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Ved de mange undersøgelser af gravpladser, som Nationalmuseet har fore-
taget omkring Lisbjerg, er der også enkelte urnegrave fra den tidlige før-
romerske jernalder, men de har karakter af at være tilfældige indslag på de 
yngre gravpladser. Hovedparten af urnegravene i området stammer fra sen 
førromersk jernalder, hvor flere af gravpladserne ser ud til at etableres, og 
gravskikken fortsætter herefter ind i ældre romersk jernalder side om side med 
jordfæstegravene – de såkaldte østjyske lerkargrave.

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk 
jernalder syd for Lisbjerg

Et af de steder, hvor der er undersøgt flere gravpladser fra den sene førro-
merske og ældre romerske jernalder, ligger sydvest for Lisbjerg (fig. 209).301 
Gravpladserne hører til en landsby fra jernalderen beliggende på kanten af 
Egådalen i en højde omkring kote 60 m oven for stejlt, skrånende terræn mod 
dalbunden (fig. 199, 231). Lader man herfra øjet følge Egåens snoninger, får 
man mod øst en vid udsigt ind over dalen og den nordlige del af Århus Bugt. 
Fra landsbyen kunne beboerne overvåge færdslen igennem og på tværs af 

Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte 
resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven – se fig. 228.
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Fig. 230. Klokhøje – ældre jernalder.

a. Oversigtsplan for udgravningen ved Klokhøje med kulturlag og anlægsspor vist med 
grå fyld og med udtræk af områder omtalt i teksten. Hegnet gårdsanlæg og registrerede 
hustomter fra ældre jernalder er fremhævet med rød streg. Gule og blå punkter markerer 
fund af keramik fra henholdsvis sen førromersk og ældre romersk jernalder.

b. Udtegning af hegnet gårdsanlæg fra sen førromersk jernalder med hegn og huse i flere 
faser.

Gruben A472 omtalt i teksten ses umiddelbart vest for gårdsanlægget.
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dalen, der sydfor snævrer ind til en dyb, smal slugt, hvor man langt tilbage 
i oldtiden har kunnet søge et naturligt overgangssted – i dag med Kastedvad 
Bro og Nymølle bro (fig. 235). 

Allerede i bronzealderen gravlagde man her sine døde i tre nu nedpløjede 
gravhøje, kaldet Klokhøje,302 som et par hundrede meter nord for bopladsen 
har tronet på det højeste punkt i landskabet, hvor de var synlige milevidt om-
kring. Navnet Klokhøje bærer mindet om deres tidligere markante fremtoning 
– »Klokkehøje«. En udgravning i 1991 viste, at der i ældre romersk jernalder er 
anlagt lerkargrave i kanten af gravhøjene, og at der under flad mark syd for og 
nærmere landsbyen har ligget en lille gravplads fra sen førromersk og ældre 
romersk jernalder med tre brandgrave og fire jordfæstegrave. Ikke langt fra 
denne gravplads undersøgte Nationalmuseet allerede i 1932 en rig lerkargrav, 
som fremkom under markarbejde. Ud over disse har vi kendskab til, at der i 
området er fundet yderligere en lille gruppe på tre lerkargrave. Gravpladserne 
omkring Klokhøjelandsbyen samler sig således i små grupper af grave, som 
kan være familiegravsteder hørende til landsbyens gårde. Gravpladserne 
stammer fra århundrederne omkring Kristi fødsel, perioden fra sen førro-
mersk jernalder til ind i ældre romersk jernalder. I en af brandgravene fra sen 
førromersk jernalder er der fundet et tveægget jernsværd. Også en af de lidt 
yngre jordfæstegrave var en våbengrav indeholdende en lansespids.

Fig. 231. Fladeafdækning af jernalderbebyggelsen ved Klokhøje sydvest for Lisbjerg på 
kanten af Søftenvejen. Fra stedet er der en smuk udsigt over Egådalen.
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I lerkargraven, som Nationalmuseet undersøgte i 1932, har den døde med 
sig i graven fået op mod 16 lerkar, en bronzefibula, der har siddet i dragten, 
samt en bronzenål, en jernsyl og en jernkniv. De jordiske rester af den døde 
var for længst forsvundet, men gravudstyret tyder på, at den gravlagte har 
været en velstillet kvinde. Fra andre grave i området, hvor skelettet endnu 
var bevaret, ved vi, at de døde oftest er lagt i en stor plankekiste, eventuelt 
støttet og dækket af en stenpakning. Gravlæggelsen fulgte et fastlagt skema, 
hvor den døde iført sin klædedragt blev stedt til hvile på siden med optrukne 
ben, ryggen mod den nordre langside og hovedet i vest. Den anden halvdel 
af kisten var reserveret det personlige service med en opdækning af lerkar 
anbragt foran den døde – mængden af lerkar kunne variere. I graven har de 
efterlevende således dækket op til servering med medfølgende mad- og drik-
kevarer, og vi ser, at døden ikke opfattes som en endelig afslutning. 

Dateringsrammen for gravpladserne er i fin overensstemmelse med den 
datering, der kan knyttes til bebyggelsen ved Klokhøje, efter at en del af denne 
nu er udgravet (fig. 230). 

Inden for det udgravede område kan bebyggelsen føres tilbage til 2. årh. 
f.Kr., hvor der på stedet ligger et hegnet gårdsanlæg med et langhus på ca. 
11 x 5,5 m og et tilhørende mindre udhus. Det er inden for dette gårdsanlæg, 
vi på lokaliteten ser den længste kontinuitet (fig. 230b). Det er også her, vi 
ser den største koncentration af gruber med store grubekomplekser, lertag-
nings- og affaldsgruber, der på det nærmeste indeslutter gårdstoften. Gården 
er på et tidspunkt nedbrændt. I stolpehullerne til det nye langhus, som blev 
genopført på den ryddede brandtomt, var der store mængder rødbrændt ler og 
trækul. Tilsvarende er der uden for gården en ca. 3 x 4 m stor og op til 1,25 m 
dyb, uregelmæssig lertagningsgrube, A 472, som var delvis opfyldt med store 
mængder rødbrændt ler fra vægklining og opbrudte gulvlag udrømmet fra en 
brandtomt. Når ilden var løs i jernalderens huse, har den snart bredt sig og 
omsluttet stråtag og stolpekonstruktioner. Ikke sjældent er både husdyr og 
indbo blevet offer for den altfortærende ild, mens beboerne måtte flygte over 
hals og hoved og blot kunne stå som magtesløse tilskuere. Blandt de udrøm-
mede rester fra brandtomten lå der i gruben store skårsamlinger fra mindst 
ti forskellige lerkar, der for fleres vedkommende var deformeret af ilden. Det 
er hovedsageligt store forrådskar og forskellige dele af anden husholdnings-
keramik, som måtte lades tilbage i det brændende hus (fig. 232, 234). Under 
oprydningen, hvor beboerne måske søgte efter genbrugelige metaller i brand-
tomten, har man tilsyneladende indsamlet de sørgelige rester af lerkarrene 
og smidt dem med ned i gruben. Et af karrene kan bedst betegnes som en 
stor, bred, lavbuget kedel med fire lodrette hanke under randen, der har en 
diameter på nær ved 50 cm. Karret synes formmæssigt at være inspireret af 
de store metalkedler, der som fremmede importgenstande på samme tid var i 
omløb blandt samfundets ledende slægter (fig. 233). 
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Branden blev dog ikke gårdens endeligt. Hovedhuset i gården kan følges 
fikseret på samme sted med skiftende hegnsforløb gennem mindst 3-4 faser, 
som dækker en periode på ca. 150 år. Langhuset opføres igennem disse faser 
med 4-5 sæt tagbærende stolper, flest i de sene faser hvor vi finder tre sæt 
i vestenden, og huset vokser nu tilsvarende i størrelse til ca. 14 x 5 m. En 
forøgelse med ét sæt tagbærende stolper svarer til en forlængelse på ca. 3 m, 
hvorved husets areal vokser med 15 m². Flere spredte stolpehuller inden for 
gårdspladsen kan stamme fra mindre udhuse.

Omkring Kristi fødsel flyttes hovedhuset, men ikke mere end at det sta-
dig ligger inden for den gamle gårdstoft, og der opføres nu et langhus med 
seks sæt tagbærende stolper og en størrelse på ca. 17 x 5 m. Vi kan altså her 
atter følge, hvordan langhuset vokser gennem tiden frem mod Kristi fødsel. 
Til gården hører nu desuden et stort udhus på ca. 11 x 5 m med fire sæt tag-
bærende stolper. Det er usikkert, om gården fortsat har været hegnet, men 

Fig. 232. Gruben A 472 rummede et 
fyldlag med potteskår, hvori der var 
større kardele af mindst ti lerkar.
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ikke usandsynligt. Gårdens skiftende hegnsforløb er ufuldstændigt bevaret, 
og det billede, anlægssporene tegner gennem de mange faser, som vi finder 
koncentreret inden for gårdstoftens afgrænsede plads, kan være meget van-
skeligt at udrede. Gårdstoftens størrelse varierer således gennem gårdens 
brugstid og kan med nogen usikkerhed anslås til at ligge mellem 330 m² og 
op til mindst 450 m². 

Bedømt ud fra den del af bebyggelsen, der er afdækket inden for det under-
søgte vejtracé, ser gården ud til måske at opstå som en enkeltgårdsbebyggelse, 
der hen imod Kristi fødsel får selskab af flere gårde, som muligvis samles i en 
landsby. Da bebyggelsen ikke er afgrænset ved de arkæologiske undersøgel-
ser, kan der imidlertid uden for det undersøgte areal stadig gemme sig flere 
tilsvarende gårde, som i den førromerske jernalder har været forbundet i en 
mere åben landsbystruktur med spredtliggende gårde. De mange små grupper 
af grave omkring landsbyen kan afspejle en sådan struktur. 

Gårdens videre udvikling kan muligvis følges mod øst, hvor der er flere 
huse fra ældre romersk jernalder, som ser ud til at stamme fra to gårdsanlæg. 
Ved disse gårde er der imidlertid ingen bevarede hegn til afgrænsning af de 
enkelte gårdstofter. Gårdenes langhuse har nu seks sæt tagbærende stolper, 
mens det for udhusene ikke er ualmindeligt med tre eller fire sæt tagbærende 
stolper.

Fig. 233. Stor kedel med fire hanke fra A472. Randdiameteren er 50 cm.
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Fig. 234. Klokhøje. Lerkar fra A472.
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Trådte man en tidlig morgen omkring Kristi fødsel ud af et af langhusene 
ved Klokhøje og gned søvnen af øjnene, mens solen i horisonten stod op over 
Århusbugten, ville man have haft udsigt til flere omkringliggende landsbyer, 
hvor røgen steg fra langhusenes ildsteder, blussende af næring til en ny dag. 
Ikke bare i bakkerne omkring Lisbjerg, men også på den anden side af dalen 
ville man ved Skejby, knap 3 km borte, kunne skimte konturerne af endnu 
en landsby.

Landsbyflytninger igennem ældre jernalder ved 
Sommerlyst nær Skejby

Omkring Skejby er der siden 1992 igennem en serie udgravninger undersøgt 
spor efter flere bopladser fra den ældre jernalder – især fra den sene førromer-
ske og den ældre romerske jernalder (fig. 235). Morænebakkerne danner her en 
bred, jævn flade i kote 55-70 m omkring et plateau, der tunger ud ved Skejby, 
hvorfra terrænet falder mod Egåen og Koldkjær Bæk. Bosættelsen fra den ældre 
jernalder kan på plateauet følges gennem 5-6 århundreder med overflytninger 
til mindst tre bebyggelser inden for et område, der kan indesluttes af en cirkel 
med radius på 4-500 m.303 

De ældste bebyggelsesspor stammer fra bopladsen Sommerlyst III, hvor der 
fra tidlig førromersk jernalder i 3-4 årh. f.Kr. er fundrige gruber med keramik, 
ofte i regulære lag med skårdynger. Der kan erkendes flere karakteriserende 
fællestræk m.h.t. størrelse, form, lagdeling og indhold mellem disse gruber, 
og hvad der tidligere er beskrevet på den nogenlunde samtidige boplads ved 
Lisbjerg Terp. Det er også her vanskeligt med sikkerhed at knytte samtidige 
huse til gruberne, som ligger spredt mellem tætliggende anlægsspor fra en 
yngre bebyggelse på stedet. Vi har tidligt i den førromerske jernalder sand-
synligvis en forholdsvis åben bebyggelse med mere eller mindre spredte gårde 
i området ved Sommerlyst.

Omkring 2. årh. f.Kr. er bosættelsen flyttet 500 m mod nordøst, hvor der 
opstår en lille landsby, Sommerlyst IV. Bebyggelsen her er meget dårligt beva-
ret, men huse og stolpehuller samler sig tæt i et mindst 250 m langt og 20-30 
m bredt, nordvest-sydøst-løbende »bælte«, hvor moræneplateauet tunger ud 
mod Skejby. Bebyggelsens nærmere struktur er ikke endeligt afklaret, men der 
synes at være tale om en række af gårde, der over tid er blevet parallelforskudt 
langs en akse. Muligvis har det været en rækkelandsby med bebyggelse, der 
orienterer sig langs et vejforløb. Følger vi aksen videre igennem Skejby, ram-
mer vi vejen, der i dag fører ned i Egådalen mod vadestedet ved Nymølle Bro. 
Langhusene i bebyggelsen har en størrelse på ca. 12 x 5 m, rejst over fire par 
tagbærende stolper. Muligvis er der også huse på pladsen, som i en yngre fase 


