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Indledning 
 

 

 

 

 

 

 

Kort, der angiver placeringen af udgravningen. 

 

Omtrent midt mellem Viborg og Silkeborg, ved den lille landsby Iller, var der i 2006 planer 

om udstykning af grunde i den sydvestlige del af byen. Arealet var en sydøstvendt skråning 

med det højeste punkt tættest på byen. En prøvegravning viste imidlertid, at det ikke var 

første gang, man havde fået ideen om at slå sig ned på dette område. Tværtimod tydede alt på, 

at man her havde byens ældste gårde. Således blev der fundet gårde, der var beboet fra ca. 

200-600 og 750-900 e.Kr. 

 

Selvom hele arealet på 25.000 m2 blev prøvegravet skulle kun den vestligste del bebygges og 

derfor blev kun denne del udgravet, mens resten blev gemt til eftertiden og sikkert beskyttet af 

det eksisterende muldlag. 

 

Når arkæologerne prøvegraver og derefter udgraver et område, fjernes først muldlaget. Dette 

lag er omrodet efter mange års pløjning, men under det ligger sporene af vores forfædre. Når 

mulden graves af, ses de nedgravninger, de har lavet for 1000 (eller 100) år siden. Det er 

således arkæologens opgave at finde ud af, hvor gamle sporene er, og hvad de repræsenterer. I 

selve mulden kan der ligge løse genstande, men da de er flyttet fra deres oprindelige 

sammenhæng og ofte meget beskadiget, giver de begrænset viden, og det ville være meget 

omkostningstungt, hvis de alle skulle findes. Men indimellem dukker f.eks. metalgenstande 

op, når et område afsøges med metaldetektor, eller et lerkarskår spottet på jordoverfladen. 

 
Tegningen er en grafisk fremstilling af, hvordan nedgravninger i jorden under pløjelaget langsomt nedpløjes. 

Samtidig viser det, hvordan flere nedgravninger kan berøre hinanden. Tegning: Vejle Amt. 
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Samlet oversigt over udgravningen. 
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Udgravningens resultater 
 

Det er som nævnt kun en lille del af arealet, der er udgravet (den vestligste del). Bebyggelsen 

kan have fortsat i alle retninger. Men ved udgravningen blev hele eller dele af 19 huse og 6 

hegn undersøgt, og kan fortælle om den bebyggelse, der har ligget på stedet. 

 

Bebyggelsen ser ud til at have ligget på stedet fra ca. 200 til mellem 500 og 600 e.Kr., hvor 

den efterfølgende flytter væk. Omkring 800 +/- lægges der igen en gård på stedet, som dog 

kun ligger der en kortere periode, måske en generation. 

 

Det er tydeligt, at pladsen har været beboet gennem lang tid, men at husene ikke holdt så 

længe. Husene var bygget af træstolper, der var gravet ned i jorden, med lerklinede vægge og 

stråtag. Man antager, at husene har holdt 30-50 år, hvorefter blev de revet ned og erstattet af 

nye. Det ses derfor, at husene ligger ”oveni hinanden” eller så tæt, at de ikke kan have stået 

samtidigt.  

 

Nogen steder ligger husene så tæt, at konstruktionerne er svære at adskille fra hinanden med 

sikkerhed. Mange steder er sporene desuden stærkt nedpløjet, og her kan det også være svært 

at afgøre, om der har stået et hus. 
 

 
Oversigtstegning over det nordligste felt, hvor der har ligget mindst 4 huse. 

 

Husene fra Iller er ganske typiske for perioden. Huse i forhistorien fra starten af 

bronzealderen (ca. 1700 f.Kr.) til vikingetiden er alle bygget efter samme model – en slags 

forhistoriens typehuse. Husenes tag har været båret af sætvise tagstolper, der stod inde i huset, 

og ca. 1-1,5 m. længere ude var en flettet, lerklinet væg. Det er ikke altid, at spor efter vægge 

er bevaret, men sættene af tagstolpehuller er det, der ofte bringer arkæologerne på sporene af 

fortidens bebyggelse. Husene varierer over tid i længde, bredde og andre byggedetaljer, der 

gør, at særligt velbevarede huse kan dateres. 
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Hus 1 med 7 sæt tagbærende stolper, selvom sporene af den nordøstligste stolpe ikke er bevaret. Indgange er 

markeret med pil. 

 

Husene var ofte indrettet således, at beboelsen var i vest og stalden i øst – ind imellem ses der 

dog eksempler på, at det var omvendt. Det er desuden langt fra altid, det kan ses på sporene i 

hvilken ende, der var beboelse, og i hvilken, der var stald. Men i midten af huset var 

indgangene – en i både nord- og sydside. 

 

Hus 1 er et godt eksempel på et hus, hvor kun tagstolpehuller og indgangsstolpehuller er 

bevaret. Huset har været ca. 22,2 m langt og 5,2 m bredt. 

De to huse øst for Hus 1 kan have været større da undersøgelsen jo ikke fortsætter mod øst, så 

det er lidt svært at sige, hvordan det hænger sammen. Der kan være tale om et stort hovedhus, 

men der kan have været tale om mindre værkstedshuse. Et gæt kan være, at Hus 1 og Hus 17 

hører sammen, og at de er blevet erstattet af Hus 18 og det mindre Hus 19. Flere huse kan 

ligge nord eller øst for, og hører til den samlede gårdsenhed. 
 

 
Tegning et hovedhus med stald, beboelse og indgang midt for langsiden. (Tegning: J. Andersen, 

Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.). 
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Plan over det sydlige felt. Huse med den blå farve er formentlig fra starten af vikingetiden. De tre 

koncentrationer kan være hver sin gårdsenhed i flere faser. 

 

I den nordlige del af det sydlige felt er Hus 3 også et eksempel på et hovedhus til en gård – 

her er der desuden bevaret et par hegn og nogle mindre bygninger, men også her er det 

tydeligt, at alle husene ikke kan have ligget der samtidigt. Hus 3 er næsten 31 m langt og er 

det længste hus på pladsen. 

 

Kommer man længere mod syd i feltet, bliver billedet endnu mere uklart. Dels dukker der 

nogle huse op, som formodentlig kan dateres til starten af vikingetiden, og dels ligger der mod 

syd fire huse oveni hinanden.  

Formodentlig udgør de tre koncentrationer i det sydlige felt hver sin gårdsenhed, som 

formodentlig er fortsat mod øst. 

En gårdsenhed fra perioden havde normalt et stort hovedhus og 1-3 mindre værksteds- og 

udhuse. Gården var indhegnet fra nabogårdene, men ved Iller er meget få hegn bevaret. 
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Eksempel på landsby med 7 gårdsenheder. Ved Iller kan kun 3-4 påvises, og kun ganske få hegn. (Tegning: J. 

Andersen, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.). 

 

 
Eksempel på lerkar fra udgravningen, som er med til at datere pladsen. 
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Hus 6, 8 og 10 skiller sig ud ved deres udformning. Taget er, som hos de øvrige, båret af 

sætvise tagstolper inde i huset, men husets form er anderledes. Husene har krumme vægge og 

er således bredere på midten end i gavlene. Ingen af de tre huse er fuldt afdækket men 

fortsætter mod øst, og det er sandsynligt, at der har ligget flere huse til samme gårdsenhed her. 

Ud fra husenes udformning dateres de til begyndelsen af vikingetiden (750-900 e.Kr.), men 

der er ikke gjort fund, der gør, at vi kan komme nærmere end det. Samtidig kan nogen af de 

øvrige småhuse godt være fra denne periode, for de ændrer ikke form, som de større huse gør. 
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Iller-bebyggelsen i et lokalt perspektiv 
Udgravningerne ved Iller har således givet os et lille indblik i, hvad der må formodes at være 

det ældste Iller. Den undersøgte bebyggelse har været beboet mellem ca. 200 og 600 e.Kr., og 

der kan have været op til 3-4 samtidige gårde i det udgravede område. Lidt før 600 er 

bebyggelsen flyttet – formentligt lidt mod vest og altså dertil hvor Iller ligger i dag. Engang 

omkring år 800 +/- 50 år, er der en enkelt gård, der er flyttet ud på det tidligere beboede 

område, men den ser kun ud til at have ligget der én generation. 

Sydvest for det udgravede område er der i 2014 fundet tre fund med detektor; en 

perle/tenvægt af bronze, en bronzeskive med rest af forgyldning og tre små huller samt et 

bronzebeslag med emaljeindlægninger. Genstandene har en relativt bred datering fra yngre 

jernalder til middelalder. Dog er bronzebeslaget med emalje dateret til middelalder. 

 

Fundet af genstandene kan vise, at der har været bebyggelse i dette område, men fundene kan 

også være en konsekvens af, at affald fra landsbyen blev kørt ud på markerne som gødning. 

Når der ikke er lavet udgravninger i området, er det ikke muligt at afgøre. 

En perle/tenvægt af bronze samt en bronzeskive med rest af forgyldning og tre små huller. (Foto Museum 

Silkeborg) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronzebeslag med emaljeindlægninger. (Foto Museum Silkeborg) 
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Ca. 1 km mod nord for den aktuelle udgravning er der undersøgt en enkelt gård fra omkring år 

400 e.Kr., hvilket må være den nærmeste nabo-bebyggelse. Ligeledes er der i den 

sydvestligste udkant af Ans, ca. 2,5 km væk, undersøgt dele af en landsby fra 200-600 e.Kr. 

Ofte findes bebyggelser fra yngre jernalder og vikingetid i forbindelse med eller tæt ved 

middelalderlandsbyer og -kirker. Det er ikke tilfældet her, idet den nærmeste kirke ligger i 

Grønbæk, ca. 1,5 km mod syd. Iller er formentlig en middelalderlig landsby men ligger i 

Grønbæk sogn. Det tyder på, at det er Grønbæk bebyggelsen, der har været størst, og at det 

derfor er her, kirken er bygget. Engområderne omkring Grønbæk gav basis for stort 

kvæghold, som var en af de vigtigste ressourcer i yngre jernalder-middelalder så selvom vi 

endnu ikke kender bebyggelse fra yngre jernalder og middelalder ved Grønbæk, skal det nok 

have været der, måske ganske enkelt under den eksisterende landsby. 
 

 

 
Arkæologiske lokalitet i området omkring Iller 
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Tak til Niels Anton Boskov Hansen for det gode samarbejde i forbindelse med udgravningen. 
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Om kulturhistorisk rapport  
 

Efter afslutningen af en arkæologisk undersøgelse udarbejdes altid egentlig udgravningsrapport, der 

indeholder den faglige dokumentation, samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den 

kulturhistoriske rapport giver en oversigt over undersøgelsens forløb og resultater, og sætter resultatet 

ind i en kulturhistorisk sammenhæng.  

 
Viborg Museum udgiver de kulturhistoriske rapporter i en fortløbende serie, som indtil 2017 blev 

kaldt bygherrerapporter. Rapporterne er tilgængelige på museets hjemmeside: 

www.viborgmuseum.dk.  
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jernalder. Martin Mikkelsen. 2009.  
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vejforløb fra historisk tid. Jakob Westermann og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 2009. 

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

 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder. Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla 

F. Terkildsen. 2009. 

 Iller - en bebyggelse fra yngre jernalder. Kamilla Fiedler Terkildsen og Dorthe Kaldal Mikkelsen. 

2020. 

 Toftumvej, Mønsted. Jættestuetomt fra yngre stenalder samt boplads fra romersk jernalder. 

Kamilla Fiedler Terkildsen. 2009. 

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

 Hørup - bebyggelsesspor fra ældre og yngre jernalder. Mikkel Kieldsen & Dorthe Kaldal 

Mikkelsen. 2009. 

 Tindbæk Hestehave - en boplads fra yngre stenalder samt en boplads og en urnegrav fra yngre 

jernalder. Sanne Boddum. 2010.  

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

 Neder Hallum, Ravnstrup - bebyggelse og aktivitetsspor fra germansk jernalder og vikingetid. 
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