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Tørv og gård i ældre jernalder
AF LOUISE LUND JOHANSEN

Arkæologiske undersøgelser gav et sjældent 

indblik i livet på en boplads for 2000 år siden, 

da resterne af en gård og spor af en række 

samtidige aktiviteter i en tørvemose blev ud-

gravet. Mosen har været en betydningsfuld 

del af gårdens resurseområde. Men det viste 

sig, at jernalderfolkene ikke kun havde gravet 

efter tørv i mosen. De havde også anvendt de 

gravede huller til andre formål. Fund i tørve-

gravene tyder på, at der blev udført handlin-

ger af rituel karakter. 

Landskabet
Det nordøstsjællandske landskab blev dannet ved 

sidste istids isfremstød og isens efterfølgende af-

smeltning. Det resulterede i det bakkede moræne-

landskab med tørre forhøjninger og talrige mindre 

lavninger, hvoraf mange har hængt sammen i vidt-

strakte vådområder. En stor del af disse er nu dræ-

net og derfor ikke synlige i nutidens kulturlandskab. 

På en markant forhøjning på en mark syd for 

Gørløse lå en gård i ældre jernalder. Blot 50 meter 

fra gården var der dannet en tørvemose i et fossilt 

vådområde. Heri var der dannet et op til 1,5 meter 

tykt lag af mostørv gennem tusinde års tilgroning. 

På trods af tørvemosens forholdsvis ringe størrelse 

på blot 380 m² var der gravet ikke mindre end 42 

tørvegrave i bassinet. Man får det indtryk, at den 

resurse, tørvemosen udgjorde, blev fuldt udnyttet 

af jernalderens mennesker. 

Fund af tørvegrave og samtidig bosættelse er 

sjældent i det arkæologiske materiale. Netop derfor 

er lokaliteten Gørløsegård noget særligt. Her får 

man et indblik i en enkelt gårds beliggenhed og 

indretning og som sagt et enestående indblik i an-

vendelsen af et nærliggende resurseområde.

Tørvegrave og fund
Ved undersøgelsen af tørvegravene blev der gravet 

en grøft gennem mosebassinet med gravemaski-

ne. Derved blev skabt et tværsnit, hvor de tydelige 
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vandrette lag af spagnummos kunne ses. Det var 

også tydeligt, hvordan jernalderfolkene havde gra-

vet sig ned gennem lagene og efterladt sig tørve-

gravene og spor af de efterfølgende aktiviteter. Her-

efter blev hele mosebassinnet gravet fri for det 

øverste muldlag, således at tørvegravning og fund 

kunne undersøges i sin helhed.

Arkæologerne kunne registrere to forskelligarte-

de faser af tørvegravning. Først havde man lavet en 

horisontal fladeafgravning, hvor man havde fjernet 

det øverste lag af tørven i størstedelen af bassinet. 

Relativt kort tid efter havde man gravet de dybere, 

runde eller ovale tørvegrave. Mange af tørvegravene 

viste sig at være forbundet med hinanden og dan-

nede et sammenhængende tørvegravskompleks. 

Opgravning af tørv til brændsel kendes helt op til 

nutiden med de sidste store gravninger i moserne 

under 2. verdenskrig. Tørv som brændsel skulle, ud 

over at have været en varmekilde, være særligt vel-

egnet til smedning og keramikbrænding, idet tørv, 

ligesom briketter, kan holde en stabil temperatur 

over længere tid. 

På baggrund af kulstof 14-dateringer og stratigra-

fiske observationer kunne tørvegravskomplekset 

med de runde tørvegrave dateres til tiden omkring 

Kristi fødsel, svarende til overgangen mellem førro-

mersk jernalder og ældre romersk jernalder. Det 

kunne også påvises, at denne fase af tørvegravning 

fandt sted inden for en forholdsvis afgrænset peri-

ode, måske var der kun tale om dage eller uger. Der 

fandtes ingen tegn på, at tørvegravene stod åbne i 

længere tid. Lagene i tørvegravene og placeringen 

af fundene viste, at de næste aktiviteter skete 

umiddelbart efter tørvegravningen.

Sten, pinde og knogler
Næsten alle tørvegravene indeholdt lyse sten af 

bjergart og ubearbejdet flint. Sten forekommer ikke 

naturligt i mosen og er derfor tilført. Stenene blev 

fundet direkte på bunden eller liggende på siderne 

af tørvegravene. Enkelte sten lå i det primært afsat-

te bundlag, som også indeholdt klumper af kasse-

rede tørv, et lag, der var opstået under selve tørve-

gravningsarbejdet. Det viser, at stenene blev 

placeret under og især umiddelbart efter opgrav-

ning af tørven.

Formålet med stenene i de mange tørvegrave er 

ikke klart, og emnet diskuteres blandt arkæologer. 

Spørgsmålet er, om stenene har haft et praktisk ori-
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enteret formål. Nogle mener, at deres vægt blev 

brugt til at holde plantemateriale eller skind nede i 

det vand, som samler sig i tørvegravene. Dette kunne 

være sket som et led i rødnings- eller garvningspro-

cesser forud for f.eks. tekstilproduktion1. Det er også 

fremsat, at stenene på siderne skulle virke stabilise-

rende, og formålet var at skabe en vandforsyning2.

Det er dog også en mulighed, at stenene findes i 

tørvegravene af årsager med mere rituelt præg. Der 

findes en række parallelle fund fra vådområder i det 

nordeuropæiske område, hvor elementerne sten, 

pinde, lerkar og knogler indgår i fund, der tolkes som 

rituelle ofringer. Størstedelen af de pinde, som blev 

fundet i tørvegravene på Gørløsegård, var tynde pin-

de af hassel, men der fandtes også enkelte pinde af 

egetræ, el og bøg. Pindenes bark var bevaret, og i 

den ene ende var de tilspidset med få hugspor. 

Profil gennem tørvemo-

sen med de naturlige 

vandrette lag af spag- 

nummos. Tv. ses den 

horisontale afgravning 

med mørkebrunt fyld. 

Th. ses en af de dybere 

tørvegrave.

Der blev endvidere fundet fåtallige og spredte 

dyreknogler. Blandt knoglerne var nogle fra en kalv, 

som kun var på fosterstadiet. Der blev fundet ryg-

hvirvler fra en hest, mens de øvrige dyreknogler 

stammede fra tamdyr som kvæg, svin og får/ged. 

Nogle af disse havde snitmærker fra slagtning, og 

enkelte havde gnavemærker, der betød, at de på et 

tidspunkt havde ligget på en overflade eller på an-

den måde havde været eksponeret.

Kun et af knoglefundene udgjorde et lille sluttet 

fund af knogler og lyse sten. Det er et fund, der kan 

tolkes som en rituel deponering, således som det 

er påvist på andre lokaliteter i vådbundsområder, 

f.eks. i Salpetermosen syd for Hillerød. Knoglerne 

stammer fra ungt kvæg, heriblandt kraniedele, fod-

rodsknogler og ryghvirvler samt mindre dele fra for- 

og bagben. Desuden var der en sidesprosse fra et 
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gravet med det formål at hente ler. Leret blev brugt 

til f.eks. klining af husets vægge. Efterfølgende var 

gruben fyldt med affald, der sås i form af store ube-

arbejdede flintknolde og keramikskår. Blandt kera-

mikken var både skår fra større forrådskar og et skår 

af fint sortglittet keramik. I gruben blev udtaget en 

jordprøve, som indeholdt frø af græsserne star og 

hejre samt forkullet korn af brødhvede. En prøve af 

kornet er kulstof 14-dateret til tiden omkring Kristi 

fødsel, hvilket angiver en samtidighed med huset 

og tørvegravningen i mosen. 

Langhuset har haft ca. 135 m² under tag. Huset 

blev erkendt ved seks sæt bevarede stolpehuller til 

husets tagbærende konstruktion. På midten af hu-

sets sydlige langside var et enkelt stolpehul til en 

indgang bevaret. I dette stolpehul blev fundet et 

mindre lerkar med en diameter på 10 cm, der 

sandsynligvis repræsenterer et husoffer, således 

som det var skik i jernalderen. Kulstof 14-daterin-

gerne af huset er foretaget på forkullede korn fra 

stolpehullerne, og dateringerne er ligeledes fra ti-

den omkring Kristi fødsel. Der fandtes ingen arkæ-

ologiske spor i huset efter indretningsmæssige kon-

struktioner. I stedet kunne der ved hjælp af jord - 

kemiske analyser påvises en mulig funktionsopde-

ling af huset. Analyserne viste, at der kan have væ-

ret stald i husets vestlige del, en køkkenafdeling 

med ovn eller ildsted i midten af huset, mens den 

østlige del formodes at have været husets beboel-

sesende. Har tørven fra mosen mon været anvendt 

i husets ildsted? Måske blev den brugt under tilbe-

redning af de mere kødfulde dele fra det unge 

kvæg, hvis rester blev ofret i mosen.

Gården og mosen
Da vi ikke kender dybden på tørvegravene i forhold 

til den oprindelige overflade, er det svært at bereg-

Langs tørvegravenes 

kanter og på siderne i 

nedgravningerne sås 

tydelige stik efter da- 

tidens graveredskaber. 

Mange steder kunne 

stikkene måles til en 

bredde på 10-12 cm. 

Der blev dog ikke fundet 

nogen former for grave- 

redskaber under udgrav- 

ningen. Fra andre 

udgravninger af tørve- 

grave kendes både 

tørvespader og hakker af 

træ3

Tørvegravene er tømt. I 

bunden ses tilspidsede 

pinde og lyse sten.

større gevir fra et krondyr. Dette er det eneste fund 

af et vildt dyr på Gørløsegård. Fundet af en samling 

knogler fra tamdyr kombineret med en enkelt 

knogle fra et vildt dyr er typisk for de rituelle depo-

neringer. Fundet insinuerer, at tørvemosen har væ-

ret opfattet som et sted med særlig betydning. 

Gården
Gården med langhus og omkringliggende gruber lå 

som nævnt på en tør forhøjning lidt vest for tørve-

mosen. Flere af gruberne indeholdt affald fra bebo-

ernes husholdning. En af gruberne var oprindeligt 
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ne, hvor store mængder tørv jernaldermenneskene 

har gravet op. Svarer det til gårdens forbrug, eller 

har der været flere gårde om at dele tørven? Var der 

tale om brændsel til varme og madlavning, eller 

blev den brugt specifikt til brænding af husholdnin-

gens keramik? 

Fundet af gård, resurseudnyttelse og rituelle 

handlinger på samme sted er af værdifuld arkæolo-

gisk betydning, idet vi får et rigt perspektiveret bille-

de af livet på stedet. Det føjer brikker til forståelsen 

af bosættelsen i landskabet, husets indretning – 

som var usynlig for det blotte øje – og brugen af 

tørvemosen. De mange aktiviteter i mosebassinet 

og nede i selve tørvegravene er komplekse, både 

at udgrave og forstå. Tørvemosen har ikke kun op-

fyldt et behov for brændsel, den har også spillet en 

væsentlig rolle for en række efterfølgende aktivite-

ter. Måske har mosen fungeret som et sted til en 

række praktiske formål som vandforsyning og forar-

bejdning af plantefibre – men altså også til handlin-

ger, der har knyttet sig til jernalderens traditioner og 

overbevisninger.

Mosen og anvendelsen af tørvegravene til rituel-

le formål har højst sandsynlig haft en stor betyd-

ning for de mennesker, som levede her for 2000 år 

siden. Selvom vi i dag ikke forstår præcis hvilken 

betydning eller hvilke traditioner, der ligger til grund, 

er de arkæologiske fund et bevis på, at mosen var 

en vigtig resurse. Ikke kun på et praktisk niveau, 

men også som et sted hvor en åndelig del af livet 

har udfoldet sig for gårdens beboere. Formålet med 

stenene og pindene i tørvegrave er endnu ukendt. 

Men heldigvis bliver der i disse år undersøgt flere 

fund af denne type i forbindelse med arkæologiske 

udgravninger, så der føjes hele tiden brikker til for-

ståelsen af det komplekse objekt.

En tørvegrav med et lag 

af lyse sten på bunden.
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Noter

1. Skousen 2008, s. 249.

2. Carlie 2013, s. 65.

3. Becker 1948.
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