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Arkæologi er et fag med mange uafklarede 

hypoteser og måske’er. Lokaliteten Tårsbakke 

ved Blistrup har åbnet mulighed for at efter-

prøve en af disse hypoteser i jagten på ”Luds-

høj-høvdingens” residens. Her er der blandt 

andet fundet et hus af en type, der andre ste-

der i landet er tolket som bronzestøberens 

bolig.

Optakten

I 1994 undersøgte Gilleleje Museum et aktivitets-

område fra yngre bronzealder forud for opførelsen 

af kosmetik-fabrikken Persanos hovedkvarter i Bli-

strup. Her har man for 3000 år siden gravet efter 

ler i stor skala: Lergrave på op til 20 meter i tværmål 

og op til 1,8 meters dybde. Beregninger viser, at der 

var opgravet ler nok til at opføre lervægge og an-

lægge lergulve i tyve bronzealderhuse af gennem-

Bronzestøberens bolig
På sporet af bronzealder-stormandens residens

AF T IM GR ØNNEGA ARD

snitsstørrelse.1 Tilstedeværelsen af store mængder 

bopladsaffald af keramik og flint fra gruberne viste, 

at den tilhørende boplads ikke kunne ligge langt 

derfra. Keramikken fra gruberne så formmæssigt 

ud til at strække sig over flere hundrede år af yngre 

bronzealder, så den tilhørende boplads må have 

haft en betragtelig levetid. Fund af blandt andet dig-

ler fra bronzestøbning pegede mod, at denne bo-

plads, ud over en usædvanlig kaliber og brugstid, 

også havde tilknyttet håndværksmæssige aktivite-

ter af særlig art, idet bronzestøbning næppe har 

været en normal foreteelse på bopladserne.

Et stormandsdynasti ved Blistrup?

Blistrup-området står arkæologisk set med en gan-

ske særlig aura, idet der, næsten uanset hvor man 

her graver mulden af, dukker fund fra yngre bronze-

alder frem i form af gruber med keramik, jordovne 

m.v. Der kan derfor ikke være tvivl om, at der i den-

ne periode har været en intens aktivitet overalt i 

området. Eksklusive fund viser imidlertid, at denne 

særstilling ikke kun er kvantitativ: Syd for byen på 

en høj bakketop knejser ”Ludshøj”, der har været 

en af Nordsjællands største gravhøje. Her fandt 

man i forbindelse med grusgravning i 1800-tallet 

en usædvanligt rigt udstyret mandsgrav fra begyn-

delsen af yngre bronzealder. Den gravlagte har må-

ske været grundlæggeren af et stormandsdynasti i 

området, idet der ikke er tegn på aktiviteter i den 

Digel til bronzestøbning 

fundet som affald i en 

lertagningsgrav i 

forbindelse med 

undersøgelsen ved 

Persano i 1994. 
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Kulturlandskabet omkring Tårsbakke i yngre bronzealder.

1) Tårsbakke-bopladsen med tilhørende lergravningsområde i lavningen mod vest. 2) Gravhøjen Ludshøj med en rig mandsgrav fra yngre bronzeal-

der. 3) Lille dødishul med offerfund af et lurpar af bronze og et sæt kvindebæltesmykker. 4) Moseofferfund af et sæt kvindebæltesmykker, næsten 

magen til nr. 3. 5) Række af jordovne, mellem to gravhøje fra yngre bronzealder. Ovnene er samtidige med gravhøjene. 6) Maglehøje. Koncentrati-

on af store gravhøje anlagt i ældre bronzealder og genbrugt i yngre bronzealder. Med grøn firkant er markeret regulære bopladsfund fra yngre 

bronzealder repræsenteret ved keramikholdige gruber. De sorte firkanter er kogestensgruber, enkeltvis eller i klynger, kulstof 14-dateret til yngre 

bronzealder. Med blåt er markeret et vadested for nord-sydgående trafik.
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foregående periode. Der ser således ud til at være 

sket et magtmæssigt nybrud omkring 1000 f.Kr. I et 

dødishul nord for Blistrup ofrede man ca. 800 f.Kr. 

et lurpar, der forinden sikkert har ladet sine drønen-

de toner høre ved særlige lejligheder. I mosehullet 

var på samme tid ofret et kostbart sæt dekorerede 

kvindebæltesmykker. Et meget lignende sæt bælte-

smykker er fundet i en mose ved Højelt øst for Bli-

strup. Endelig bør nævnes en række jordovne (ko-

gestensgruber), der ser ud til at have strakt sig 200 

meter mellem to gravhøje fra yngre bronzealder og 

dermed synes at afspejle en enkeltstående, stor 

social begivenhed i forbindelse med en gravlæg-

gelse med bespisning af flere hundrede menne-

sker.

Syn for sagn

Da artiklens forfatter i 2004 foretog en mindre un-

dersøgelse øst for Blistrup (hvor der i øvrigt også 

blev gjort fund fra yngre bronzealder), kiggede han 

op mod den langstrakte, prangende Tårsbakke 

mod øst og tænkte: ”Det må være der, han har 

boet, stormanden!” Erfaringer fra Nordjylland, hvor 

bronzealderbopladserne ligger tæt, viser, at netop 

sådanne bakker var foretrukne bosteder i den peri-

ode, og Tårsbakke lå samtidig ganske tæt på de 

førnævnte store, keramikrige lergrave under de nu-

værende fabriksbygninger.

Dengang var det Gilleleje Museum, der forestod 

det arkæologiske arbejde i området, og et lille mu-

seum som det havde ikke mange ressourcer til at 

efterprøve ”tænk-nu-hvis’er”. Derfor var det først i 

2016, efter fusionen til den større enhed Museum 

Nordsjælland, at muligheden bød sig for, efter afta-

le med ejeren, at trække nogle grøfter med maski-

ne hen over toppen af Tårsbakke. Prøvegravningen 

Bronzecelt (arbejdsøkse) fundet i et askelag på 

bopladsen. Øksen var måske råmateriale til omsmelt-

ning.

Fint lille drikkebæger 

fundet i et askelag på 

bopladsen.
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viste aktivitetsspor ud over al forventning i form af 

stolpehuller, gruber, hegnsforløb og et stort flade-

dækkende askelag. I dette askelag blev med detek-

tor fundet en bronzecelt, en arbejdsøkse fra yngre 

bronzealder. Celte findes normalt kun som ofre i 

vådområder, og det er første gang i Gribskov Kom-

mune, en sådan økse er fundet i bopladssammen-

hæng, for det er ikke bare en ting, man taber eller 

kasserer. Da der i samme lag blev fundet et fint lille 

drikkebæger med knopper under randen, blev 

askelaget tolket som en udrømmet brandtomt, hvor 

man ikke havde fået reddet alt inventaret.

Alt dette lå på toppen af en dyrket bakke under 

et tyndt pløjelag og var dermed meget udsat for 

dyrkningens erosion, der hvert år tager en lille bid af 

bakketoppen og dermed inden for en årrække helt 

ville ødelægge både askelag, hegnsgrøfter og væg-

stolper, der indeholder vigtig information om den-

ne usædvanlige boplads. Museum Nordsjælland 

modtog derfor et tilskud fra Slots- og Kulturstyrel-

sens pulje til undersøgelse af dyrkningstruede for-

tidsminder med et særligt videnskabeligt potentia-

le. Udgravningen fandt sted efter høst 2017. 

Midlerne rakte dog ikke til en totaludgravning af 

pladsen, kun en undersøgelse af de mest sårbare 

dele. 

Et usædvanligt bredt hus

Mest iøjnefaldende i udgravningsfladen var spore-

ne af hus 1. Da huset blev fundet ved prøvegrav-

ningen, var det med et stænk af tvivl ud fra devi-

sen ”så brede er der ingen huse, der er!” Men det 

viste sig at være rigtigt. Fulde ni meter! Det er det 

hidtil bredeste oldtidshus i Gribskov Kommune og 

samtidig det første sikre bronzealderhus i dette 

område. Et så bredt hus burde være tilsvarende 

langt, men en intensiv undersøgelse viste, at hu-

set ikke havde været længere end 11 meter. Der-

med kunne det ikke tolkes som et almindeligt be-

boelseshus med stald, men det må have været en 

bygning med en særlig funktion i tilknytning til en 

hovedbygning i nærheden. Sporene af huset be-

stod af hullerne fra tre sæt tagbærende stolper, 

hvor det vestlige sæt var forskudt, så der opstod et 

stort, åbent rum. Sporene af væggene var velbe-

varede og bestod yderst af ”pølseformede” stol-

pehuller, hvori der har stået to stolper, og inderst 

en række mindre, runde huller. I den østlige del 

fandtes mellem tagstolpehullerne en klynge små 

gruber, der lå alene og dermed så ud til at have 

været en del af inventaret. Gruberne udgjordes af 

fire små jordovne og en sodsværtet badekarfor-

met grube indeholdende fint ornamenteret kera-

mik. Sporene efter de optrukne stolper var fyldt 

med brændt ler, hvilket tyder på, det er en brand-

tomt. Brandtomter har godt potentiale for analyser 

af oplagret korn og husets funktionsopdeling, og 

Hus 1 – yngste fase af 

bopladsens økonomibyg-

ning og det hidtil 

bredeste oldtidshus 

fundet i Gribskov 

Kommune.
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det peger den foreløbige gennemgang af jordprø-

verne også på er tilfældet her. 

Lignende korte og meget brede bygninger er 

fundet på Viborg-egnen, hvor de er tolket som bolig 

for en professionel bronzestøber, fordi der i alle tre 

tilfælde er fundet spor efter bronzestøbning i den 

umiddelbare nærhed.2 Det kunne også være en 

tolkningsmulighed for huset ved Tårsbakke, hvor 

der i de store lergruber mod vest jo blev fundet 

digler fra bronzestøbning. Det kan også forklare 

fundet af bronzecelten i bopladslaget, hvor man 

ikke plejer at støde på dem: Den kan have været 

råmateriale til omsmeltning. Et samtidigt fund af en 

bronzestøbers lager fra Hornbæk Plantage, gravet 

ned i kanten af en langdysse, indeholdt flere ud-

tjente celte. 

En tolkning som bronzestøberens bolig kan være 

en forklaring på bygningens usædvanlige dimensio-

ner: En bronzestøber har haft behov for opbeva-

ringsplads for støbeforme, råmaterialer og værktøj, 

men har ikke behøvet at tage hensyn til opstald-

ning af kvæg, som det var tilfældet i tidens langhu-

se. I de nørrejyske fund synes bronzestøberen fra 

og med yngre bronzealders begyndelse at have 

været en selvstændig højstatusperson, men på 

Tårsbakke er der flere tegn, der peger mod, at den-

ne bronzestøber har været fast tilknyttet en stor-

mandsgård.

En ældre fase

Umiddelbart sydvest for hus 1 fandt vi et andet 

hus, hus 2. Der var ikke bevaret spor efter vægge-

ne, men alligevel kunne man se, at det ikke havde 

været helt så bredt som hus 1. Men husene har 

haft ganske samme struktur med tre sæt tagbæ-

rende stolper og det vestlige sæt forskudt. Der kan 

dermed næppe være tvivl om, at de to huse har 

afløst hinanden med hus 2 som det ældste, og må-

ske har de haft samme funktion. Hus 2 så ud til at 

være revet ned på normal vis uden flammernes 

mellemkomst. I et af stolpesporene fandtes en 

kraftig flækkesegl af flint. Selv om brugen af flint var 

stærkt reduceret på dette tidspunkt, var store skæf-

tede flækker stadig uovertrufne til skæring af tagrør 

og korn. Hus 2 adskilte sig på et andet punkt mar-

kant fra hus 1, da det var drejet 45 grader i forhold 

til dette. Dette skulle vise sig at være et gennemgå-

ende træk på bopladsen: Alle gårdens bygninger 

synes at være revet ned på én gang og genopført 

ved siden af med en ny, stærkt afvigende oriente-

ring.

Et læhegn?

Syd for hus 1 fandt vi en usædvanlig, vinkelformet 

struktur opbygget af ”pølseformede” stolpehuller af 

samme art som i hus 1. Da den også havde samme 

To faser af rektangulær 

indhegning med ukendt 

funktion, der muligvis 

har stået i tilknytning til 

hovedbygningens 

nordside.
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orientering og samme høje indhold af brændt ler, 

kan man med rimelig sikkerhed knytte den sam-

men med dette hus. At der ikke var spor af tagbæ-

rende stolper inden for strukturen gjorde, at den 

må tolkes som en form for hegn, der har omkranset 

et areal sydøst for hus 1. Hegnet kan have haft en 

særlig funktion, måske var det et læhegn for bron-

zestøbning?

Et solidt hegn

I feltets sydlige, højest liggende del ned mod Tul-

strupvej lå to faser af en rektangulær hegnsgrøft på 

ca. 10 x 10 meter. Grøften fra den ene fase var fyldt 

med brændt ler, og den havde samme orientering 

som hus 1, som grøften derfor nok er samtidig 

med. Mod øst blev hegnsgrøften opløst i tætliggen-

de stolpehuller, der hver især næsten havde tag-

bærende format. Det viser tilsammen, at hegnet 

må have været endog særdeles kraftigt, måske 

mandshøjt. De store mængder brændt ler i den 

øverste del af grøften viser, at hegnet må have væ-

ret lerklinet. Med andre ord taler vi om et hegn, der 

er langt kraftigere end for eksempel en dyrefold. 

Anlægget har næppe været tagdækket, eftersom 

de få reelle stolpehuller inden for hegnet lå uden 

synlig orden. Grøften fra den anden hegnsfase hav-

de samme fyld og orientering som hus 2, så grøft 

og hus kan derfor henføres til den samme fase. 

Inden for hegnsgrøfterne fandtes en masse små og 

mellemstore gruber, der må afspejle særlige aktivi-

teter. 

Hvad har et sådant kraftigt hegn været brugt til? 

Beliggenheden nær bakkens top tyder på, at de to 

hegnsfaser har ligget i nær tilknytning til hver sin 

hovedbygning, der formentlig lå på det højeste 

punkt af Tårsbakke. I dag ligger bakketoppen imid-

lertid under asfaltvejen, hvor der ikke umiddelbart 

kan udføres en udgravning. Sådanne kraftige 

hegnsanlæg er højst usædvanlige for perioden, ja 

nærmest unikke. Måske har anlægget haft en sær-

lig specialiseret funktion tilknyttet hovedbyg-

ningen?

”Industriområdet” 

Et blik på udgravningsplanen afslører straks, at der 

er en betragtelig forskel mellem pladsens vestlige 

og østlige del. Mens den vestlige del er nogenlunde 

”ren” mellem huse og hegn, er den østlige del del-

vis dækket af et sort askelag og rummer et virvar af 

jordovne (kogestensgruber) af alskens former og 

størrelser. Der var mindst 130 af dem, og de lå 

nærmest side om side, men uden at skære hinan-

den. De må være anlagt over en længere årrække, 

Oversigt over boplad-

sens anlæg, huse og 

hegn. Den ældre fase er 

markeret blå og den 

yngre rød. Den vestlige 

afgrænsning af 

”industriområdet” er 

fremhævet med blåt. 

Ovn- og esseanlæg er 

farvet orange.
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men ikke længere end at de ældste stadig var syn-

lige i terrænet. I felten fik dette sodsværtede områ-

de øgenavnet ”industriområdet”. Det er særligt 

markant, at afgrænsningen mod vest nærmest er 

snorlige, hvilket antyder at dette ”beskidte” område 

har været fysisk afskærmet fra det ”rene” område 

mod vest, hvor beboerne og deres gæster færde-

des. Orienteringen af afgrænsningen svarer til ori-

enteringen af den ældre bopladsfase. Det viser, at 

det store udskilte ”industriområde” ser ud til at 

være planlagt fra begyndelsen. Jordovnene har må-

ske været benyttet til tilberedning af fødevarer ved 

højtider eller besøg, eller de kan være brugt i for-

bindelse med produktion af visse genstande eller 

særlige fødevarer. En meget lignende markant klyn-

ge af jordovne er fundet i forbindelse med bronze-

støberpladsen Brokbakken ved Viborg.3 Der ser 

dermed ud til at være en form for kobling mellem 

disse to fænomener.

Der er også foregået en anden askedannende 

aktivitet i industriområdet: To dybe gruber, der skæ-

rer hinanden, ser ud til at have afløst hinanden på 

stedet. Det er ovne, der har været dækket af en 

lerkuppel. Mindst fire påviste faser afslører, at an-

lægget har været i brug igen og igen gennem læn-

gere tid. Ved siden af ovnene lå et badekarformet, 

esselignende anlæg, hvor lerkuplen havde været 

opvarmet til over 1100 oC, hvilket kun kan lade sig 

gøre ved tilførsel af ilt fra blæsebælge eller lignen-

de. Om vi her har fundet selve lokationen for bron-

zestøbningen vil vise sig, når resultaterne af de me-

tallurgiske undersøgelser foreligger.

En forsætlig brand?

Nær hus 1 og 2 fandt vi to dybe, brøndlignende 

gruber, der så ud til at have afløst hinanden på ste-

det. Den yngste af dem havde i opfyldningen et Et usædvanligt fund fra bunden af en stor grube: en skaftrillekølle af granit.
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næsten halvt meter tykt lag brændt lerklining, som 

kan stamme fra de udrømmede brændte lervægge 

i hus 1, der markerer afslutningen af bopladsens 

levetid. Måske er hus 1, det vinkelformede anlæg 

og det rektangulære hegn (samt den ikke fundne 

hovedbygning) brændt ned på én gang og udrøm-

met som en bevidst afsluttende handling, så man 

ikke bare efterlader en stormandsgård til gradvist 

forfald?

Specielle fund

Nogle fund er særligt tankevækkende i kraft af de-

res eksklusivitet. Et af dem er en oval skaftrillekølle 

af granit, der blev fundet på bunden af en grube. 

Skaftrillekøller kendes mest som løsfund fra yngre 

bronzealder og har været brugt som en slags skæf-

tede hamre, da de har knusemærker i begge ender. 

Denne kølle var anderledes: Den havde tre skaftril-

ler og må derfor have været skæftet på en anden 

måde. Måske har den siddet med læderstropper på 

et skaft i stil med middelalderens morgenstjerner 

som et kraftigt slagvåben?

Et andet fund, der sender tankerne på flugt, er et 

stort sideskår fra et forrådskar. Ornamentikken her 

er ikke de sædvanlige parallelle lister, men derimod 

plastiske slyngede bånd med tværgående ribber, 

der er formet i overfladens beklaskning. Det ser 

Skaftrillekøllen af granit. med andre ord ud til at være figurativ ornamentik, 

der ”forestiller” noget! Mest leder det tankerne hen 

mod den slyngede stævn fra et skibsmotiv af sam-

me art, som det kendes fra tidens rageknive. Her 

har stævnen en snabelagtig forlængelse, ligesom 

det kendes fra den noget yngre Hjortspring-båd. 

Hvis denne tolkning er rigtig, må man forestille sig 

skibsfiguren brede sig hele vejen rundt om lerkar-

ret. Bronzealderens skibsmotiver er i Gribskov 

Kommune bedst kendt fra den navnkundige ”Birke-

røgelsten”, en helleristningssten fundet ved Gillele-

je. Den har netop i 2017, efter mange års stedmo-

derlig placering, fået en værdig plads ved indgangen 

til Kulturhavn Gilleleje.

Søjler i landskabet

Stormandsresidenser har til alle tider forsøgt at un-

derstrege det visuelle indtryk over for folk udefra. 

Bronzealderbebyggelsen ved Blistrup er ingen und-

tagelse: Hvis man dengang i oldtiden kom nordfra 

over havet eller over land vestfra, så man på vid 

afstand den imponerende mur af de store gravhøje 

”Maglehøje” ved Bakkebjerg. Helt op i 1800-tallet, 

før sommerhusene gjorde deres indtog, var grav-

højene indtegnet på kort som sømærker. Når man 

kom sydfra, over vadestedet ved Øllemose Å (der 

stadig lever i stednavnet Vadshuse), var det første, 

øjet mødte på venstre hånd, en umådeligt stor 

gravhøj, ”Ludshøj”, på toppen af en kuplet bakke.4 

Højen blev i senere tid brugt som bavnehøj (”Lys-

høj”), fordi den i varslingssystemet kunne ses man-

ge kilometer væk. Rettede man nu blikket skråt 

mod højre, så man, på kanten af næste kuplede 

bakke, stormandens pragtbolig, der måske har haft 

pudsede og mønsterbemalede vægge, som det for 

eksempel kendes fra den rige bronzealderboplads 

Voldtofte på Fyn.5
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Lerkarskår fra stort 

forrådskar med 

usædvanlig plastisk og 

figurativ ornamentik. 

Måske repræsenterer det 

stævnen fra en skibsfigur 

i stil med dem, som 

findes på tidens 

rageknive?

Huset under asfalten

Den omtalte pragtbolig i to faser findes indtil videre 

kun på tankeplan, da landevejens asfalt og stabil-

grus forsegler bakketoppen. Imidlertid ser det ud til, 

at man i sin tid her blot har rømmet mulden af og 

anlagt Tulstrupvej ovenpå. Der er dermed en god 

chance for, at hovedbygningens stolpehuller stadig 

kan være bevaret under vejens stabilgrus. Museum 

Nordsjælland vil derfor i fremtiden være særlig op-

mærksom på, om Gribskov Kommune har planer 

om at renovere vejen til genbrugsstationen i Højelt!
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Noter

1. Pedersen 1995.

2. Larsen 2015.

3. Mikkelsen 2015.

4. Appel og Olsen 2011.

5. Jensen 2002 s. 349 ff.
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