
Alle tiders Nordsjælland
MUSEUM NORDSJÆLLANDS 

ÅRBOG 2017



To huse fra ældre bronzealder ved 
Julemærkehjemmet i Ølsted 
AF THOMAS JØRGENSEN

Ved Julemærkehjemmet i Ølsted blev der i 

2012 udgravet rester af to store langhuse, 

som kunne dateres til slutningen af ældre 

bronzealder. Det største af husene var velbe-

varet med både vægforløb og indre konstruk-

tioner. Det andet hus var dårligere bevaret, 

men blev alligevel ekstra spændende, for de 

to huse viste sig at have været samtidige byg-

ninger i en samlet gårdsenhed. Det er første 

gang, at en sådan gårdsenhed fra ældre 

bronzealder er erkendt i Nordsjælland.

Arkæologiske fund af huse fra ældre bronzealder 

(1700-500 f.Kr.) er sjældne i Nordsjælland. Inden 

udgravningen ved Kildebakkerne II, som udgravnin-

gen ved Julemærkehjemmet også kaldes, var rester 

af sådanne huse kun fundet ved Allerød (Allerød 

Boldbaner og Møllemosegård), ved Farum (Kors-

bjerg Have Vest og Lillevangsgård) og ved Værløse 

(Højgård, Kastaniehaven og Værløse Vest). I for-

hold til Kildebakkerne II lå den nærmeste kendte 

boplads cirka 10 km mod syd i Roskilde Museums 

ansvarsområde (Lindebjerg Grusgrav). Siden ud-

gravningen af Kildebakkerne II er der fundet endnu 

et bopladsområde fra ældre bronzealder nord for 

Lynge (Lynge Mølle).

Landskabet
Bopladsen lå på et relativt fladt plateau på en ellers 

markant højderyg. Mod vest falder højderyggen 

ned mod Roskilde Fjord og i øst mod det flade land 

ved Arresøen. I bronzealderen var Arresøen en 

fjord, som mundede ud i Kattegat. Det var først i 

starten af jernalderen omkring 500 f.Kr, at forbin-

delsen til Kattegat sandede til og Arresøen blev til 

sø. Fra bopladsområdet havde man således udsyn 

over og adgang til Roskilde Fjord og til Arrefjorden. 

Pladsens placering på denne højderyg blev for-

mentlig valgt, fordi man kunne udnytte to forskelli-

ge typer af resurseområder på hver sin side af høj-

dehyggen. 

Kortudsnit, hvor bo- 

pladsen er markeret. 

Indeholder data fra 

Styrelsen for Dataforsy-

ning og Effektivisering, 

DTK/kort 25, klassisk 

udgave.
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På kortet ovenfor er der afsat to cirkler med cen-

trum i bopladsen og med radius på hhv. 0,5 km og 

2 km. Med de to afsatte afstande har jeg forsøgt at 

illustrere et muligt resurseområde opdelt i et områ-

de tæt på bopladsen og et længere væk – nogen-

lunde svarende til begreberne ”indmark” og ”ud-

mark”, som man kender fra de senere landsbyer. 

Indmarken var således det område, hvor størstede-

len af bopladsens aktiviteter foregik. Udmarken var 

det område, som udnyttedes til indsamling af for-

nødne resurser. Cirklerne skal udelukkende ses 

som et forsøg på at vise et muligt resurseområde 

– der er intet grundlag for at tro, at et sådant var 

cirkulært afgrænset.

Som det også kan ses på kortet, ligger der man-

ge gravhøje i området. Da man må gå ud fra, at de 

døde blev begravet på egen jord, kan vi i dag be-

nytte gravhøjene til at definere et muligt ”ejerskab” 

af et givent resurseområde1. Der er selvfølgelig fle-

re usikkerhedsmomenter forbundet med at bruge 

gravhøjene som markeringer af bopladsens resur-

seområde. F.eks. er mange af gravhøjene udatere-

de, og det er ikke sikkert, at de hørte til en given 

boplads. Men interessant nok ligger størstedelen af 

gravhøjene på de højeste punkter i terrænet og 

nogle steder som perler på en snor. Udefrakom-

mende personer har i hvert fald ikke været i tvivl 

om, at der her lå en boplads med tilliggende jorder. 

På kortet kan der desuden ses et større lavtliggen-

de område mod nordøst. Dette engområde har 

været velegnet som græsningsareal i bronzealde-

ren og har sandsynligvis været en vigtig del af ud-

marken til indsamling af foder til dyreholdet.

De to langhuse
Det største hus var omkring 33 meter langt og 7 

meter bredt og har haft cirka 220m2 under tag. Hu-

set har haft ni sæt tagbærende stolper. Der var 

Kort over landskabets 

relief ved Kildebakkerne 

II. Bopladsen er markeret 

med en stjerne, mens 

gravhøje er markeret 

med røde cirkler.
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også bevaret spor af vægstolperne, 17 i alt. Spore-

ne af de fire sæt dørstolper sås som bredere og 

dybere nedgravninger i forhold til vægstolperne. 

Inde i hustomten lå en stor sten, som desværre 

blev gravet op, inden sporene af huset blev er-

kendt. Stenen målte omkring 60 x 60 cm og anses 

for at være en jordfast vandreblok. I nyere tid har 

man brudt stenen i stykker, hvilket kunne ses ud fra 

et boret hul i brudfladen. Stenen har derfor været 

højere, og den må have været så stor, at den var 

synlig inde i huset. Da undergrunden ellers var san-

det og stenfri, må man undre sig over, hvorfor man 

valgte at opføre huset over stenen. Måske er der 

tale om en slags ”bautasten” eller en sten til at sid-

de på. Der blev ikke fundet mange oldsager hver-

ken i huset eller på resten af bopladsen. I et stolpe-

hul i den vestlige del af huset blev der dog fundet 

rester af et lille lerkar. Karret var velbrændt og yder-

siden poleret, så det har muligvis været et lille 

husoffer. 

Der blev udtaget et omfattende antal jordprøver 

fra nedgravningerne i huset, men der blev desvær-

re ikke fundet kornmateriale i jordprøverne fra stol-

pehullerne, som ellers kunne have været brugt til 

kulstof 14-datering af huset. I stedet blevet der 

foretaget kulstof 14-dateringer af kornmateriale fra 

de to ildsteder, som lå centralt i hver sin ende af 

huset. Resultatet viste to relativt ens dateringer i 

tidsspændet 1259-1051 f.Kr. og 1209-1008 f.Kr., 

hvilket passer fint med vores typologiske datering 

af huset til slutningen af ældre bronzealder.

Da de to daterede ildsteder lå i hver sin ende af 

huset, blev det under udgravningen drøftet, om hu-

set kunne være samme type ”dobbelthus”, som 

kendes fra Viborg og Thy2. Disse huse har beboelse 

i begge ender af huset og stald i midten. Det ekstra 

stolpesæt, som lå centralt i det store hus, kunne 

tyde på, at huset var opdelt med beboelse yderst 

og en mulig stald i midten. Alternativt kunne vores 

”dobbelthus” være et hus uden stald, hvor det cen-

trale stolpesæt delte huset i to. 

For at afklare staldproblematikken valgte vi at 

foretage en fosfatkartering for på den måde at ud-

pege hvilket område, der blev brugt som stald. Ved 

en fosfatkartering tager man systematisk en masse 

jordprøver i hele husets areal, og et laboratorium 

undersøger efterfølgende prøverne for indholdet af 

fosfater. Et højt niveau af fosfat i et område af huset 

kan vise nedsivning fra husdyrenes fækalier i en 

eventuel stald. Resultatet fra fosfatkarteringen viste 

Plan af det store langhus 

fra slutningen af ældre 

bronzealder.
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dog kun enkelte punktvise fosfatkoncentrationer, så 

vi kunne ikke påvise en eventuel stald. Det er der-

for muligt, at det centrale stolpesæt markerer ”dob-

belthusets” adskillelse, og der her kan være tale om 

et “dobbelthus” uden stald. En anden forklaring kan 

være, at vi har gravet den horisont væk, hvor fosfa-

takkumulationen har været. Derved bliver fosfat-

koncentrationerne så lave, at det ikke har været 

muligt, at detektere koncentrationsforskelle mel-

lem stald og beboelse. Men da sporene af de kun 

let nedgravede vægstolper stadig var bevaret, må vi 

dog gå ud fra at også horisonten med fosfat var 

bevaret. Lige meget hvordan vi ser på resultatet, så 

har denne fosfatkartering i hvert fald ikke kunnet 

påvise en eventuel stald.

Det andet hus var 22 meter langt og 7 meter 

bredt og har haft fem sæt tagbærende stolper. Hu-

set var opdelt i to sektioner af en indre konstrukti-

on, som løb nord-syd gennem huset. Den indre 

konstruktion tolkes som en opdeling mellem bebo-

else og stald. Ud fra placeringen af ildstedet må 

beboelsesenden have ligget i den østlige del af hu-

set. Der blev taget jordprøver fra samtlige stolpe-

huller i huset. I tre stolpehuller fandtes forkullet 

korn, som blev sendt til kulstof 14-datering. Resul-

tatet gav tre relativt ens dateringer i tidsspændet 

1264-1056 f.Kr., 1208-996 f.Kr. og 1109-916 f.Kr. 

Dateringerne er således samtidige med dateringen 

af det store hus, hvilket kunne tyde på, at husene 

rent faktisk stod på bopladsen på samme tid. Hu-

ses samtidighed bliver i Viborg og Thy fastslået ud 

fra, at husene har samme datering, at husene ligger 

relativt tæt på hinanden, og at de har samme orien-

tering3. I forhold til det sidste parameter er sam-

menhængen mellem vores huse et af de mere 

spændende aspekter. Det er tydeligt, at begge 

Det store hus under 

udgravning, set fra vest. 

Alle stolpehuler er 

markeret med hvidt. 

Th. ses stenen, der blev 

fundet inde i huset.
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huse har ens orientering. Den sydlige stolperække i 

det store hus og den nordlige stolperække i det 

mindre lå endda på samme linje. At husene lå på 

samme linje kan ikke være helt tilfældigt. Husene 

tolkes derfor som én gårdsenhed med to samtidige 

huse. Fund af samtidige huse i bronzealderen ken-

des især fra Jylland, men det er første gang, at de 

er erkendt i det nordsjællandske område.

Under udgravningen i 2012 blev der desværre 

ikke foretaget en fosfatkartering af det mindre hus 

for at undersøge staldendens placering. Det havde 

ellers været interessant, for en fosfatkartering kun-

ne have været brugt til sammenligning med karte-

ringen af det store hus. Set i forhold til ildstedet 

ville man forvente, at den vestlige del af huset var 

staldenden. Alternativt kunne huset have været én 

stor stald. Med lodsejerens velvilje valgte vi derfor 

at genudgrave huset i 2015 for at foretage en fos-

fatkartering. Resultatet af denne var dog nedslåen-

de, da det umiddelbart gav samme type resultat 

som ved fosfatkarteringen af det store hus med 

flere punktvise høje koncentrationer. Resultatet be-

tød, at der heller ikke her kunne konstateres en 

stald. Spørgsmålet er derfor igen, om resultatet 

skyldes, at det fosfatbærende lag er gravet væk, el-

ler om der overhovedet har været stald i de to ud-

gravede husene. 

Samtidige huse fra bronzealderen
Inden for Museum Nordsjællands arbejdsområde 

er det sjældent, at vi får mulighed for at undersøge 

fortidsminder fra ældre bronzealder, så fundet af en 

boplads fra denne tid er i sig selv specielt. Med 

denne udgravning har vi endda fundet to huse, 

som kan have været i brug samtidig. Oftest tolkes 

bopladserne fra ældre bronzealder til kun at bestå 

af ét langhus. Når husene med tiden forfaldt, blev 

der opført et nyt hus. Denne form for boplads-kon-

tinuitet kan være grunden til, at der kan ligge flere 

huse samme sted, men det betyder ikke nødven-

digvis, at husene er samtidige. Denne mulighed er 

også til stede på Kildebakkerne II, men da husene 

lå så tydeligt orienteret i forhold til hinanden, er 

tolkningen, at de er samtidige. 

Selvom samtidige langhuse fra bronzealderen 

allerede blev beskrevet i 1984 ved udgravningen af 

den jyske boplads Fragtrup4, så er bronzealderbo-

pladser med flere samtidige bygninger et relativt 

nyopdaget og accepteret fænomen. Gårde fra 

bronzealderen med mere end ét hus kendes, ud-

over fra Jylland, også fra Sverige og Sydnorge5. Kil-

debakkerne II er det første nordsjællandske eksem-

pel på en sådan gård, men der findes utvivlsomt 

flere – ikke bare ude i landskabet, men måske også 

i det materiale, som allerede er udgravet.

Den sydlige række tag- 

bærende stolper i det 

store hus lå på præcis 

samme linje som den 

nordlige række tag- 

bærende stolper i det 

mindre hus.
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Noter
1. Rasmussen 1993.

2. Mikkelsen 2012, s. 41; Bech 2012, s. 9.

3. Mikkelsen 2012, s. 41.

4. Draiby 1985, s. 168.

5. Arthursson 2009, s. 134 ff.; Mikkelsen 2012, s. 

41 ff.
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