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Bønder i en brydningstid  
Bebyggelsesudvikling i Nordøstsjællands jernalder

AF OLE L ASS JENSEN OG JAKOB SCHLEIN ANDERSEN

Jernalderen var en tid med store forandringer. 

Det fik også konsekvenser for bønderne i 

Nordøstsjælland, som måtte tilpasse sig nye 

livsbetingelser. I det arkæologiske materiale 

kan ændringerne først og fremmest spores i 

bebyggelsens og erhvervsstrategiernes udvik-

ling. I artiklen beskriver vi, hvordan bebyggel-

sen udviklede sig i to nordøstsjællandske egne 

i den sene bronzealder og den tidlige jernal-

der: Først egnen omkring Hørsholm, hvor det 

kuperede landskab med dårlige landbrugsjor-

der gav bønderne nogle særlige udfordringer. 

Dernæst bevæger vi os sydover til det mere 

jævne og frugtbare landskab ved Gammel 

Holte, hvor nye udgravninger har vist, at bo-

sættelsen her udviklede sig ganske anderle-

des.

I den tidlige jernalder synes der i Nordøstsjælland 

at have været én egn, hvor bebyggelsens udvikling 

afveg markant fra de øvrige. Det drejer sig om eg-

nen omkring Karlebo, Hørsholm, Høsterkøb og 

Sandbjerg, hvor landskabet er kuperet med mange 

små bakker og fugtige lavninger. Det er et typisk 

dødislandskab, som blev dannet i slutningen af den 

sidste istid, hvor store isklumper blev isoleret fra 

hovedgletsjeren, da isen afsmeltede. Lidt længere 

sydpå, omkring Gammel Holte, skifter landskabet 

karakter. Fra det kuperede terræn kommer man til 

et mere jævnt landskab præget af istidens smelte-

vandssletter. De forskellige landskabsformer gav 

forskellige betingelser for oldtidens landbrug, som 

igen resulterede i forskellige bebyggelsesmønstre. 

Den forskel blev særlig tydelig for os, da vi i årene 

fra 2012 til 2014 foretog arkæologiske udgravnin-

ger forud for udvidelsen af Helsingørmotorvejen. 

Motorvejen løber nemlig i grænselandet mellem 

de to landskaber.

Det magre bælte
I oldtiden undgik man så vidt muligt at bosætte sig 

i det kuperede landskab mod nord, for det var ikke 

særlig attraktivt i dyrkningsøjemed. Man skal tænke 

på, at landskabets mange lavninger førhen udgjor-

de søer og moser, som først blev tørlagt ved de 

omfattende dræninger i 1800-tallet. I oldtiden hav-

de det dyrkbare landskab derfor en mindre ud-

strækning end i dag. Samtidig består jordbunden 

de fleste steder af sandblandet ler, som ikke er god 

landbrugsjord. Betydningen af dette var nok mere 

udtalt i oldtiden, hvor jordbehandlingen foregik 

med den primitive ard, og hvor gødskningen ikke 

var nær så effektiv som i dag. Derfor karakteriserer 

vi dette strøg som ”det magre bælte”. Bæltet er ikke 
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skarpt afgrænset, men det ser ud til at dække et 

10-15 km bredt strøg langs Øresundskysten om-

trent fra Helsingør i nord og næsten til Mølleåen i 

syd. 

Stenalderens bønder bosatte sig i et vist omfang 

i det magre bælte. Vi kender godt nok ikke meget til 

deres bopladser, men bosættelserne afspejles af 

slebne flintøkser, der er fundet rundt omkring på 

markerne, og af de samtidige begravelser, dysserne 

og jættestuerne. 

Hen mod slutningen af bondestenalderen, om-

kring 2000 f.Kr., og videre frem gennem ældre 

bronzealder, skete der en forskydning af bebyggel-

sen – både her på egnen som så mange andre 

steder i landet. Bønderne søgte ud mod kysterne, 

hvor strandengene blev udnyttet til græsning for 

kvæg og får, ligesom fiskeriet sikkert fik en fornyet 

betydning. Det er fra den tid, at de fleste store grav-

høje, som stadig kroner bakkerne langs Sundet, 

stammer. Gravhøjene ligger tæt i de kystnære skov- 

områder: Folehaven, Sandbjerg Østerskov, Trørød 

Skov, Jægersborg Hegn og Dyrehaven. Her er høje-

ne bevaret, fordi arealerne førhen var overdrevs-

land eller kongeligt jagtrevir, der ikke blev opdyrket. 

På landbrugsarealerne og i villakvartererne langs 

Øresund lå der oprindeligt også mange gravhøje, 

men de fleste forsvandt allerede i 1700- og 

1800-tallet som følge af landbrugsdrift. Blot få kilo-

meter fra kysten falder antallet af bronzealdergrav-

høje markant, f.eks. rummer Rude Skov, der ligger 

mellem fem og syv kilometer fra kysten, kun et par 

gravhøje. 

Fra slutningen af bondestenalderen, og videre 

frem gennem ældre bronzealder, blev der anlagt 

hundredvis, ja måske tusindvis af gravhøje i et 

smalt bælte langs Øresund, fra Helsingør i nord til 

Mølleåen i syd. Sammen med gravhøjene lå også 

bopladserne, husene, markerne og græsningslan-

Dødislandskab ved 

Hesselrød i Nordøstsjæl-

land.
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det til kreaturerne. Først når man kom længere 

mod vest, midt inde i Nordsjælland, ligger gravhø-

jene atter tæt. Derimod var det magre bælte mel-

lem kyst- og indlandsbebyggelsen sparsomt bebyg-

get. Selve bopladserne fra ældre bronzealder 

kender vi ikke meget til, for i kystegnene ligger de 

under den nuværende bebyggelse. Men da højene 

må have ligget tæt ved bopladserne, har vi valgt at 

lade dem repræsentere bebyggelsens udbredelse.

Det jævne, sletteagtige landskab syd for Mølleå-

en var tilsyneladende mere attraktivt for datidens 

bønder, og derfor ser vi her et andet udbredelses- 

mønster for bronzealderens gravhøje. Gravhøjene 

følger Mølleåen ind i landet, hvor de ligger tæt i 

brede strøg på hver side af vandløbet. Landskabet 

syd for Mølleåen, kaldet Lundtoftesletten, havde 

også en tæt bebyggelse, både i ældre bronzealder 

og på senere tidspunkter.

Gravhøjene var monumenter over datidens stor-

mænd og deres familier, som blev begravet i ege- 

eller stenkister med deres personlige udstyr af pre-

stigefyldte bronzegenstande: f.eks. sværd, dolke og 

våbenøkser, når det gjaldt mændene, og smykker 

som arm- og halsringe eller bælteplader for kvin-

dernes vedkommende. Flere af højene ved Øre-

sund blev heldigvis udgravet i midten og sidste 

halvdel af 1800-tallet, inden de blev udjævnet, så 

nogle af de fine ting er stadig bevaret. Men kostba-

re bronzesager endte ikke kun i gravene, de blev 

også i stort omfang nedlagt i moser og søer som 

ofre. Man får klart indtryk af, at bronzealdersamfun-

det – eller i hvert fald dets elite – var velstående og 

magtede at producere et betragteligt overskud.

Ekspansionen
Mange steder i landet ekspanderede landbruget og 

bebyggelsen i yngre bronzealder og ældre jernal-

der, en udvikling der nok skal kædes sammen med 

en befolkningstilvækst. Lokalt betød det, at bebyg-

gelsen bredte sig ind i landet, ind i det magre bæl-

te. Her, på den dårlige landbrugsjord, og i kyststrø-

get blev der fra den yngre bronzealders begyndelse, 

omkring 1100 f.Kr., og de følgende 1000 år, frem til 

midten af den ældre jernalder, anlagt et stort antal 

gårde med tilhørende marker og græsningsarealer. 

Gårdene er velkendte fra de mange arkæologiske 

udgravninger, der gennem årene er foretaget forud 

for byggeri og anlægsarbejder. 

Fra kystegnene og det magre bælte tilsammen 

kender vi i øjeblikket 42 bopladser fra denne tid, 

hvoraf der er fundet sikre spor af langhuse på 18 
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lokaliteter. De mange gårde afspejler ikke en stor 

befolkningstæthed. Bopladssporene er derimod de 

arkæologiske aftryk af et mere begrænset antal går-

de, som med nogle generationers mellemrum blev 

flyttet rundt inden for hver deres afgrænsede resur-

seområde. Selvom bopladserne oftest rummer to 

eller flere hustomter, synes der at være tale om 

enkeltgårde, hvor husene i løbet af en generation 

eller to blev fornyet. 

Gårdene blev gerne anlagt på de lidt større bak-

ketoppe, som grænsede op til enge og moser, hvor 

der var gode muligheder for kreaturgræsning og 

høslæt. Dyreknogler er kun bevaret i begrænset 

omfang, så vi ved ikke meget om det lokale dyre-

hold. Husdyrene omfattede sandsynligvis først og 

fremmest kvæg, dernæst får og svin. På de lidt hø-

jereliggende, veldrænede jorde havde bønderne 

små kornmarker indrammet af lave jordvolde, hvor 

Jernalderhuse

I Danmark blev huse fra midten af bronzealderen 

og gennem hele jernalderen konstrueret med to 

rækker af lange kraftige stolper som det centrale 

bærende element. Stolperne stod lodret med 

den ene ende gravet ned i jorden. Stolperne var 

synlige inde i huset, hvor de stod sammen i par 

ned gennem husets længdeakse. Det var disse 

stolper, der bar tagets vægt, og var husets grund-

stamme. Husets ydervægge bestod de fleste 

steder af fletværk, som var tætnet med ler. Oldti-

dens huse kan dateres ud fra typologiske karak-

tertræk – den måde som stolperne er placeret 

på i forhold til hinanden samt væggenes kon - 

struk tion og form. Disse karaktertræk ændrer sig 

med tiden, og særlige kombinationer kan udskil-

les som ”typehuse”, der er karakteristisk for be-

stemte dele af oldtiden.

I nogle hustomter findes der spor af mere 

spinkle vægstolper, i andre tilfælde kan de være 

pløjet væk, fordi de ikke er gravet særligt dybt 

ned. Fraværet af vægstolpehuller kan også være 

reelt. I velbevarede hustomter, som eksemplet 

fra Korsbjerghave, hvor selv ildstedet var bevaret, 

ville eventuelle vægstolpehuller også have været 

til stede. Her må vægstolperne have været place-

ret på en fodrem af træ eller på syldsten, sådan 

som snittegningen viser. 
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Grundplan af jernalderhus fra Korsbjerghave ved 

Farum.

Rekonstrueret snittegning af et nordøstsjællandsk 
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der voksede krat af tjørn og hassel, som gav læ og 

holdt husdyrene ude af markerne. Der er stadig be-

varet spor af marksystemerne i nogle af vore skove, 

f.eks. i Rude Skov og Geelskov. Her er markerne 

indrammet af lave jordvolde, der kan danne et helt 

netmønster i terrænet. Fra undersøgelser af plan-

ternes pollen, som i årtusindernes løb er aflejret i 

søer og mosehuller, ved vi, at markerne hovedsa-

gelig var tilsået med byg og hvede, hvis de da ikke 

henlå som brakmarker, hvor husdyrene kunne 

græsse1.

Enkeltgårdene er udtryk for en spredt udnyttel-

sesstrategi. Den magre jordbund og det kuperede 

terræn har tilsammen betydet, at dyrkningsmulig-

hederne var dårlige, og at den enkelte gårdsenhed 

krævede så store bruttoarealer, at det var en fordel 

at sprede bebyggelsen frem for at samle den i 

landsbyer. 

Ophøret
Det ser ud til, at antallet af nordøstsjællandske en-

keltgårde kulminerede hen mod slutningen af før-

romersk jernalder, dvs. i tiden lige før Kristi fødsel. 

Gårdene kan følges videre frem til engang i 1. eller 

2. århundrede, hvorefter de fleste ophørte såvel i 

det magre bælte som langs Øresundskysten. Bo-

pladser fra senere perioder af oldtiden – yngre ro-

mersk jernalder, germansk jernalder og vikingetid 

– er nærmest helt fraværende i området. 

At gårdene ophørte eller blev flyttet ud af det 

magre bælte underbygges af geobotaniske under-

søgelser af små tilgroede vandhuller, som lå i til-

knytning til kornmarkerne. I vandhullerne, der nu er 

blevet til moser, er der år efter år aflejret pollen fra 

de træer og planter, der i tidens løb voksede i nær-

miljøet. I borekerner fra mosehullerne kan man 

derfor følge vegetationsudviklingen, og udviklingen 

kan tidsfæstes ved hjælp af kulstof 14-dateringer af 

planterester, der er indlejret i borekernen. På grund-

lag af de geobotaniske undersøgelser kan man der-

for fastslå, omtrent hvornår markerne blev anlagt, 

og hvornår de ophørte. I både Geelskov og Rude 

Skov viser de geobotaniske undersøgelser, at sko-

ven blev fældet og de første marker anlagt i løbet af 

yngre bronzealder, mellem 1000 og 600 f.Kr., hvor 

bebyggelsen ekspanderede ind i landet, og at mar-

kerne blev opgivet i slutningen af førromersk jernal-

der, i tiden lige før Kristi fødsel2. Efterfølgende 

sprang arealerne i skov, sådan som det nok også 

skete mange andre steder i Nordøstsjælland. Det 

antydes i hvert fald indirekte, når man sammenlig-

ner udbredelsen af vikingetidsfund og middelalder-

lige landsbyer med navneendelsen ”-rød”. Vikinge-

tidsfund er nærmest fraværende i Nordøstsjælland, 

mens middelalderlandsbyer med det skovindike-

rende navn ”-rød” (rydning) omvendt har sin hove-

dudbredelse her. Fra engang i ældre jernalder og 

indtil middelalderlandsbyerne blev grundlagt i 

Omtrent sådan har de 

nordøstsjællandske 

jernaldergårde set ud. 

Rekonstrueret jernalder-

hus i Sagnlandet Lejre.
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1100- eller 1200-tallet, var området tilsyneladende 

sparsomt bebygget og skovdækket. 

Udgravningerne langs motorvejen
Da vi satte spaden i jorden forud for udvidelsen af 

Helsingørmotorvejen, tegnede der sig et noget an-

derledes fundbillede. Når udgravningerne foregik i 

grænselandet ud mod den jævne Lundtofteslette, 

fandt vi rester af gårde, der fortsat eksisterede i 

500-600 årene – måske fordi det flade sletteland 

bød på bedre dyrkningsmuligheder.

Udgravningerne fandt sted i 2012 og 2013 på den 

ca. fire km lange strækning fra Hørsholm Kongevej i 

nord til Gammel Holte i syd, hvor motorvejen skulle 

udvides med to spor. Der blev udført 11 forundersø-

gelser, som resulterede i egentlige udgravninger på 

otte lokaliteter. Det betød, at vi fik et godt indblik i, 

hvordan de arkæologiske fund skiftede fra dødis-

landskabet i nord og ud mod slettelandet i syd.

I den nordlige ende af strækningen blev der ved 

Høsterkøb Planteskole undersøgt en lille gård. Går-

den bestod af et enkelt hus, der ser ud til at være 

af samme type, som dem vi kender fra de samtidi-

ge jernalderbopladser i andre dele af dødislandska-

bet. Det var kun husets østlige del, der blev udgra-

vet, for resten af huset blev ikke berørt af motor- 

 vejs udvidelsen. Derfor kendes husets størrelse 

Skelvolde fra oldtidsmarker, der stadig er bevaret i Rude 

Skov. Opmåling: Viggo Nielsen og Niels Chr. Clemme-

sen. Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering, DTK/Kort25, Klassisk udgave.

Gennemskåret skelvold 

ved en oldtidsmark i 

Rude Skov.
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ikke, men det har mindst været 13 meter langt. For 

at bestemme husets alder, er der foretaget tre kul-

stof 14-dateringer af forkullet materiale fra husets 

stolpehuller. Resultaterne er ikke entydige, men de 

viser, at huset enten er fra førromersk jernalder el-

ler fra midten af romersk jernalder. Huset lå på et 

lille afgrænset område, hvor der også var en kon-

centration af andre bopladsspor. På trods af udgrav-

ningens beskedne størrelse på 730 m2 blev der, 

udover selve huset, gjort flere interessante fund på 

pladsen. Omkring huset var der spor efter aktivite-

ter i form af store gruber, hvor oldtidens bønder 

gravede efter ler. Når leret var gravet, blev hullet 

med tiden fyldt op med affald fra husholdningerne. 

Derfor indeholder gruberne ofte dele af ituslåede 

lerkar og andre ødelagte redskaber. 

Mængden af fund fra bopladsen er ikke overvæl-

dende, men keramikken er varieret og omfatter 

skår fra både store og små kar, heriblandt dele af 

store forrådskar, og bunden af et fint udført fodbæ-

ger med blank sort overflade (sortglittet). Ud fra 

lerkarrenes form dateres fundene fra affaldsgruber-

ne til førromersk jernalder. I gruberne var der også 

enkelte flintredskaber samt to jernslagger, der viser, 

at man på stedet udvandt jern af den lokale myre-

malm, der kunne graves op i det lille moseområde, 

som motorvejen netop skærer igennem ud for Hø-

sterkøb Planteskole.

Bopladsen fremstår som et typisk eksempel på 

de små kortlivede gårde, der fra jernalderens be-

gyndelse og frem til omkring 200 år e.Kr. flytter 

rundt i det magre område af Nordøstsjælland. Kul-

stof 14-dateringerne tyder på, at der har været bo-

pladsaktiviteter i flere omgange på stedet, så det 

må forventes, at bopladsområdet fortsætter længe-

re mod vest, hvor der endnu kan gemme sig spor 

efter en eller flere gårde.

Blot 1200 meter længere mod syd, hvor Gønge-

husvej møder motorvejen, blev der fundet rester af 

endnu en gård, som havde bestået af to samtidige 

huse og et lille udhus. Selve hovedbygningen var 

ca. 21 meter lang og havde to mindre bygninger 

stående tæt omkring sig. Tilsammen har gårdens 

tre bygninger haft ca. 200 m2 under tag. De to stør-

Bopladsområde fra 

jernalderen under 

udgravning ved Høster - 

køb i 2012 forud for 

Helsingørmotorvejens 

udvidelse.

Lerkar fra jernaldergår-

den ved Høsterkøb 

Planteskole.
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Jernaldergården ved 

Højnæsgård under 

udgravning i 2012. 

Sporene efter hovedbyg-

ningens kraftige 

tagbærende stolper er 

markeret med mel. Tv. 

for hustomten ses en 

kogegrube.

ste huse er kulstof 14-dateret til overgangen mel-

lem romersk og germansk jernalder, tiden omkring 

375 år e.Kr.

Der var kun få affaldsgruber på bopladsen, og de 

indeholdt stort set ikke genstande fra aktiviteterne 

på gården. Dette er ganske almindeligt for boplad-

ser med denne datering. Forklaringen kan være, at 

affald fra husholdningen, i stedet for at ende i af-

faldsgruberne, blev smidt på en åben mødding, der 

fra tid til anden blev spredt ud over markerne som 

gødning.

Selv om gården ved Højnæsgård er flere hundre-

de år yngre end gården ved Høsterkøb Planteskole, 

er de to gårde udtryk for det samme bosættelses-

mønster, hvor små højtliggende arealer blev taget i 

brug af en enkelt, forholdsvis lille gårdsenhed. Det 

er også karakteristisk for denne form for landskabs-

udnyttelse, at bebyggelsen hurtigt blev flyttet vide-

re, i stedet for at husene blev fornyet på samme 

sted, når de var udtjente. Højnæsgård er et sjæl-

dent eksempel på en gård beliggende i det magre 

bælte, der helt hen mod slutningen af romersk  

jernalder fortsat fungerede efter de gamle princip-

per med hurtig udskiftning af levested. 

En ny type boplads
Den sidste og største boplads, der blev udgravet ved 

motorvejen, adskiller sig på flere punkter fra de to 

tidligere omtalte gårde. Cirka halvanden kilometer 

syd for Højnæsgård krydser Langhaven motorvejen 

ved Gammel Holte. Nord for vejen Langhaven, der 

har lagt navn til udgravningen, lå i bronze- og jernal-

deren et stort bopladsområde. Arealet er afgrænset 

af stejle skråninger, der i forhistorisk tid førte ned til 

våde enge og rørskove, der bredte sig mod nord, syd 

og øst for bopladsen. Kun mod vest ”mangler” der 
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Forenklet udgravnings-

plan over bopladsområ-

det ved Langhaven. 

en naturlig afgrænsning, og her afskæres området i 

dag af Helsingørmotorvejen.

Som tidligere nævnt lå huse fra bronze- og jern- 

alderen oftest på tørre og højtliggende flader i land-

skabet. Området ved Langhaven har i den hense-

ende været ideelt for en oldtidsbebyggelse, ikke 

mindst fordi det med en sine 80.000 m2 er usæd-

vanligt stort for denne del af Nordsjælland, som jo 

ellers er et uroligt landskab med utallige små for-

højninger. De fysiske rammer for oldtidens menne-

sker og deres liv var således væsentligt anderledes 

ved Langhaven end i området mod nord. Det viste 

sig da også, at bopladsen var forskellig fra de bo-

pladser, der ellers kendes fra egnen. Allerede ved 

forundersøgelsen, hvor museet sonderer, om der 

er vigtige fund i området, blev der registreret spor 
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efter aktivitet fra oldtiden på næsten hele bakken. 

Det førte til, at et – for vores egn – usædvanligt 

stort sammenhængende bopladsområde blev ud-

gravet.

Ved udgravningen blev der fundet spor efter 11 

gårde. Den ældste gård på pladsen blev bygget i 

midten af bronzealderen, omkring 1.100 f.Kr., mens 

den yngste gård er fra omkring 500 e.Kr. To gårde 

er fra bronzealderen og ni gårde fra jernalderen. 

Der var også spor af nogle få små udhuse, som kan 

have været til opbevaring af redskaber, mad eller 

foder til dyrene.

Som et led i undersøgelsen blev der udtaget jord-

prøver fra hustomterne med henblik på kulstof 

14-dateringer. Prøverne fra både bronze- og jernal-

dergårdene indeholdt en del forkullede korn, der 

blev tabt på gulvet, mens husene var i brug. Daterin-

gen af de mange prøver af forkullede korn viser, at 

Langhavenbopladsen har haft to bosættelsesfaser 

med hver sin dynamik og landskabsudnyttelse.

De første bosættelser
Det ældste hus (nr. 11 på kortet) er fra midten af 

bronzealderen og var i brug for ca. 3100 år siden. 

Husets størrelse kan ikke fastslås præcist, da spor 

af husets gavlstolper ikke var bevaret, men den tag-

bærende konstruktion var kun 13,5 meter lang. Det 

er karakteristisk for bopladsen ved Langhaven, at 

alle husene har omtrent samme størrelse, og at de 

er forholdsvis små.

Først ca. 350 år senere, ved bronzealderens slut-

ning, blev det næste hus (hus 17) opført på plad-

sen. Det er stort set magen til det tidligere hus, dog 

er det et par meter kortere. Til gengæld var der til-

knyttet et lille udhus (hus 14). På dette tidspunkt 

valgte man at bygge på den sydligste del af bo-

pladsområdet, 100 meter fra det sted, hvor det før-

ste hus havde stået.

Billedet gentog sig med det næste hus (hus 4) på 

pladsen. Igen gik der ca. 350 år fra det forrige hus blev 

bygget, indtil hus 4 blev rejst. Tiden var nu omkring år 

400 f.Kr., og dermed er huset fra jernalderens tidligste 

del. Denne gang blev huset opført i bopladsens nord-

vestlige hjørne, langt fra de dele af bakken, hvor de to 

ældre bronzealderhuse var opført. Det lille udhus 

(hus 2) er ligeledes fra jernalderens begyndelse, men 

det er usikkert om de to bygninger hørte sammen, da 

de lå forholdsvis langt fra hinanden. Resterne af udhu-

set ligger tæt op ad Helsingørmotorvejen, så det kan 

ikke udelukkes, at sporene af et tilhørende hovedhus 

er gået tabt, da vejen blev bygget.

Den første bosættelsesfase ved Langhaven slut-

tede med jernalderhuset. Derefter gik der 650 år, 

inden jernalderbønderne vendte tilbage og indled-

te den anden bosættelsesfase.
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ikke forandret sig væsentligt, hverken i størrelse el-

ler form, siden den første bosættelse på stedet. Kul-

stof 14- dateringerne viser, at den første gård i den-

ne fase blev anlagt ca. 250 år e.Kr. og den sidste ca. 

300 år senere. I løbet af dette tidsrum blev der op-

ført otte huse og et større udhus. Med en levetid for 

hvert hus på ca. 40 til 80 år passer det med, at der 

har været kontinuerlig bosættelse på stedet i hele 

perioden, med et eller to huse ad gangen – alt efter 

om husenes levealder var på 40 eller 80 år.

I forhold til de bopladser, der hidtil er undersøgt 

i Nordøstsjælland, skiller den sene del af Langha-

venbopladsen sig dermed markant ud fra det kend-

te billede. Den er et sjældent eksempel på en kon-

tinuerlig udnyttelse af samme område gennem 

flere hundrede år. Samtidig er det den eneste be-

byggelse på denne egn, der fortsatte langt ind i 

germansk jernalder.

Selvom bopladsen ved Langhaven er væsentligt 

Huse bygget med tagbærende stolper, der står 

nedgravet i jorden, har haft en forholdsvis kort leve-

tid, fordi træet med årene angribes af råd og ned-

brydes. Derfor kunne oldtidens stolpebyggede 

huse normalt kun stå i 40 til 80 år, før de skulle 

udskiftes. Med flere hundrede år mellem byggerier-

ne står det derfor klart, at bopladsen blev fraflyttet 

i lange perioder. Årsagerne til dette mobile bosæt-

telsesmønster er ikke fuldstændigt klarlagt, men en 

af grundene kan være, at jorden efterhånden blev 

udpint, og udbyttet fra markerne blev for småt. 

Mange udgravninger viser, at man, i stedet for at 

bygge et nyt hus på samme sted, rev ”teltpælene” 

op og flyttede til et andet område. På den måde 

blev bopladserne flyttet rundt i landskabet som en 

slags ”vandrende gårde”. Det var samme strategi, 

der lå til grund for de to tidligere omtalte gårde ved 

Højnæsgård og Høsterkøb Planteskole. Langhaven-

bopladsens ældste gårde fra yngre bronzealder og 

den tidligste jernalder fulgte dermed samme bo-

sættelsesmønster som de samtidige bebyggelser, 

der kendes fra det magre bælte.

At bønderne i den tidlige fase af Langhavenbo-

pladsen flyttede rundt i nærområdet fremgår bl.a. 

af fundet ved Rygård, der ligger 1,5 km vest for 

Langhaven3. Rygård er en lille boplads med flere 

huse, der dateres til henholdsvis yngre bronzealder 

og jernalderens tidlige del. Et andet eksempel er et 

helt nyt fund fra i år, som tyder på, at der engang i 

yngre bronzealder lå en boplads på en bakketop 

umiddelbart syd for Langhaven. Pladsen er endnu 

ikke udgravet, men ved en forundersøgelse er der 

fundet gruber med keramik.

Den anden bosættelsesfase
Lad os vende tilbage til Langhavenbopladsen og 

den anden bosættelsesfase. Selve husene havde 
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anderledes end bopladserne i det magre bælte, er 

der nogle ting, der ikke var anderledes på trods af 

bebyggelsens mere permanente karakter. Husenes 

begrænsede størrelse adskiller sig ikke fra de 

enkeltliggende kortlivede gårde, og der ses heller 

ikke nogen fast overordnet organisering af gårde-

nes placering.

Bonden som håndværker
Det er dog ikke kun bopladsens sene fase, der skiller 

sig ud fra egnens andre bopladser. Fra bopladsens 

første fase blev der i affaldsgruberne ikke kun fundet 

det almindelige husholdningsaffald bestående af 

ituslåede kar, flintredskaber og enkelte knogler fra 

husdyr som ko og får. Der blev også fundet fragmen-

ter af et stort antal ornamenterede lerblokke samt 

dele af flere sjældne støbeforme. Formene har væ-

ret brugt til at støbe henholdsvis lansespidser og en 

såkaldt vulstring, der er en stor hul ankelring. Der er 

tale om genstande, som blev brugt i slutningen af 

bronzealderen og i starten af jernalderen.

De ornamenterede lerblokke er også en særlig 

genstandstype. Ikke fordi de er specielt sjældne – 

man finder dem i ny og næ på bopladser fra starten 

af jernalderen i hele landet. Alligevel er lerblokkene 

på mange måder specielle, og de udgør lidt af en 

arkæologisk gåde. Der er nemlig ingen der ved, 

hvad jernalderbonden brugte dem til, selvom de 

første lerblokke i Danmark blev fundet for mere 

end 70 år siden4.

Hovedparten af de ca. 20 forskellige lerblokke, 

der er udgravet fragmenter af langs motorvejen, er 

fra det store bopladsområde ved Langhaven. Det 

store antal gør Langhavenbopladsen speciel. Før 

motorvejsudgravningerne var der aldrig fundet ler-

blokke på bopladserne i det magre bælte. Mindst 

fem af lerblokkene fra udgravningerne ved motor-

vejen er fundet i eller meget tæt ved ovne til bræn-

ding af keramik og til konservering af mad. Det pe-

ger i retning af, at der kan være en sammenhæng 

mellem de mange fund ved Langhavenbopladsen 

og håndværksaktiviteternes særlig fremtrædende 

rolle på pladsen.

Med udgravningerne ved Langhaven er det for 

første gang lykkedes at finde og udgrave en større 

bosættelse i denne del af Nordsjælland, som kan 

følges helt frem til 500 e.Kr. Bopladsens varighed og 

fundene af støbeaktiviteter, der i både bronze- og 

jernalderen omfattede genstande af stor værdi og 

præstige, er alle ting, der peger i retning af, at græn-

selandet mellem de magre dødisområder i Nordøst-

sjælland og de mere frugtbare slettelandskaber mod 

syd og vest havde nogle lokale særpræg. Det giver 

pladsen en central betydning i forhold til belysnin-

gen af de omfattende forandringer, som bebyggel-

sesmønsteret langs Øresundskysten har undergået. 

Her i den sydlige del har der, i modsætning til 

Ornamenteret lerblok fra ældre jernalder fundet på 

bopladsen ved Langhaven.
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andre steder i det magre bælte, været mulighed for 

at udvide landbrugsarealet uden at skulle bevæge 

sig langt væk fra gårdene. Det er også muligt, at de 

gode betingelser for kreaturgræsning, der fandtes i 

engene omkring Langhaven, har været medvirken-

de til, at det netop er her, vi finder bopladser fra 

den sene del af jernalderen. 

Geobotanik
På trods af de mange fund af huse og affald fra 

gruberne, er der ikke noget klart billede af, hvad 

beboerne rent faktisk levede af. Derfor blev der ud-

taget en række prøver fra en lille tilgroet sø, der i 

oldtiden udgjorde bopladsens sydvestlige del, med 

henblik på en geobotanisk undersøgelse5. Pollen 

fra søens bund viser, at landskabet blev mere 

åbent, da de første bønder bosatte sig på stedet. 

Dette skyldtes, at der blev fældet skov – både for at 

skaffe tømmer til husene og for at give plads til 

kvæg og kornmarker. De åbne arealer med græs-

ning og marker blev større, mens skoven var i tilba-

gegang i hele bopladsens aktive periode. Det var 

især egetræerne, der måtte holde for, da eg var det 

foretrukne tømmer til husbyggeri. Den geobotani-

ske undersøgelse viser, at der blev dyrket hvede 

lige fra bopladsens første fase i yngre bronzealder. 

I bopladsens anden fase, fra ca. 250 til 550 e.Kr., 

blev dyrkningen af hvede intensiveret, og samtidig 

blev græsningsarealerne tilsyneladende mindre.

Søens ”pollenarkiv” rummede endnu en vigtig 

information om bønderne ved Langhaven. En kraf-

tig stigning i træpollen viser, at skoven vendte tilba-

ge til området i tiden umiddelbart efter, at boplad-

sen blev fraflyttet i 500-årene. Denne tilgroning 

viser, at bopladsen ikke blot blev flyttet til en af de 

nærmeste bakketoppe, men at man helt opgav 

området som et egnet sted til beboelse. 

Krisetid eller...?
Tilsammen tyder de arkæologiske og geobotaniske 

data altså på, at der i jernalderen fandt to ret for-

skellige udviklinger sted i landskaberne henholdsvis 

nord og syd for egnen omkring Gammel Holte. I 

dødislandskabet mod nord blev de fleste gårde 

nedlagt og de tilhørende marker opgivet i tiden 

omkring Kristi fødsel, dvs. i løbet af førromersk jern- 

alder og begyndelsen af ældre romertid. I slettelan-

det mod syd – og i grænselandet mellem de to 

landskabstyper – fortsatte bebyggelsen videre 

frem gennem romersk jernalder og ind i germansk 

jernalder, indtil omkring 500 e.Kr. Det er i første 

omgang bebyggelsesophøret i dødislandskabet, vi 

vil se nærmere på, for det er en udvikling, der er 

anderledes end i naboområderne – og i Danmark 

generelt. Hvad kan årsagen mon være? 

Vi har at gøre med strukturelle forandringer in-

den for et ret beskedent areal på nogle få hundrede 

kvadratkilometer. Derfor kan vi ikke forestille os, at 

opgivelsen af gårdene og markerne skyldes en de-

cimering af befolkningen på grund af f.eks. syg-

domsepidemi eller krig. Det ville nok have sat sig 

arkæologiske spor langt ud over regionen. På den 

anden side var de første århundreder efter Kristi 

fødsel en urolig tid. Det afspejles f.eks. af de jyske 

våbenofferfund i Illerup Ådal ved Skanderborg og af 

skeletdele af hundredvis af faldne krigere, der er 

ofret ved Alken Enge ved Mossø. Fra Roskilde Fjord 

er der også et fund, der kan ses som tegn på uro, 

nemlig pæle fra en sejlspærring, der dog først blev 

anlagt i 300- eller 400-tallet.6

Selvom vi ikke har arkæologiske fund til at under-

bygge det, så kan der også have været trusler mod 

de nordsjællandske egne. Man kan tænke sig, at 

det især ville have påvirket den spredte befolkning 

på enkeltgårdene i kystområderne, for i givet fald er 
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fjenden nok kommet sejlende hertil. Måske var det 

derfor, man fraflyttede gårdene og rykkede længe-

re ind i landet eller samlede bebyggelserne, så man 

kunne være fælles om at beskytte sig mod fjender. 

Vi har faktisk lokale og regionale arkæologiske fund, 

der tyder på, at der nogle steder skete en vis for-

tætning af bebyggelsen i ældre romersk jernalder 

– men det kan have haft andre årsager.

En ny landbrugsstrategi?
Der skete ikke en total affolkning af det magre bæl-

te og de tilliggende kystegne. Hist og her i det bak-

kede landskab har der stadig ligget gårde, sådan 

som nye kulstof 14-dateringer af plantemateriale 

fra husenes stolpehuller viser. Men det ser ud til, at 

det drejer sig om gårde, der havde en særlig belig-

genhed, nemlig gårde, der lå på bakker ud mod 

store ådale. Det har måske sammenhæng med, at 

der skete en gennemgribende omlægning af land-

brugsstrategien. Af en eller anden grund blev dyrk-

ningssystemet med de små indrammede marker, 

som vi kender fra skovene, opgivet, og i stedet blev 

vægten lagt på dyrehold. De frodige ådale blev an-

tagelig udnyttet som græsningsområder for kvæg 

og får, og de kunne også levere hø til vinterfoder. 

Det er i hvert fald nærliggende at tolke bopladsfun-

dene i den retning, men der mangler geobotaniske 

undersøgelser, som kan belyse udviklingen.

Stormandsgårde
Vi kan se, at nogle af gårdene samtidig voksede sig 

større, ja, nogle af dem i sådant et omfang, at de 

Udgravningsområdet 

ved Niverød, hvor 

stormandsgården blev 

fundet, og udsigt over 

Nivådalen og Langstrup 

Mose.
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må have været sæde for en rig og magtfuld person. 

Sådan en gård udgravede vi ved Niverød i 2011.

Gården lå på en jævn bakke ud mod Nivådalen 

og Langstrup Mose, der har budt på vidtstrakte 

græsenge. Samtidig rummer Nivådalen den største 

forekomst af myremalm i Nordsjælland. Gården 

havde ligget på stedet i generationer, og bygninger-

ne var genopført adskillige gange, efterhånden som 

de gik til af råd og ælde. De fleste huse var mellem 

15 og 25 meter lange og omtrent fem meter brede, 

og de største af dem hørte til blandt egnens store 

jernalderhuse. Bygningerne, der udgjorde den yng-

ste gård på stedet, var endnu større. Gården, der er 

kulstof 14-dateret til tiden mellem ca. 100 og 300 

e.Kr., må med sin anselige hovedbygning betegnes 

som en stormandsgård. Huset var 31 meter langt 

og 7 meter bredt med buede langvægge og havde 

to store adskilte rum. 14 meter syd for hovedbyg-

ningen lå et mindre, men ellers tilsvarende hus, der 

sandsynligvis har udgjort en samtidig økonomibyg-

ning, eventuelt en kombineret stald og lade. Mel-

lem de to huse, har der været en åben plads.

En næsten identisk gård blev i 1991 udgravet seks 

km længere mod nord ved Sindshvile mellem Kvist-

gård og Mørdrup. Gården er ikke naturvidenskabeligt 

dateret, men den skal formentlig placeres i ældre 

romersk jernalder. Lokaliteten ligger ud mod Ege-

bækken og tidligere vådområder, hvor der ligeledes 

har været gode græsningsmuligheder. På bopladsen 

er der samtidig fundet omfattende spor af jernudvin-
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bopladsen ved Niverød. 

De to bygninger, der 
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fremhævet med rødt.
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ding. Gode forekomster af myremalm kan også have 

haft betydning for stormandsgårdenes placering.

En tredje og omtrent samtidig gård lå ved Ør-

bækgård i Hørsholm. Datering af trækul fra langhu-

sets stolpehuller placerer gården i 1. eller 2. år-

hundrede e.Kr., altså i ældre romersk jernalder. 

Måske var der ikke tale om en stormandsgård, men 

om en ”almindelig” gård, hvis man bedømmer det 

ud fra langhusets størrelse på ca. 20 x 5,5 meter. 

Ligesom stormandsgården fra Niverød lå gården 

ved kanten af en ådal, Usserød Ådal.

Bevæger vi os sydpå til Værløse, er der fundet 

flere spor af bebyggelser fra 1. til 4. århundrede 

efter Kristi fødsel. Det seneste eksempel er et bo-

pladsområde, som museet i 2016 udgravede på 

den tidligere Flyvestation Værløses arealer. Boplad-

sen lå højt med smuk udsigt over Måløv og Være-

bro Ådal. Undersøgelserne viste, at der over en 

periode på nogle hundrede år lå 10 langhuse med 

tilhørende småbygninger på stedet. Det er endnu 

ikke klarlagt, om alle langhusene har afløst hinan-

den, eller om der har været flere langhuse på sam-

me tid. Det spørgsmål håber vi at kunne besvare, 

når der foreligger kulstof-14 dateringer af forkullede 

plantedele fra stolpehullerne. Husene fra boplad-

sen er af en type, der normalt dateres til tiden om-

kring 400 e.Kr. Ud over de store langhuse har der 

været en lille arbejdshytte på bopladsen, et såkaldt 

grubehus. Fund af en tenvægt, en jernkniv og flere 

vævevægte i grubehuset viser, at det blev benyttet 

til fremstilling af tekstiler, der var en værdifuld vare 

i jernalderen. 

Jernalderbopladsen knytter sig til en række af 

vigtige fund, der tidligere er udgravet i nærområdet. 

Fund, der tilsammen viser, at landskabet omkring 

Flyvestation Værløse var værdsat i store dele af 

forhistorien. De tidligere fund tæller bl.a. rigt ud- 

styrede grave fra jernalderen, hvor gravgaverne 

omfatter prestigegenstande som drikkeglas og 

bronzekar importeret fra Romerriget. Det ser derfor 

klart ud til, at der på den tid har ligget en eller flere 

stormandsgårde i området.

Et bredere perspektiv
Vi har set, at bebyggelsen i de magre dødisområder 

og bebyggelsen i grænselandet ud mod de mere 

frugtbare slettelandskaber mod syd udviklede sig 

ad to forskellige veje i løbet af jernalderen. Hvor 

bebyggelsen i nord tyndede ud i tiden omkring Kri-

sti fødsel, og nærmest helt ophørte i de følgende 

århundreder, så eksisterede der fortsat gårde i 

Facetslebet drikkeglas importeret fra Romerriget 

omkring 350 e.Kr. Fundet i en grav ved Ryget Skovby 

nord for den tidligere Flyvestation Værløse. Glasset er 

15 cm højt. Foto: Kroppedal Museum.
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grænselandet helt frem i 500-tallet. At dømme ef-

ter udgravningerne ved Langhaven var den sene 

bebyggelse samtidig mere stedbunden i forhold til 

bebyggelsen i det magre bælte, hvor gårdene ofte 

blev flyttet inden for det givne resurseområde.

Vi kender ikke meget til jernalderbebyggelsen i 

områderne nordligst i det magre bælte, dvs. i de 

nuværende Gribskov og Helsingør kommuner, for 

jernalderens bopladser er sparsomme her. Om det 

er et reelt fundbillede, eller om manglen på bo-

pladser skyldes tilfældigheder, kan ikke umiddel-

bart afgøres. Men i hvert fald viser en geobotanisk 

undersøgelse fra Store Gribsø i Gribskov, at land-

bruget i egnen omkring søen havde et begrænset 

omfang gennem hele oldtiden. Egnen var domine-

ret af skov, sådan som den også er det i dag7.

Der lå ganske sikkert både lokale, regionale og 

overregionale faktorer til grund for den bebyggel-

sesudvikling, der fandt sted i Nordøstsjælland. En-

keltgårdene i strøget langs Øresund må have været 

et marginaliseret system, der med sine beskedne 

gårdsenheder og spredte udnyttelsesstrategier var 

meget sårbare overfor påvirkninger udefra. Derfor 

slog de landbrugsmæssige og samfundsmæssige 

ændringer, der skete i Danmark i løbet af ældre  

jernalder, måske igennem tidligere og kraftigere her 

end andre steder. Muligvis blev mange af enkeltgår-

dene på de dårlige jorder langs Øresund nedlagt, 

fordi de ikke kunne øge landbrugsproduktiviteten i 

samme omfang, som det skete i andre egne.

Fra da af kan vi følge en udvikling hen mod færre, 

men større gårdsenheder i ældre romersk jernal-

der. Lignende gårde blev også anlagt i slettelandet 

mod syd og andre steder i Østsjælland. Men når vi 

kommer frem til yngre jernalder, dvs. tiden efter år 

375, er gårdene i det magre bælte tilsyneladende 

helt ophørt. Skoven bredte sig yderligere, og egnen 

kom til at ligge øde hen. Først i 1100- og 1200-tal-

let skete der igen bosættelse i området, hvor der 

blev ryddet skov og anlagt landsbyer. Der ses ten-

denser til lignende bebyggelses- og landbrugs-

mæssige ændringer i andre egne af Sydskandinavi-

en, bl.a. i Vestsjælland og på Fyn samt i Skåne. Set 

i et større perspektiv var udviklingen i Nordøstsjæl-

land alligevel ikke helt særegen.

Noter
1. Nielsen 2010, s. 47 f.; Rasmussen 2010 a; Ras-

mussen 2010 b; Rasmussen, Hansen og Niel-

sen 1998, s. 106 f.

2. Nielsen 2010, s. 46, s. 81; Rasmussen 2010 a 

og b.

3. Fonnesbech-Sandberg 1992.

4. Becker 1971.

5. Rasmussen 2012.

6. Ulriksen 1998, , s. 24.

7. Rasmussen, Hansen og Nielsen 1998, s. 105.
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