog i 2015 en prøvegravning og her næst en udgravning af et udsnit på 

400m² af en jernalderlandsby, forud for anlægsarbejde ved Vestre Skivevej nær Skive. På 

denne lokalitet ønskede Ole Martinussen at etablere et nyt maskinhus i forbindelse med sin 

ejendom og kendskab til en del fortidsminder i nærområdet blev det vurderet at arealet skulle 

prøvegraves. 

Ved prøvegravningen og senere på selve udgravningen, blev der fundet bebyggelsesspor fra 

den yngre del af jernalderen (ca. 175-750 e.Kr.). Ikke overraskende, da der flere steder i om-

rådet er konstateret spor af bebyggelse. I 2012 er der således ved udgravning, ca. 100 vest for 

lokaliteten, fundet lignende bebyggelsesspor fra samme tidsperiode, så det var ikke en overra-

skelse at der var bebyggelse på netop dette sted. 

 

I området omkring Vestre Skivevej har der været menneskelig aktivitet siden stenalderen. 

Man har siden 1985, igennem mindre undersøgelser haft kendskab til aktivitetsspor helt tilba-

ge fra bondestenalderen og bebyggelse fra yngre jernalder. Dertil er der kendskab til to sløjfe-

de gravhøje vest for området. Lokaliteten Vestre Skivevej er placeret på et plateau sydvest for 

den nu tørlagte Tastum Sø. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 1. Udgravningens placering. 

 



 

Udgravningen 

Det 400 m² store område blev i første omgang undersøgt ved en prøvegravning, hvor 2 meter 

brede baner af muld blev afrømmet ned til undergrunden. Det øverste muldlag bliver fjernet, 

da det er dyrket igennem de sidste mange år og der derfor kun sjældent er bevarede arkæolo-

giske fund i dette lag. Undergrunden er uberørt og de arkæologiske anlæg, der er gravet ned i 

undergrunden fremstår som mørke områder og felter. Prøvegravningen viste adskillige an-

lægsspor og det blev vurderet at en egentlig arkæologisk udgravning skulle foretages, hvis der 

fortsat var ønske om at bygge på det pågældende område.  

 

I starten af august 2015 begyndte Viborg Museum på udgravningen af de 400 m² på Vestre 

Skivevej. Muldlaget i hele området blev fjernet med gravemaskine og et stort antal anlægs-

spor viste sig som mørke pletter mod undergrunden. Det var tydeligt, at der var tale om spor 

efter flere huse fra oldtiden. Oldtidens huse ses i dag typisk som cirkulære stolpehuller, men 

andre aktivitetsspor i form af nedgravninger til eksempelvis brydning, madlavning, brønde 

osv., der ses som større plamager af mørk jord. 

 

De mange stolpehuller og anlægsspor blev markeret og registreret. Nogle af de mange stolpe-

huller lå i række og system, der afslørede, at de var sporene af forhistoriske hustomter. Der 

blev i alt udskilt 5 langhuse og 3 hegnsforløb. 

 

 

 
Figur 2. I søgegrøften, ved prøvegravningen kunne de mange bebyggelsesspor tydelig ses.  
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Gennemgang – en landsby fra yngre jernalder 

På det relativ lille område der blev udgravet, blev der fundet hustomterne af fem langhuse, 

samt 3 hegnsforløb. Husene er dateret til yngre romersk jernalder til yngre germansk jernalder 

(ca. 175-600 e.Kr.).  

 

      
Figur 3. Oversigtsplan over udgravningsfeltet. Grundplanerne til de forskellige huse er markeret med blå og grå 

og de tilhørende stolpehuller er farvet sorte og grønne. Hegnsforløbene er markeret med blå streger.  

 

 

Fire af husene er såkaldte treskibede langhuse, hvilket betyder, at de er opbygget med to pa-

rallelle stolperækker. Disse stolperækker har været tagbærende og har inddelt husets indre i 

tre ”skibe”. En gård fra yngre jernalder bestået typisk af et hovedhus, der er øst-vest oriente-

ret, samt flere mindre bygninger.  

 

Husene er indrettet med beboelse i den vestlige del og stald i østenden af huset. Mennesker og 

dyr har levet tæt sammen og har brugt de samme indgange i huset, der typisk er placeret i 

midten af huset på både nord- og sydsiden.  

Beboelsesenden har været indrette med skillevægge, der har opdelt huset i mindre rum, samt 

et ildsted i midten af huset, hvilket kendes fra tilsvarende bebyggelse. Dyrene man har opstal-

det i huset har formentlig været kvæg, svin, får, geder og høns. 

Ud over hovedhuset har der til en jernaldergård også været tilknyttet en række mindre øko-

nomibygninger.  
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Figur 4. Rekonstruktion af et treskibet langhus. De tagbærende stolper stå parvis og er gravet dybere ned end 

vægstolperne. (Illustration: Jeanette Nørgaard, Viborg Museum). 

 

Med et så lille felt kan det være vanskeligt præcis at bestemme, hvilke bygninger der er ho-

vedhus med beboelse og hvilke der er økonomibygninger. De fire langhuse har ikke stået 

samtidig, men erstattet hinanden og er genopført næsten samme sted, med en lille forrykkelse, 

der er tale om et hus i to faser. Dette skyldes, at jernalderens huse ikke havde en lang levetid 

(ca. 30 år), og det var derfor nødvendigt at genopbygge husene, når de var udtjent.  

 

Langhusene 1 og 2 

De to langhuse 1 og 2 er fundet i det nordvestlige hjørne af udgravningsfeltet og er kun del-

vist afdækket, da begge huse fortsætter mod vest uden for udgravningsfeltet, se figur 5. Der-

for kan det ikke siges, hvor langt husene har været oprindeligt. Begge huse ses som parvise 

tagbærende stolpesæt og vægstolper omkring. I hus 2, er der et indgangsparti på sydsiden og 

en skillevæg der muligvis har adskilt beboelsen fra staldende mod øst.  

Det har desværre ikke været muligt at bestemme, hvilket hus der er bygget først, da der ikke 

er overlap mellem de to huses stolpehuller. Hvis to stolpehuller fra to forskellige huse over-

lapper hinanden, vil det ene være gravet ned oven i det andet, og derved kan man se hvilket 

der stod der først, og hvilket der kom til efterfølgende.    
 

 
Figur 5. Grundplanerne af hus 1 og 2. Husene har afløst hinanden og er forholdsvist ens opbygget. Moderne 

forstyrrelser er markeret med grå indringet med sort streg.  
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Langhusene 3 og 4 

I det sydvestlige hjørne er der fundet to mindre bygninger, hus 3 og 4, se figur 6. Begge huse 

er treskibede huse, der også har erstattet hinanden. Hus 3 er ca. 10 m langt og er mindre end 

hus 1 og 2. Disse huse er formodentlig økonomibygninger, der har knyttet sig til en jernalder-

gård.   

 

 
Figur 6. Grundplanerne af hus 3 og 4. Husene har erstattet hinanden. Moderne forstyrrelser er markeret med grå 

indringet med sort streg.  
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Langhus 5 og hegnsforløb 

Hus 5 er et langhus med en midtsulekonstruktion, se figur 7. I modsætning til de andre lang-

huse er hus 5 nord-syd orienteret. Huset er ikke fuldt afdækket, da det fortsætter mod nord 

uden for feltet.  

 

 

     
Figur 7. Grundplanen af hus 5, der adskiller sig fra de andre konstruktioner, ved kun at have en række af tagbæ-

rende stolper. Hegnsforløbene er i flere faser. 

 

 

Midtsulehuse er kendetegnet ved en enkelt række af tagbærende stolper midt i huset, der deler 

huset i to skibe. Hustypen er kendt helt tilbage fra stenalderen og bronzealderen, men bruges 

især i yngre jernalder. Huset er formodentlig en økonomibygning, der knytter sig til en jernal-

dergård.   
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Figur 8. Rekonstruktion af et midtsulehuse, hvor de tagbærende stolper står som en enkelt række gennem huset 

og deler huset i to ”skibe”. (Illustration: Jeanette Nørgaard, Viborg Museum). 

 

I den østlige del af feltet, parallelt med hus 5, løber der flere hegnsforløb, se figur 7. Disse ses 

som lineære forløb af stolpehuller. Jernalderens gårde havde typisk en indhegnet gårdsplads 

med hovedhus og flere små økonomibygninger inden for hegnets grænse. I dette lille felt er 

der ingen tydelig tilknytning mellem hegnsforløbene og husene, dog kan det ses, at hegnet er 

blev genopbygget samme sted flere gange.   

 

 

Fund 

På en jernalderboplads er det typiske fund lerkarskår, der stammer fra krukker, skåle og kar, 

der har været anvendt i husholdningen. Lerkarrene har været brugt til mange forskellige ting 

og der er stor variation i størrelse og udformning.  

Lerkarskårene bliver fundet i stolpehullerne, hvor de formentlig er havnet, efter at lerkarret er 

ødelagt og kasseret.  

Ved udgravningen ved Vestre Skivevej blev der også fundet lerkarskår. Blandt andet blev der 

i udkanten af det nordøstlige hjørne, fundet en lerkarside med hank i et stolpehul, se figur 9. 

Lerkarskårene kan dateres til yngre romersk jernalder til ældre germansk jernalder (175-600 e. 

Kr.). Denne datering passer godt til pladsens overordnede datering.  

 

 

 
Figur 9. Lerkarskår fra samme kar. Det storeskår er med hank.  
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Som tidligere nævnt har der været menneskelig aktivitet i området omkring Vestre Skivevej 

igennem lang tid. Ud over de to nedbrudte gravhøje, er der også fundet spor efter en stenalder 

boplads syd for udgravningen. Det er ikke ualmindeligt at finde bopladsspor fra forskellige 

perioder på det samme sted. Har området haft en god beliggenhed, har fortidens mennesker 

gentagene gange bosat sig disse steder. 

Ved udgravningen blev der fundet spor efter dette, i form af lerkarskår, der kan dateres til den 

sidst del af bondestenalderen til den ældre del af bronzealderen (2350-1101 f. Kr.), se figur 

10. 

 

 

 
Figur 10. Lerkarskår fra stenalderen eller bronzealderen. Der har været menneskelig aktivitet i området i mange 

år. 

 

 

Bebyggelsen ved Vestre Skivevej i et lokalt perspektiv 

Bebyggelsen ved Vestre Skivevej har vist sig, på trods af det lille område der er undersøgt, at 

være omfattende. Udgravningen har givet os et lille, men væsentlig indblik i en formodet 

landsby fra den yngre del af jernalderen (ca. 175-750 e.Kr.). Den øvrige bebyggelse i området 

understreger, at området har været beboet i gennem en længere periode i jernalderen, og at der 

er tale om en omfattende jernalderlandsby i mange faser. Selvom der således i området kun er 

lavet mindre undersøgelser kan vi ud fra placeringen af disse, nu fastslå at landsbyen må 

dække et areal på mindst 95m².Landsbyen dækker et stort område og frem til starten af vikin-

getiden. Først i middelalderen bliver landsbyerne mere permanente og finder den placering, 

der ofte er grundlaget for de byer, vi har i dag. Det er oplagt, at jernalderlandsbyen omkring 

Vestre Skivevej er forgænger til Tastum by.  

 

Hvor mennesker har boet, har de også begravet deres døde. Der er dog ingen kendte grave 

eller gravpladser i nærheden, der kunne knytte sig direkte til jernalderlandsbyerne ved Vestre 

Skivevej. Den nærmeste grav fra samme periode er fundet på østsiden af den nu tørlagte 

Tastum sø. Der er tale om en rig kvindegrav, med et ekseptionelt fint dragtspænde, samt et 

stort antal glasperler, se figur 12. Denne grav knytter sig højst sandsynligt til en jernalderbe-

byggelse, der er undersøgt nord for Kobberup, en mulig tidlig forgænger til Kobberup. De to 

landsbyer er samtidige og har været nabolandsbyer, så mon ikke beboerne har kendt kvinden 

fra Kobberup og måske endda taget del i gravlæggelsen.    
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Figur 11. På kortet er udgravningen markeret med rødt og nabolandsbyen med blåt. Kvindegraven med det 

smukke dragtspænde er symboliseret som en pink stjerne.  

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Rosetfibula fundet 2 km N-Ø for bebyggelsen på Vestre Skivevej, formentlig nabolandsbyen. (Foto: 

Skive Museum).   

 

 

 

 

 

Tak til bygherre Ole Martinus for det gode samarbejde i forbindelse med udgravningen. 
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPB38K3o8gCFYEFLAod8ZwJsA&url=http%3A%2F%2Fmobil.museumsalling.dk%2Fembeded%2F11.htm&bvm=bv.104317490,d.bGg&psig=AFQjCNHPdUGum19LD8v3rkmWOLESw_dyOw&ust=1443863147128700
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Diverse oplysninger: 

Viborg Museums j. nr.:  VSM 10268 

Lokalitet: Vestre Skivevej  

Sogn, herred og amt: Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt  

Fund og Fortidsminder: 130 107-309 

Kulturarvsstyrelsens j. nr.: 2015-7.24.02/VSM-0014 

Bygherre:  Ole Martinussen 

Areal: Ca. 400 m² 

Rendegravemaskine fra: Feldborg Entreprenørforretning med Michael Olsen i 

maskinen 

Deltagere i udgravningen: Kamilla Terkildsen (sagsansvarlig) 

 Ida Westh Hansen (arkæolog beretningsansvarlig) 

 Casper Sørensen (Arkæologistuderende) 

 

 

Dokumentationsmaterialet bestående af beretning, tegninger, fund, fotos m.v. opbevares på 

Viborg Museum, Hjultorvet 4, 8800 Viborg.  

 

Undersøgelsen er betalt af bygherren med tilskud fra Kulturstyrelsen samt Viborg Museum. 
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Om bygherrerapporter  

 

Når der er foretaget en arkæologisk udgravning, der er helt eller delvist finansieret af en privat eller offentlig 

bygherre, skal der udarbejdes en særskilt rapport til bygherren. Bygherrerapporten skal være almindeligt tilgæn-

gelig, præsentere udgravningens resultater og sætte dem i sammenhæng med det omgivende landskabs kulturhi-

storie.1 

 

Viborg Museum har besluttet at udgive museets bygherrerapporter i en fortløbende serie.  

Ældre numre kan købes for 20 kr. (medmindre andet er anført) ved henvendelse til museet. 

 
Liste over Viborg Museums bygherrerapporter 

1. Båndruplund – en boplads fra bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkelsen. 2004. 

2. Nordentoften, Skals – en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder. Martin Mikkel-

sen og Mikael H. Nielsen. 2004. 

3. Brokbakken – en samlingsplads fra bronzealder og en gravplads fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen og 

Mikael H. Nielsen. 2004. 

4. Lynderup SV – et aktivitetsområde fra sen yngre stenalder og bronzealder. Martin Mikkelsen og Mikael 

H. Nielsen. 2006. 

5. Teglværksvej – en boplads fra ældre bronzealder. Martin Mikkelsen. 2005. 

6. Klejtrup Syd – en boplads fra sen yngre stenalder / tidlig ældre bronzealder. Marianne Høyem Andreasen. 

2005. 

7. Krogen, Aidt. Gravplads, huse, kirke og agersystemer fra jernalder og middelalder. Njal J. Geertz og 

Astrid Skou Hansen. 2012. 

8. Højvangen, Ørum. Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen. Under udarbejdelse. 

9. Stenshede – en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen. 2006 

10. Ørum Sportsplads – et aktivitetsområde fra ældre jernalder. Mikael H. Nielsen. 2005 

11. Sundstrup Øst – en boplads fra yngre stenalder. Mikkel Kieldsen. 2006. 

12. Ettrupvej, Fjelsø – to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen. 2006. 

13. Løvel Syd - bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og ældre germansk jernalder. Malene R. Beck & Dor-

the Kaldal Mikkelsen. 2006. 

14. Skaldehøj og Arildsvej - to bopladser fra førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. Under udarbejdelse. 

15. Liseborg- et forsvarsværk fra tidlig førromersk jernalder. Dorthe Kaldal Mikkelsen 2009. 

16. Lindum syd – langhus fra middelalderen. Jesper Hjermind. 2006. 

17. Søhuset, Viborg - på kanten af middelalderbyen. Marianne Greve Iversen. 2006. 

18. Formyre SØ - hustomt og grave fra sen ældre bronzealder - fladmarksgravpladser fra tidlig jernalder. 

Martin Mikkelsen. 2009.  

19. Tindbækvej 25 - Gravhøj fra enkeltgravskultur. Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen. 2007. 

20. Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder. Martin Mikkelsen. 2007. 

21. Løgstrup SØ - en boplads fra yngre jernalder - aktivitetsspor fra yngre bronzealder. Sanne Boddum, Mik-

kel Kieldsen & Mikael H. Nielsen. 2007. 

22. Viborg Vestermark - Bopladser fra bronzealderen. og Martin Mikkelsen. Under udarbejdelse. 

23. Ridder Munks Vej - En gravplads m.m. fra stenalder, bronzealder og jernalder. Sanne Boddum og Martin 

Mikkelsen. 2007 

24. Rødding SV - bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. 2009. 

25. Randrup Mølle – et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder. Sidsel Wåhlin og Martin Mikkel-

sen. 2008. 

26. Spangsdal II og Gl. Asmild. Gårdsanlæg fra Middelalder og nyere tid. Mette Klingenberg og Lars Ager-

snap Larsen. 2010. 

27. Bjerring Hede - bopladser og gravplads fra ældre jernalder . Asger V. Amundsen, Tobias Danborg Tor-

fing og Martin Mikkelsen 2012.  

28. Liseborg Høje - boplads fra yngre bronzealder - begravelse i vognfading fra vikingetid. Elin Vanting & 

Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

29. Stenshede Syd - Gravhøj fra enkeltgravskultur - bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Claus 

Sørensen og Martin Mikkelsen. 2009.  

30. Hjortdalgård - en boplads fra ældre jernalder. Claus Frederik Sørensen og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009 

31. Sønder Mose - en bebyggelse fra ældre bronzealder. Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009.  

32. Rådmandshus – bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder på Viborg Vestermark. Mikkel 

Kieldsen. 2009. 

33. Højlund Spangsdal I – landsby fra yngre jernalder. Sanne Boddum. 2009. 

                                                 
1 Kulturarvsstyrelsen: Retningslinjer for udformning af rapport til bygherre/anlægsmyndighed 
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34. Rugballegård – brandgrave og boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen. 2009.  

35. Kokær Høj – bebyggelse fra jernalder. Mikkel Kieldsen. 2009.   

36. Birgittelyst – boplads og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og førromersk jernalder samt vejforløb 

fra historisk tid. Jakob Westermann og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

37. Ørum Industrivej – boplads fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Elin Vanting. 2009. 

38. Mølgård, Resen – boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Ter-

kildsen. 2009. 

39. Iller – en bebyggelse fra yngre jernalder. Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

40. Toftumvej, Mønsted. Jættestuetomt fra yngre stenalder samt boplads fra romersk jernalder. Kamilla Fied-

ler Terkildsen. 2009. 

41. Hulbækvej 31 – boplads og grave fra ældre jernalder. Martin Mikkelsen. 2009. 

42. Hørup – bebyggelsesspor fra ældre og yngre jernalder. Mikkel Kieldsen & Dorthe Kaldal Mikkelsen. 

2009. 

43. Tindbæk Hestehave – en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre jernalder. 

Sanne Boddum. 2010.  

44. Møllegård, Klejtrup – boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder. Sanne Boddum. 2010. 

45. Neder Hallum, Ravnstrup – bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid. Mette 

Klingenberg. 2010. 

46. Løgstrup Nord – bebyggelse fra yngre stenalder til førromersk jernalder. Mikkel Kieldsen. 2010. 

47. Haugårdvej 17 – en bebyggelse fra yngre bronzealder. Lars Agersnap Larsen. 2010. 

48. Ørndrup Vest – aktivitetsspor fra yngre stenalder og bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre jernalder. 

Sanne Boddum. 2010. 

49. Skals Nord – en bebyggelse fra yngre bronzealder og/eller tidlig førromersk jernalder. Lars Agersnap 

Larsen. 2010. 

50. Hestdalvej, Viborg Vestermark – bebyggelse fra yngre vikingetid og ældre middelalder. Mikkel Kieldsen. 

2011. 

51. Hjarbækvej – en lille samlingsplads fra yngre bronzealder. Lars Agersnap Larsen. 2011. 

52. Tapdrup Vest – bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre 

stenalder. Mikkel Kieldsen 2011. 

53. Troelstrup – bebyggelse fra ældre jernalder. Mikkel Kieldsen 2011. 

54. Duehøj Syd – boplads og begravelser fra bronzealderen. Martin Mikkelsen 2011. 

55. Toftum – boplads fra ældre jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen 

56. Hvolris Skovbakke, Hvolris Jernalderlandsby. Martin Mikkelsen 

57. Låstrup Bakken – boplads fra yngre bronzealder. Bente Grundvad, Sidsel Wåhlin, Kamilla Fiedler Ter-

kildsen og Martin Mikkelsen. 

58. Kragsøgård - boplads fra yngre bronzealder. Martin Mikkelsen 2011. 

59. Liseborg Høje II - Små treskibede huse fra y. stenalder. Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen 

2011. 

60. Korsbakken og Havhus - bebyggelse fra yngre romersk - ældre germansk jernalder Bente Grundvad Niel-

sen og Kamilla Fiedler Terkildsen 2011. 

61. Domdalsgård - gravplads fra ældre romersk jernalder, - landsby fra ældre og yngre germansk jernalder. 

Kamilla Fiedler Terkildsen og Sanne Boddum. 2011. 

62. Bygdalgård – bebyggelse fra yngre stenalder til slutningen af bronzealderen. Mikkel Kieldsen & Sidsel 

Wåhlin 2012.  

63. Kærgård, Daugbjerg. En landsby med tekstilproduktion fra yngre jernalder.  Mette Klingenberg og Ka-
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