
Lisbjerg 15

Skovby

457

Malling
Stilling

Hundslund Hov

Rude

170

Galten

Hammel

Søften

Mårslet

Tranbjerg

Norsminde

451

451

Odder

Gylling

445

433

Skanderborg

Mesing
Hørning

E45

457

511

Hjortshøj

Århus

26

15

Sabro

Brabrand

E45

1 2
3 4

5

6

7
89

10

11

12

13

14
1515

16

17 18

19

Fremtidig motorvej

Fortidsminder
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- en tur guide -
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FORORD

I denne tur-guide præsenteres en lille snes for-
tidsminder (nr. 1-19), som alle ligger i Århus 
området. Det er et ønske, at hæftet vil være til 
gavn og inspiration for skoler, borgerne i al al-
mindelighed, men også for turisterne.
 Størstedelen af stederne vil man kunne kom-
me frem til ved hjælp af de offentlige trans-
portmidler.
 De enkelte  forhistoriske perioder er søgt 
dækket ind, så godt som fortidsminderne nu en-
gang tillader det, men det er ligeså meget det 
nysgerrige, historieinteresserede blik der har få-
et lov at råde, da det jo ofte er dét, der er styren-
de for, hvad man gerne vil se på “søndagsturen”.
 Ligeledes er de landskaber monumenter-
ne befinder sig i forskelligartede. De spænder 
over alt, lige fra de skønneste, fredfyldte natur-
områder til områder indeklemt mellem moder-
ne støjende vejnet. Men uanset beliggenheden 
i dag har fortidsmindet noget at fortælle. 

Hver beskrivelse er forsynet med et kort i må-
lestoksforholdet 1: 25.000, hvilket forhåbent-
lig vil gøre det nemmere at finde frem til for-
tidsminderne. På kortene er endvidere indteg-
net fredede og overpløjede gravhøje/ grave. 
Herved er det muligt at danne sig et indtryk af, 
hvor tæt gravhøjene engang har ligget i land-
skabet.
 Tidstavle findes bagest i guiden.

Endelig en påmindelse om at vise hensyn til 
fortidsmindet og omgivelserne: Husk at man-
ge anlæg ligger på privat grund. Følg adgangs-
beskrivelsen nøje, respekterer led, hegn, skilt-
ning og afgrøder. Undgå beskadigelser, fortids-
mindet skal gerne holde længe endnu. Husk ikke 
at henkaste affald og brug ikke åben ild ved for-
tidsmindet. Adgang kun fra kl. 7.00 til solned-
gang. 
                  God tur

Introduktion

Landskabets evindelige forandring - både for-
årsaget af naturens egne kræfter (se nr. 5 og 
nr. 14) og af menneskets påvirkning - har ryd-
det mange fortidsminder af vejen. Dyrkningen 
af jorden, kirkebyggerierne, industrialiserin-
gen med anlæggelsen af jernbanen i midten af 
1800-tallet og vejanlæg er nogle af de aktivite-
ter, der har jævnet mange høje med jorden og 
omsat mangen en storstensgrav til skærver.

Fredningsloven i 1937 fik dog sat en bremse 
for den voldsomme form for ødelæggelse af 
vore gravhøje. Det denne guide fremviser, er 
nogle af de mere markante og synlige fortids-
minder som står tilbage i Århus-området.

Forhistorisk tid

Fra forhistorisk tid er det karakteristisk, at jæ-
gerstenalderens og jernalderens spor er vanske-
lige at få øje på i landskabet. Alligevel er beg-
ge perioder repræsenterede her i hæftet. Jæ-
gerstenalderen har fået en mere perifer omta-
le i forbindelse med præsentationen af et par af 
bondestenalderens grave tæt ved henholdsvis 
Brabrand Sø (nr. 14) og Norsminde Fjord (nr. 
5). Begge områder havde i Ertebølletid dybe 
fjordinskæringer med et rigt plante- og dyreliv, 
og det omgivende land var dækket af tæt ur-
skov. Dengang var vandet mere saltholdigt og 
temperaturen højere end i dag, af hvilken grund 
der f.eks. fandtes store østers. At disse var en 
yndet spise for Ertebølletidens mennesker, vi-
ser de store ophobninger af skaller - køkken-
møddingerne - som er blevet undersøgt om-
kring Norsminde. Brabrand er et andet eksem-
pel på en kystboplads, dog uden skaldynger.
 Fra jernalderen viser de tre udvalgte lokali-
teter hver for sig både fredelige og krigeriske 
sider af det datidige samfund: Menneskets ud-
nyttelse af jorden til dyrkning af dagligdagens 
afgrøder (nr. 2), en forsvarsborg fra jernalde-
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ren, som er én af de få undersøgte herhjemme 
(nr. 11), og endelig krigsbytteofferfundet i Il-
lerup Ådal (nr. 13), som med sin store fundrig-
dom indeholder mange oplysninger om dati-
dens samfund.

Fra bondestenalderen er noget af det mest iøj-
nefaldende gravene, som skifter udseende fle-
re gange. Langhøjen med trækonstruktion ved 
Rude (nr. 5) er et eksempel på gravtypen fra 
den tidligste del af bondestenalderen. Nogle af 
disse langhøje blev tidligere antaget for at væ-
re langhuse, men i løbet af 1970´erne har man 
ændret opfattelse og erkendt, at det drejer sig 
om langhøje med grave i stedet for.
 Fra bondestenalderen er dyssen den mest al-
mindelige form for storstensgrav, som er efter-
ladt os på Århus-egnen. Dysser og andre stor-
stensgrave ligger ofte sammen i klumper og vi-
ser, hvor den datidige bebyggelse i de udstrak-
te skovområder har været.
 Endelig er der et par fine eksempler på sten-
kister (nr. 3(4) og nr. 5), som hører hjemme i 
den sidste halvdel af bondestenalderen.

Storhøjene fra ældre bronzealder imponerer 
ofte ved deres beliggenhed i landskabet, place-
ret højt for at skulle ses, og toppen af dem by-
der ofte på en fremragende udsigt over områ-
det. Bygherrerne var de nye aristokratiske høv-
dingeslægter, som på denne måde markere-
de deres position i samfundet. Indenfor denne 
gruppe udgør Borum Eshøj (nr. 16) et af Dan-
marks fornemste fund af egekistegrave. 
Det fællestræk, at både de store bronzealder-
høje og de ca. 2.000 år ældre storstensgrave 
hver for sig blev rejst over en ganske kort peri-
ode, må ses som et udtryk for dybe samfunds-
mæssige ændringer.

Vikingetid og historisk tidVikingetid og historisk tid
Undersøgelserne ved Lisbjerg Kirke (nr. 18) 
er spændende forskningsmæssigt, fordi det 
her har været muligt at påvise sammenhængen 
mellem en stormandsgård fra vikingetiden, 
en trækirke og den nuværende kirke fra mid-
delalderen.
Den historiske tid er mest markant repræsente-
ret med de tre middelaldervoldsteder Bjørnkær 
(nr. 6), Kærsgård (nr. 8) og Nørreris (nr. 17), 
som alle har en fælles historisk baggrund:
perioden efter Valdemar Sejrs død i 1241 og til 
Valdemar Atterdags sene regeringsår omkring 
1360 var præget af politisk uro og ufred. Kon-
gemagten formåede ikke at opretholde lov og 
ret i riget, og enhver var sig selv nærmest og 
måtte beskytte sig og sine, så godt det nu var 
muligt. De næsten tusinde små og store mid-
delalder-borge vi kender rundt om i landet er 
da også opført i denne periode.
 I 1332 blev Christoffer 2. afsat. Inden da 
havde han pantsat store områder af kronens 
jorder til de holstenske grever i et fortvivlet 
forsøg på at opretholde kongemagtens militæ-
re prestige, men uden held. Den efterfølgen-
de kongeløse periode kalder man også »hol-
stener tiden«, fordi landet blev styret af kredi-
torerne. En af de kendteste holstenere er uden 
tvivl grev Gerhard, den kullede greve, der blev 
dræbt af væbneren Niels Ebbesen. Voldstedet 
Nørreris (nr. 17) skulle ifølge traditionen have 
tilhørt ham.
 Også Malling befæstede kirkegård (nr. 10) 
stammer fra den urolige tid i 1300-årene og 
har ganske givet været brugt som tilflugtssted 
for sognets indbyggere. 

Kortet viser samtlige registrerede arkæologiske fund inden for turområdet (Moesgård Museum og Skander-
borg Museum 2002).
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 Svend Felding drog af sted og som forudsagt 
mødte han de to tyre. Den sorte, som var trol-
den fra Borum Eshøj, blev jaget væk, mens 
den røde, som var Jelshøjtrolden, fik lov at bli-
ve tilbage. Som tak for indsatsen fik han lov at 
beholde de 12 mands styrke.

1. JELSHØJ

Med sine 128 m o.h. er Jelshøj Århus-egnens 
højeste punkt, og i klart vejr har man herfra et 
fantastisk udsyn over det østjyske landskab: 
storbyen og Århus Bugten og længere væk 
Mols Bjerge, den store Århus Ådal med Bra-
brand Sø og højlandet ude mod vest.
 Jelshøj ligger i Holme Bjerge, som rent ge-
ologisk er en bueformet randmoræne, dan-
net under afsmeltningen af den østjyske is for 
ca. 10.000 år siden. På dette buesystem, som 
strækker sig fra Marselisborgskovene i øst til 
Tulshøj i vest, blev der i oldtiden anlagt man-
ge gravhøje. Jelshøj må efter sin beliggenhed, 
form og størrelse at dømme være fra bronzeal-
deren. Dette gælder også Tulshøj, som ligger 
lidt længere mod vest og hvortil der er adgang. 
Nær Gundestrup ligger der i en landbohave en 
tredie høj.
 Til Jelshøj og til Borum Eshøj (nr. 16) er 
knyttet fortællingen om den lokale sagnhelt 
Svend Felding og hans bedrifter.

 Sagnet fortæller, at Svend Felding blev født 
i Falling og tjente som karl på gården Åkær. 
Han var en vældig kæmpe, og engang kom 
trolden fra Jelshøj og bad Svend Felding om 
at hjælpe sig i kampen mod bjergtrolden fra 
Borum Eshøj. Svend Felding indvilligede i at 
hjælpe, for han mente at han både var stærk og 
dygtig nok. Trolden ville imidlertid først prø-
ve hans kræfter, og det foregik på den måde, 
at han rakte Svend Felding en svær jernstang, 
men den magtede han ikke at løfte. Derpå rak-
te trolden ham et horn, han skulle drikke af. 
Da han havde drukket lidt, lykkedes det ham 
at løfte stangen, men først da han havde druk-
ket hele hornet ud, var han i stand til at svinge 
stangen ganske ubesværet. Drikken havde gi-
vet ham 12 mands styrke.
 Trolden forklarede nu Svend, at han på vejen 
ville møde en rød og en sort tyr, der kæmpe-
de mod hinanden og han fik den besked, at han 
skulle afgøre kampen til fordel for den røde.

Holme Bjerge

Hørret

Storh

Jelshøj

Tulshøj

Åshøj
Grevehøj

Myreknold

rg

P

P

Adgang: Følg de offentlige stier. P-pladser 
ved både Jelshøj og Tulshøj.

Holme Bjerge set fra Slet Møllevej. Pilen angiver 
Jelshøjs beliggenhed.

(Foto: A.L. Leth)
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2. THORSSKOVEN

Fortidssporene i Thorsskoven - ja, i skovene 
omkring Marselisborg og Moesgård i det hele 
taget - er mangfoldige: der er gravhøje, stenrø-
ser, oldtidsagre, hulveje m.m.
 Oldtidsagrene og stenrøserne er fra ældre 
jernalder, dvs. århundrederne omkring Kri-
sti fødsel. De findes mange steder og spredt i 
skovområdet, men vi har her udvalgt et halvt 
dusin indenfor en overkommelig spadseretur. 
Der er indgang fra Oddervejen.
 Flere steder i skovbunden er det muligt at 
iagttage terrassekanter. Disse er ikke naturligt 
forekommende i en østjysk moræneskov, men 
derimod et resultat af agerdyrkninggen nem 
lange tider. - Men lad det være indrømmet: de 
kan  være vanskelige at få øje på! Derfor kan 
det også anbefales, at man lægger turen en for-
årsdag, hvor anemonerne står i fuldt flor. På 
denne årstid aftegner terrassekanterne sig mere 
tydeligt som hvide kanter i skovbunden.
 Disse gamle markskel er sandsynligvis op-
stået ved, at man har opdyrket jorden til nogle 

bestemt afgrænsede linier i terrænet. Når mar-
kerne anlægges på skrånende terræn, hvilket er 
det almindeligste i de kuperede østdanske sko-
ve, ja, så kommer markskellene til at markere 
sig som terrassekanter. Under dyrkningen sker 
der automatisk en flytning af jorden fra den 
øverste del af marken og ned ad skråningen. 
Hvor marken har sin nedre afgrænsning vil der 
efterhånden opstå en kant. Dyrkes nu marken 
på lignende måde nedenfor igen, vil kanten bli-
ve endnu mere udtalt. Opsamlede sten fra mar-
ken smides normalt langs disse kanter. Mulig-
vis er en del af jordflytningen foretaget bevidst 
med henblik på at planere terrasseageren, for jo 
mere plan terrasseageren var, jo mindre udsat 
ville den være for regn og smeltevandserosion.
 Selve pløjningen foregik med ard, som er en 
primitiv plov. Arden kunne ikke vende jorden, 
men den har rispet op i jorden og forudsat den 
holdtes på skrå, kunne den vælte jorden ud til 
siden.
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Forstørret udgave af den indrammede del af kortet 
nedenfor. Numrene ved de indtegnede terrassekanter 
(1-6) og gravrøsen (7) henviser til den hosstående 
fotoserie. Pilene angiver hvorfra billedet er taget.
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3. HØRRET SKOV

Hørret skov hører til én af de gamle Vilhelms-
borgskove, de sydligste af Århusskovene. Det 
er en forholdsvis lille skov, beliggende mellem 
Hørret og Moesgård, vest for Oddervejen. For-
uden oldtidsminderne, som blev udgravet af 
Forhistorisk Museum Moesgård midt i 70’erne, 
kan man se Uller Eng, som er en gammel skov-
eng, og de interesserede kan gå på jagt efter de 
mange hulveje, rydningsrøser, højryggede agre 
o.a. der er registreret i området.
 I det nordøstlige skovskel finder vi oldtids-
minde nr. 1. Vi står her overfor resterne af en 
storstensgrav, hvis bedst bevarede del er dys-
sekammeret. Dette er sat af fem store kløvede 
sten, grundplanen er rektangulær med en øst-
vest orienteret længderetning. 

 Overliggeren mangler. Mod øst findes en 
høj tærskelsten til kammeret. På grund af bæ-
restenenes kraftige hældning mod hinanden 
indefter opstår der forneden 3 store trekante-
de åbninger mellem de enkelte bæresten. Dis-
se har været opfyldt med tørmursopstablinger. 
Der er endnu rester af tørmur tilbage.
 Kammeret har oprindelig ligget på tværs i 
en nord-syd orienteret langhøj. Ovenpå denne 
er senere anlagt en rundhøj, muligvis fra jern-
alderen.
 I det omrodede fyld i kammeret blev fundet 
en stridsøkse fra enkeltgravstid, samt nogle 

 Ardspor i undergrunden viser pløjning i pa-
rallelle linier med 20-30 cm’s mellemrum.
I disse agersystemer ses ofte en flere hundrede 
meter lang terrassekant, som danner rygrad. På 
begge sider af denne ligger der marker. De er 
rektangulære, ofte næsten kvadratiske, andre af 
uregelmæssig form.
 I Vest- og Nordjylland har man længe kendt 
til firkantede agerfelter, indrammede af la-
ve volde og ofte dækket af hede. Det var først 
sidst i 1950’erne man blev opmærksom på 
hvad der kunne være bevaret af agerspor i Øst-
danmark - ofte i områder som har ligget urørt 
hen siden oldtiden. Ved et energisk arbejde er 
det lykkedes at finde og opmåle ganske mange 
agersystemer og netop i Thorsskoven har man 
registreret det største agerkompleks i Østjyl-
land.
 Og hvad har man så dyrket? Ja, hvad der er 
blevet høstet på den enkelte mark her, vides 
naturligvis ikke, men fra andre jernalderfund 
ved man, at man i denne periode dyrkede hav-
re, rug, hvede, og især byg. Men også planter 
som hør, ærter, spergel, og sæd-dodder.
 Selve høstarbejdet foregik med segl og kort-
skaftet le.

 Gravrøserne er karakteristiske for de sydlige 
Marselisborgskove. I Thorsskoven findes syv, 
hvoraf de 2 er udgravet af Forhistorisk Mu-
seum Moesgård. Røserne er ca. 8 m i diame-
ter og 1/2-1 m høje, opbygget af næve - til ho-
vedstore sten og omgivet af en kreds af stør-
re sten. Under stenene findes mellem 5 og 10 
grave med brændte ben og evt. lidt personligt 
småudstyr, enten anbragt i en urne eller blot i 
en lille nedgravning eller i en dynge på jord-
overfladen.
 Disse småhøje ligger i forbindelse med et 
omfattende oldtidsagersystem og der er sand-
synligvis tale om en vis samtidighed. Man kan 
sagtens tænke sig, at højene har fungeret som 
gravsted for de enkelte familier eller husstande 
i en nærliggende landsby.

Adgang: Thorsskoven er en offentlig skov.
Det kan anbefales at vælge indgangen fra Od-
dervejen. Parkering på Morvadsvej.

Emmershøj

K apelbæk

O
dd

er
Å

rh
us

Langballe

Stenege

Langballe 
Krat

1

2

3
4

Uller Eng

Hørret Skov

P
7.

Stridsøkse fundet i dyssekammeret nr. 1. (Tegn. F. 
Bau. Formindsket gengivelse).

Gravrøsen (7) under udgravning i 1976. I forgrun-
den ses resterne af 3 stenkredse. (Foto: P. Dehlholm).

Dyssekammeret nr. 1 under udgravning i 1977. De fri-
lagte kammersten er set fra nord. (Foto: T. Madsen).
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 Der var kun få spredte gravgaver, bl.a. et par 
rørformede ravperler. Foran randstenskæden 
fandtes på begge sider af gangåbningen skår 
af et stort antal lerkar, der har været anvendt 
som ofre. Kammergulvet viste kraftige spor af 
ild. Man må forestille sig, at der i kammeret er 
blevet antændt et kraftigt bål direkte på under-
grundsleret, hvorefter de tynde flade stenfliser 
er smidt på gløderne og et tyndt lag af allere-

de brændt og knust flint er strøet ovenpå igen. 
Anlægget er restaureret efter udgravningen.
 En enkelt gravhøj fra enkeltgravstiden er re-
præsenteret i Hørret skov (nr. 4) - omend den 
udgør et atypisk tilfælde i skovene syd for År-
hus. En 13x8 m stor oval høj, nord-syd orien-
teret - opbygget af sten og grus. Den rumme-
de en stenkiste sat af kløvede sten. Kisten er 3 
m lang, 1 m bred og 0,6 m høj. 2 af dækstene-
ne er bevarede og har været synlige på overfla-
den, oprindelig har der nok været 4.
 Graven indeholdt et lerbæger og en pile-
spids af flint.

Adgang: Hørret skov ejes af Århus Kommu-
ne og har tre indgange. Er man i bil, kan man 
vælge indgangen fra Oddervej, og køre helt 
ned og parkere ved skoven. 
En anden mulighed for bilister er at vælge ind-
gangen ved siden af Sten Ege på Hørretvej, el-
ler man kan køre over Langballe og spadsere 
ned forbi den gamle grusgrav til skovens sydlige 
indgang. Denne vej er dog ofte meget mudret.

lerkarskår fra dysse/jættestuetid og nogle flint-
afslag.
 I skovens vestlige del kan man finde de sør-
gelige rester af en stordysse (nr. 2), som på et 
tidspunkt blev gennemskåret af en skovvej. 
Det der er tilbage af storstensgraven, befinder 
sig nu på hver sin side af vejen.
 Udgravninger har vist, at kammeret har haft 
en cirkulær grundplan med en diameter på 
knap 3 m. I undergrunden var der aftryk af ialt 
6 bæresten. Kammergulvet var stort set intakt 
og bestod af et 2 cm tykt lag af hvid-brændt 
flint. Rester af tørmur fandtes.
 Dele af de dødes gravudstyr blev udgravet: 
en flintøkse, ravperler, flintflækker og skår fra 
lerkar. Kammeret har været dækket af en rund-
høj på ca. 10 m i diameter. Fra SØ førte en 3 m 
lang gang ind til kammeret.
 Overgangen fra gang til kammer har været 
markeret af en kantstillet tærskelsten. Det man 
kan se i dag er resterne af gangen, der står som 
to paralleltliggende sten i den del af den beva-
rede østside, som vender ud mod vejen. Foran 
gangåbningen fandtes flere offerkar. 

 Som det eneste sted i Århusskovene står der 
her nogle bautastene nogle få meter SØ for 
anlægget. Til den sydligste af disse 3 enkelt-
stående sten, der er 1,5 m høje, er knyttet en 
overlevering om en dramatisk hændelse. En 
skovfoged skulle engang have grebet en kryb-
skytte på fersk gerning i Hørret skov og slået 
ham ihjel på netop den sydligste af bautastenene.
 I den sydøstlige del af skoven ligger en lang-
dysse, som er ualmindelig velbevaret (nr. 3). 
Den måler 18x7 m og er omtrent nord-syd lig-
gende. Den rektangulære kammerbund var be-
lagt med ildskørnede stenfliser, hvorover der 
lå et lag hvidbrændt flint. Fra kammerets øst-
lige del fører en 2 m lang gang ud til højfo-
den. Kammeret er sat af 5 bæresten - en mod 
vest og to på hhv. nord- og sydsiden. Dæksten 
mangler. Samtlige randsten er bevaret langs 
østsiden. Gangen har 2 sæt bæresten. 

Den restaureret langdysse nr. 3

Stordyssen nr. 2 under udgravning, set fra nord. De 
sammenpakkede sten stammer fra højen. Den store 
sten i billedets nederste højre hjørne er en af de få 
tilbageblevne randsten. (Foto: T. Madsen).

Offerkar, flintøkse og flække fra stordyssen nr. 2  
(Tegn. T. Madsen. Formindsket udgave).

Offerkar fra langdyssen nr. 3. (Tegn. E. Morville. 
Formindsket udgave).

Stenkisten nr. 4 i Hørret Skov. 
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5. STENKISTERNE VED RUDE

Turen til stenkisterne ved Rude kan med fordel 
lægges over Norsminde, således at man bedre 
kan danne sig et indtryk af det fjordlandskab 
indbyggerne i stenalderen har boet i.
 For ca. 7.000 år siden var havvandstanden 
betydelig højere end i dag, og det medførte, 
at fjorden dengang var både dybere og brede-
re end nu. Siden har landet gradvist hævet sig. 
Det kan man se med egne øjne ved, at stenal-
derens kystlinier flere steder langs fjorden ses 
som stejle skrænter lidt inde i landet.

 I den sene del af jægerstenalderen har der i 
dette område været en ganske tæt bebyggelse. 
Fra sen ertebølletid kendes ca. 15 pladser be-
liggende langs fjorden, hvoraf flere er egent-
lige køkkenmøddinger - ingen af dem er dog 
synlige i landskabet i dag.
 Særlig omfattende er en køkkenmødding tæt 
ved landsbyen Norsminde. Her har jægersten-
alderens og bondestenalderens mennesker bo-
et og ophobet deres affald gennem godt 1.000 
år. Et rigt genstandsmateriale af bl.a. flint, tak, 
ben og keramik kendes herfra.
 Længere sydpå befinder sig den nu inddæm-
mede Kysing fjord, som har været en del af 
Norsminde fjord. Vi fortsætter til Rude strand 
og drejer ind i sommerhusområdet på vestsi-
den af kystvejen. Følg skiltningen til oldtids-
mindet ved at køre ca. 50 m ind ad Lyngbak-
kevej, kør derefter ca. 50 m ad den lille sidevej 
til venstre. Følg herefter gangstien ca. 50 m og 
kisterne ligger på højre side. Når man betrag-
ter stenkisterne på stedet i dag, er det kun lidt, 
man fornemmer af det gravanlæg, kisterne har 
været en del af i yngre stenalder.

4. LANGDYSSEN VED 
    MOESGÅRD SKOVMØLLE

På en græsmark syd for Skovmøllen, hvor 
den afmærkede oldtidssti starter, ligger der en 
langdysse. 
 Den er udgravet i to omgange af Forhisto-
risk Museum Moesgård, sidst i 1975 og deref-
ter restaureret. 
 Langdyssen er orienteret nordøst-sydvest og 
er noget medtaget, men engang har den været 
mindst 23 m lang og 13 m bred. Den har op-
rindelig været omkranset af en dobbelt rand-
stenskæde, som har bestået af godt 1 m høje 
randsten. Nogle af randstenene kan endnu ses, 
i gavlenden mod nordøst og ved langsiden i 
den sydvestlige del af højen. Nogenlunde midt 
for sydenden er senere anbragt et par flade op-
rejste sten, hvis funktion man ikke kender. Ud-
gravningerne viste, at langhøjen er blevet an-
lagt ovenpå en allerede eksisterende boplads, 
hvilket er et karakteristisk træk ved anlæggel-
sen af storstensgravene i yngre stenalder. End-
videre viste stenstrøninger tegn på resterne af 
en stærkt forstyrret grav. Fra denne stammer et 
par ravperler. Desuden fandtes en del lerkar-
skår, både med og uden ornamentik samt nogle 
afslag og redskaber af flint.

Adgang: Offentlig adgang til højen. P-plads 
få meter derfra.

Ørnereden
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Rude Plantage
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Langdyssen ved Moesgård Skovmølle.     

Kobberskiven fundet i 1894 i den vestlige af Rude 
kisterne. 1:1 (Tegn. P. Christensen).
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over den vestlige endesten. Bunden i den østli-
ge kiste var brolagt med tætliggende flade fli-
ser. Den indeholdt nogle spredte skeletrester 
samt en del lerkarskår. 
 Ved tømningen af den vestlige kiste fandt 
man en del opløste skeletrester uden nogen 
form for anatomisk orden. Sandsynligvis stam-
mer de fra en mindst 20 år gammel person. 
Kobberskiven (udstillet på Moesgård Muse-
um), som blev fundet for næsten 100 år siden, 
kan formodentlig knyttes sammen med det-
te skelet. Det er dog yderst vanskeligt at gi-
ve en entydig beskrivelse af hændelsesforløbet 
på stedet. De seneste undersøgelser kunne dog 
pege mod, at kisterne sandsynligvis stammer 
fra enkeltgravstid. De er dermed senere end 
langhøjen med trækonstruktioner og den til-
hørende offerkeramik, som tidsmæssigt hører 
hjemme i den tidlige del af bondestenalderen.
 I den tidlige del af jernalderen er højen påny 
blevet taget i anvendelse som gravhøj.

Adgang: Der er offentlig adgang til stenkister-
ne. Parkering på den lille sidevej til Lyngbak-
kevej.

Den korsformede nedgravning som i dag ses 
på stedet går tilbage til udgravningen i 1894, 
hvor jorden blev opkastet som en vold om-
kring kisterne. Som noget særligt opsigtsvæk-
kende fandt man dengang i den ene af kisterne 
en lille kobberskive bundet til skelettets hånd-
led - efter alt at dømme et importstykke fra 
Østeuropa.
 Sidst i 70’erne blev der foretaget fornyede 
større udgravninger på stedet af Forhistorisk 
Museum Moesgård. De viste, at stenkisterne 
oprindelig har ligget i en Ø-V orienteret lang-
høj, hvis nuværende længde er knap 60 m med 
en bredde på knap 10 m. Højsiderne og sel-
ve højfladen har sandsynligvis været forsynet 
med en stenlægning.
 Udgravningerne afslørede også, at der i for-
bindelse med højopførelsen har foregået for-
skellige ceremonier, idet man i højens østen-
de fandt en nedbrændt trækonstruktion, anlagt 
inden højen blev opkastet. Trækonstruktionen 
bestod af en N-S orienteret grøft som inde-
holdt en nedbrændt træfacade. En halvkreds-
formet fletværksindhegning med indgang mod 
øst støder op til træfacaden. Udgravninger-
ne viste at træfacaden formodentlig har været 
opført i to faser. Den yngste facade har været 
kraftig og dybt funderet, bestående af 7 kløve-
de træstammer med en diam. på 70-80 cm og 
anbragt side om side. Knuste lerkar er fundet i 

forbindelse med træfacaden, som kort efter er ble-
vet brændt af.
 Det er sandsynligt, at der i forbindelse med 
de ritualer der formodentlig er foregået på 
denne plads, er blevet anlagt en begravelse 
vest for facaden. Først herefter er langhøjen 
blevet opkastet. 
 Selve Rude kisterne er rektangulære og sat 
af stenplader. Den vestlige kiste har dog det 
særtræk, at den nordlige langside rager 1/2 m ud 

Plan over langhøjen ved Rude med den indhegnede plads længst mod øst. De udgravede dele af højen er 
fuldt optrukne. (Tegn. T. Madsen).

Den vestlige kiste under udgravning 1977. 
(Foto: T. Madsen).

Den østlige kiste under udgravning 1977. 
(Foto: T. Madsen).

Offerkeramik fra stolpekonstruktionen i østenden af højen. (Tegn. T. Madsen. Formindsket gengivelse)
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deholde i tusindvis af lerkarskår, foruden for-
kullede korn, et virvar af brændestumper, mur-
brokker og knogler. Det var dengang det stør-
ste enkeltfund af middelalderkeramik i Dan-
mark, og mange af formerne var helt uden si-
destykke i Nordeuropa. 
 Formedelst 20 kr lim - og antagelig en god 
portion tålmodighed - blev alle disse skår af 
Didriksen og hans familie samlet til ialt 36 
genstande: fade, låg, pander, bimpler, skåle 
o.a. Som noget helt enestående indgik 16 trag-
te af forskellig størrelse i samlingen. De fund-
ne genstande stammer fra 1300-årene.
 Didriksen tolkede senere det store fund som 
værende to destillationssæt til brændevins-
fremstilling. Flere tog med henrykkelse imod 
denne tolkning, mens andre viste nogen betæn-
kelighed overfor forslaget. De mange tragte og 
deres forskellige størrelser taget i betragtning 
samt fundet af en smeltedigel på østbanken pe-
gede snarere mod, at keramikken havde væ-
ret brugt til alkymistiske forsøg - noget der var 
dyrket af både gejstlige og verdslige stormænd 
i middelalderen.

 Engang i 1300-årene blev Bjørnkær indtaget 
af fjender, hærget og ødelagt. Det er ved denne 
lejlighed “destillationssættet” er havnet i brøn-
den. Til sidst er borgen stukket i brand og ned-
revet. Tomten har henligget i årtier, inden der 
atter blev opført en bygning på dens funda-
ment. I denne 2. beboelsesfase fremstår Bjørn-
kær sandsynligvis langt mindre befæstet.
 I 1427 nævnes Bjørnkær første gang i kilder-
ne som “Bjørnkærs gårdsted”. Da skødede en-
ken efter Niels Kalf - Abel Tygesdatter Puder 
- Bjørnkær gårdsted til bisp Ulrik af Århus. På 
dette tidspunkt må borgen være udtjent.
 Sidste gang den optræder i et skriftligt do-
kument er i en lovhævd fra 1509, hvori næv-
nes “Bjørnkær og al Bjørnkærs vold”. Senere 
forsvandt borgen for at blive efterladt som den 
ruin, vi kender i dag - og for at genopstå andet 
steds som Porsborg, nu Gersdorffslund.

“Destillationssættet” er udstillet på Odder 
Museum.
Adgang: Der er offentlig adgang til voldste-
det. Parkering på den åbne plads inde i skoven 
for enden af Gersdorffslundvej nr. 5-7, men 
spær ikke skovvejene!

6. BJØRNKÆR VOLDSTED

Nogle få hundrede meter nord for Gersdorffs-
lund skal man dreje ind ad den grusbelagte 
Gersdorffslundvej nr. 5-7. Her i Vandmose-
skovens SØ-hjørne ligger voldstedet 
Bjørnkær. Det ses tydeligt fra vejen som det 
smukt hæver sig i skovbrynet med de dyrkede 
marker i forgrunden.
 Voldstedet består af to borgbanker med 
grave og volde. En forborg mod vest, hvor 
avlsgården har ligget og folket har boet i fre-
delige tider. Her fandtes rester af stalde og 
huse, som lå omkring en stenbrolagt gårds-
plads. Bygningerne har været opført af træ og 
bindingsværk. Alt dette var muligvis omgivet 
af en stærk palisaderække.
 Den egentlige borg udgøres af den noget 
mindre borgbanke mod øst med et teglstens-
bygget fæstningstårn - ca. 9 m langt og 7 m 
bredt. Det var her borgens indbyggere kunne 
søge hen i tilfælde af ufredstider. En 5 m bred 
tværgående grav adskiller de to banker, som 
antagelig har været forbundet med en vinde-
bro. Herudover udgør et system af volde og 
grave en del af borganlægget.

 Voldstedet blev undersøgt på lokalt initia-
tiv, under ledelse af den ivrige amatørarkæolog 
og læge fra Gylling, J. Didriksen, i samarbejde 
med Nationalmuseet i første halvdel af 30’erne. 
En varm juli-dag i 1930 gjorde de et opsigts-
vækkende fund på den egentlige borgbanke. I 
fæstningstårnets kælder stødte man på en 2 m 
dyb brønd, som da den blev tømt, viste sig at in-

Hestehave

Halling
skov

Bjørnkær

Bjørnkjær
Voldsted

Højby Hov

Århus

Bjørnkærs borgkælder set fra vest. Bagved rejser sig 
dobbeltvolden. 

Plan og snit over dobbeltvoldstedet Bjørnkær.
(Tegn. Odder Museum).

Brændevinsdestillation. Opstilling af lertøjet fra 
Bjørnkær efter Didriksens teori. 
(Illustreret af S. Knudsen). 
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8. KÆRSGÅRD VOLDSTED

Umiddelbart nord for landevejen mellem Od-
der og Horsens, ca. 1 km vest for Åkær-dalen, 
ligger det lille voldsted Kærsgård. I den skov-
klædte sænkning ser man en lille firesidet ban-
ke med stejltskrånende sider og plan top, des-
uden anes resterne af de omgivende volde i 
terrænet. Den nordlige og vestlige voldgrav er 
10 m bred, den sydlige har haft samme bredde, 
men afskæres af vejen. Fundet af pæle langs 
borgbankens fod udgør antagelig resterne af en 
palisaderække. 
 På den østre banke, som nu er fuldstændig 
raseret og udjævnet, har borgens beboelseshu-
se og ladegården ligget. Kun svage konturer 
tegner omridset af denne lavere del af borgan-
lægget, der i mange år har været under kultur, 
hvorfor der heller ikke blev udgravet her. Ved 
udgravninger på selve den 3,5 m høje borgban-
ke fandtes et trætårn ødelagt ved brand. 

 I tårnets kælder fandt man et håndjern - des-
uden lidt keramik og en velbevaret hammer, 
hvor både hoved og skaft er af jern. Endelig 
skal nævnes et fund af dateringsmæssig stor 
betydning, nemlig et betydeligt møntfund be-
stående af 10 sølvmønter. Om disse kan siges 

7. SKÅLSTENEN IFENSTEN  
    SØNDERSKOV

I Fensten Sønderskov finder man 2/3 henne 
ad skovvejen, til venstre i grøften, en mands-
stor sten med henved 40 skålgruber på stenens 
overside. Skåltegnene sættes i forbindelse med 
bronzealderens religion og opfattes som frugt-
barhedstegn.
 Skålgruberne er små kunstige hulninger 
i stenen, sjældent meget større end en fem-
krone og højst een cm dybe. De er banket el-
ler knust ind i stenen med en anden og hårdere 
stenart. De er ofte glatte i bunden, undertiden 
som var de slebne, hvilket skyldes det gentag-
ne slag ved indbankningen. Kun hvor stenen er 
grovkornet og gruberne meget flade, er bunden 
ujævn.

 Skålgruberne tilhører hovedsagelig bronze-
alderen, og de findes overalt i Danmark, man-
ge i den østlige del af landet, færre i det sten-
fattige Vestjylland. Ialt kendes der ca. 1.000 
sten med skålgruber, og godt 100 omfatter og-
så billeder, de såkaldte helleristninger. Skål-
gruberne findes i forbindelse med helleristnin-
ger, på storstensgravenes overliggere og, som 
i dette tilfælde, på større eller mindre sten. 
Undertiden forekommer de på så små sten, at 
man kan have dem i lommen. 
 Store, sammenhængende billedfremstillin-
ger, der er så kendte fra de sydsvenske klippe-
flader, kendes i Danmark kun fra Bornholms 
isskurede klipper. I det øvrige Danmark må vi 
tage til takke med enkeltbilleder (fødder, sol-
tegn osv.) - og skålgruber. 

Adgang: Parkering i vejsiden ved indgangen 
til skoven.
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Den store sten i Fensten Sønderskov med skålgru-
berne optrukket til fotografering. 

Kærsgård borgbanke hvor trætårnet har stået. 
Set fra nord.
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9. VILDTBANESTENENE VED   
    HUNDSLUND KIRKE                

Vildtbanepælene - eller vildtbanestenene - ud-
gør et markant træk ved indgangen til kir-
kegården i Hundslund. Først sent har denne 
gruppe fortidsminder påkaldt sig fagfolkenes 
interesse, og først sent begyndte de antikvari-
ske myndigheder at betragte vildtbanepælene 
som fredningsværdige objekter.
 Stenene udgør en ret ensartet gruppe fortids-
minder, som hører hjemme i historisk tid. De 
er høje og slanke og hugget i granit. Endvidere 
er det et karakteristisk træk, at pælenes forsi-
de har en helt fast opbygning i den måde de er 
udfyldt på: Øverst er indhugget en krone, der-
under et kongeligt monogram. Herunder igen 
er indhugget nogle initialer som angiver vildt-
banedistriktet samt det årstal stenen er lavet i, 
og endelig nederst er angivet stenens nummer 
i rækken indenfor vildtbanedistriktet. 
 Stenene er skelpæle, som skulle marke-
re grænserne for de kongelige vildtbaner, som 
fandtes rundt omkring i Danmark.
 Disse vildtbaner etableredes først og frem-
mest i Frederik 2.’s tid. Gennem mageskifter, 
køb, salg og bytte samlede den jagtglade konge 
sig store sammenhængende arealer, hvor han 
kunne etablere sine jagtdistrikter, vildtbaner. 
 Den første store kongelige vildtbane der 
skabtes var Koldinghus. I et åbent brev fra 

1579 udtrykker Frederik 2., at han her “ikke 
uden ringe skade for sig selv havde udskiftet 
adelen”, med henblik på at få den vildtbane, 
som han lod særligt afmærke.
 Der kendes ikke til direkte opsætning af pæ-
le før end tidligst i Chr. 4.’s tid, men først ved 
jagtforordning af 8. dec. 1688, kom der gene-
relle bestemmelser om, at vildtbanerne skulle 
indhegnes med skelpæle og sten. 
 Afpælingen blev foretaget i løbet af de føl-
gende år, og inden udgangen af 1690’erne var 
pælene sat op langt de fleste steder. Ideen med 
at opsætte pælene var naturligvis, at de skul-
le kunne ses klart på afstand, således at ingen 
af uvidenhed skulle kunne påberåbe sig ukend-
skab til grænserne for de kongelige enemær-
ker. De blev anbragt med en indbyrdes afstand 
af ca. 1 eller 2 km og oftest på synlige steder i 
skellet som på højdedrag, gravhøje el. lignende.
 Bønder og andre der ejede jord inden for 
vildtbanerne havde allerede fra Frederik 2.’s 
tid måttet acceptere, at deres hunde skul-
le “lemmes” ved at det ene forben delvis blev 
hugget af. En bestemmelse der dog var van-
skelig at overholde.
 I dag findes i Danmark ca. 120 registrerede 
vildtbanesten eller dele af sådanne, men kun få af 
dem står på deres oprindelige plads. Langt de fle-
ste findes et godt stykke vej fra det sted, hvor de 
oprindelig var sat op. Således skulle vildtbanepæ-
lene ved Hundslund kirke komme fra Åkær. 

at tre er fra Erik Menveds tid, slået i Roskilde, 
resten er fra Christoffer 2.’s tid (1276-1332), 
slået henholdsvis i Sønderjylland, Roskilde og 
Sakskøbing.
 At borgens fald ikke er foregået uden kamp, 
vidner fundet af 30 ambrøstbolte om. Tårnet 
blev ved denne lejlighed erobret og ødelagt 
ved brand, og det er ikke genopbygget. Fundet 
af møntskatten tyder på, at overfaldet nok er 
sket i årene kort efter 1332.
 På denne baggrund er det interessant, at der 
kan knyttes navne til Kærsgård-middelalder-
borgen. Af et tingsvidne af 2. marts 1444 frem-
går det, at ridderen Laurids Trugotsen i med-
gift til sin datter Cæcilia gav ridderen Mar-
quard Rostrup gårdene Kærsgård og Svinbal-
le i Hundslund sogn, samt en grund i Falling 
sogn. Ejendomsoverdragelsen har fundet sted 
over 100 år før tingsvidnet af 1444.
 Marquard Rostrup var i tiden henimod 1340 
de holstenske grevers befalingsmand på deres 
meget vigtige støttepunkt, Skanderborg Slot. 
Han kan således betragtes som én af grevens 
støtter - og han synes også at have haft sær-

ligt behov for beskyttelse mod de jyske her-
remænd. 1340 var året for den jyske rejsning 
mod det holstenske styre, og om det nu var 
Marquard Rostrup, som Trugotsens svigersøn, 
eller Trugotsen selv der beboede Kærsgård på 
dette tidspunkt, kan vi ikke vide. Men sikkert 
er det, at de begge har sympatiseret med gre-
ven. Det er derfor ikke helt urimeligt at an-
tage, at det var de jyske oprørere der ødelag-
de borgen. Borgen har efter alt at dømme væ-
ret det første hovedsæde for det store jordtil-
liggende, der i vore dage udgør hovedgården 
Åkær.

Adgang: Der er adgang til voldstedet. 
Parkering i vejsiden.

Kirke

Hundslund Odder

Horsens

Plan og snit over Kærsgård Voldsted. 
(Tegn. Odder Museum).

Et udvalg af de fundne jerngenstande fra Kærsgård 
borgbanke. De er udstillet på Odder Museum.
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 Men hvad kan nu disse skeletter fortælle os? 
Ikke meget - og dog. Der er intet som tyder på, 
at disse mennesker har lidt korporlig overlast 
forud for gravlæggelsen. Da tænderne var no-
genlunde velbevarede kunne man bestemme 
skeletternes alder og det viste sig, at påfalden-
de mange unge ligger begravede her, uden at 
dette dog kan forklares nærmere.
 Desværre kan det ikke påvises gennem ske-
letundersøgelserne hvem disse døde er, men 
man kan have en formodning om, at tårnets 
underste etage har været indviet og benyttet 
som kapel for egnens stormandsslægt. - Denne 
har i urolige tider kunnet søge tilflugt i tårnet 
og benytte det som bolig.

 Man kan ikke sige noget om, hvem der har 
ladet opføre kirkegårdsbefæstningen i Malling 
eller de tre andre steder, for den sags skyld. 
Men 1300 årene bød på urolige tider, hvil-
ket bl.a. manifesterede sig ved, at størstedelen 
af de næsten tusinde store og små middelal-
derborge, som kendes rundt omkring i landet, 
blev bygget i netop denne periode - og ofte an-
lagt på vanskeligt tilgængelige områder. End-
videre har vi flere beretninger om, at befolk-
ningen i 1300-årenes urotider undertiden søg-
te tilflugt i kirken, som jo ofte var det eneste 
stenbyggede hus i sognet. 

10. MALLING BEFÆSTEDE 
      KIRKEGÅRD

Malling kirke adskiller sig fra de fleste andre 
kirker her i landet ved at have en kirkegård, 
som i middelalderen blev befæstet med mure 
og voldgrave. Endnu mere bemærkelsesvær-
digt er det, at der på Århus egnen findes hele 
tre andre, nemlig i Odder, Mårslet og Vejlby. 
Fælles for disse fire kirkegårde er deres delvis 
bevarede tykke fæstningsmure.
 Malling kirkegårdens befæstede karakter er 
særdeles entydig. Den har da også været arkæ-
ologisk undersøgt et par gange i første halvdel 
af forrige århundrede, sidst af Nationalmuseet 
i 1943.
 Udgravningerne viste, at kampestensmuren 
er opført i to omgange. Den første mur var for-
holdsvis spinkel, 2 m høj og 1 m tyk. Senere 
blev muren udvidet, og fik herved en højde på 
3,5 m og en tykkelse på 2,5 m. Undersøgelser-
ne viste også, at muren har omgivet hele den 
gamle kirkegård på alle fire sider.
 Uden for muren løb en voldgrav, 4 m bred 
og godt 1,5 m dyb. Den har i middelalderen 
omgivet kirken på tre af siderne og kan i dag 

ses mod vest, parallelt med Malling hovedgade.
 Foruden tilstedeværelsen af en kampestens-
ringmur og en voldgrav har et rundt tårn i mu-
rens sydøstlige hjørne været med til at bekræf-
te, at Malling kirkegården har fungeret som 
en mindre fæstning. Tårnet var opført i samme 
byggeteknik som kampestensmuren, så for-
mentlig er de nogenlunde samtidige. Tårnets 
indre havde en diameter på 7,85 m og murvær-
ket havde en tykkelse på 1,5 m, kun gennem-
brudt af en døråbning ud imod kirkegårdsarea-
let. Ved tårnets fod sad den eneste port der for-
bandt anlægget med omverdenen.
 Tårnet har, under gulvniveau, i middelalde-
ren været benyttet til gravlægninger. 24 skelet-
ter af mænd, kvinder og børn fandt man her, 
så godt som alle orienteret med hovedet mod 
vest. C-14 dateringer af knogleprøver viste, at 
de døde er blevet gravlagte i perioden 1350-
1450. Heraf kan man konkludere, at tårnet er 
opført og indrettet med kapel i begyndelsen af 
1300 årene, kirkegårdsmuren er nok ikke me-
get ældre.
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Skitse over skeletternes beliggenhed inden for 
rundbygningen (efter K. Brøste, 1945).
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knap 10 km væk fra Trælborgen, et indtryk af, 
at samfundet har været velorganiseret politisk 
og militært.
 Disse fund fra tiden 100-500 e.Kr. afspej-
ler med deres imponerende mængder af våben-
udstyr krigshandlinger hvor veldisciplinerede 
styrker har været involverede. Indbyrdes har 
lokale høvdinge bekriget hinanden, men ude-
fra kommende farer har man også skullet for-
svare sig imod.
 Endelig kan Trælborgs beliggenhed ved År-
hus Å også fortælle os, at den nok har haft 
strategiske funktioner. På dette sted danner åen 
ikke alene sogne-, men også herredsskel, og 
allerede i jernalderen kan den have markeret 
en grænse, som krævede en eller anden form 
for kontrol.

Adgang: Der er ikke adgang til borganlægget, 
men det lader sig fint beskue fra vejsiden, hvor 
man kan parkere.

11. TRÆLBORG

Jernalderens fortidslevn er, almindeligvis, ik-
ke særlig lette at få øje på i landskabet, så når 
der endelig dukker et synligt anlæg op, skal 
det også med i en guide som denne - også selv 
om det er et fortidsminde, man ikke kan kom-
me helt frem til. 
 Kører man på landevejen der fører fra Ravn-
holt øst om Århus Å mod Kolt, vil man på ven-
stre side af vejen se et markant næs, som med 
sine næsten 10 m stejle skrænter, noget tilba-
getrukket fra vejen, hæver sig fra det fugtige 
engdrag ved Århus åens øvre løb. Det er Træl-
borg næsset vi står overfor. 
 Et luftfoto, der viste et bueformet anlæg 
yderst på næsset, gav anledning til at Forhisto-
risk Museum Moesgård i 1992 foretog udgrav-
ninger her. Herved dukkede der ganske rig-
tigt en 165 m lang voldgrav op, der forløb i en 
regelmæssig bue tværs over næsset. Den ud-
gjorde altså en forskansning mod landsiden. 

Voldgraven har været omtrent 3 m bred og 1 m 
dyb. Langs indersiden har der været en vold - 
dannet af den opgravede jord.
 Borgpladsen har været ca. 1 hektar stor. 
Kun få oldsager dukkede op ved tømningen af 
voldgraven, bl.a. nogle lerkarskår. Disse viste, 
at den måtte være anlagt engang i jernalderen, 
hvilke også understøttedes af selve stednavnet 
Trælborg. Det er et ret almindeligt navn som i 
flere tilfælde kan knyttes til borge fra forskel-
lige afsnit af jernalderen, derimod har man in-
gen eksempler på, at det optræder i forbindelse 
med middelalderanlæg. 
 Men hvorfor har der ligget en borg her? En 
udbredt opfattelse har været, at jernalderbor-
gene har været tilflugtssteder for en egns be-
folkning i ufredstider, men med den viden vi 
i dag har om samfundet i jernalderen, er det 
sandsynligt, at i hvert fald nogle af disse borge 
har været et led i organiseringen og forsvaret 
af et landområde.
 F.eks. får vi gennem de store danske våben-
offerfund, hvoraf dét fra Illerup Ådal kun ligger
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Set fra landevejen: Trælborgnæsset - godt bevokset med grantræer - i baggrundens midte. (Foto: A.L. Leth).
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13. ILLERUP ÅDAL

Kører man på motorvejen fra Århus mod 
Skanderborg vil man opleve, at man på den 
sidste strækning inden Skanderborg kører pa-
rallelt med Illerup Ådal, som ligger dybt nede 
til højre for vejen.
 Stedet er først og fremmest kendt for sit sto-
re krigsbytteofferfund fra ældre jernalder - 
Nordens største. Det blev opdaget i forbindel-
se med dræningsarbejde i 1950, og i årene der 
fulgte blev dele af fundet udgravet af Forhisto-
risk Museum.
 For at komme ned til stedet skal det her 
foreslås, at man nærmer sig ådalen fra Mesing-
siden. Gennem Mesing Sønderskov følger man 
den afmærkede rute under projektet »Spor i 
Landskabet«. Nede i dalbunden går man langs 
med ådalen, som ligger lang og bred til højre, 
mens skoven med enkelte oldtidshøje ligger til 
venstre. Efter en spadseretur på en god km’s 
længde når man til en langdysse, beliggende i 
kanten af ådalen. En del randsten er bevarede,

ligeledes rester af to kamre. Stedet, hvor vå-
benofferfundet blev gjort, ligger netop ud for 
dyssen på den anden side åen.
 Selve det storslåede offerfund har ikke di-
rekte sat sig spor i landskabet, men efter den 
sidste store kampagne hernede, fra 1975-85, 
står udgravningsfelterne ofte fulde af vand i 
den fugtige årstid. 
 I jernalderen var her en sø som gradvist 
er omdannet til eng/mose. Mosen er basisk 
hvilket betyder, at der er gode bevaringsforhold 
for jern og andre metaller og ligeledes for træ, 
ben og tak. Derimod er læder og tekstiler gået 
i opløsning. Ialt er 15.000 genstande optaget 
herfra, og dog er kun 40 % af offerpladsen 
undersøgt.
 Der fandtes udstyr fra flere hundrede krige-
re. Genstandene kan inddeles i tre hovedgrup-
per. Hærudstyr: sværd, lanser, spyd, pile, skjol-
de og økser. Personligt udstyr: knive, ildstål og 
ildsten, kamme, tandstikker, punge, sølvmøn-
ter o.a. Hesteudstyr: seletøjsbeslag, hovedlag 
med bidsel og sporer. Hertil kommer forskelligt 
værktøj og skeletdele fra flere heste og en ko. 

12. HØJGRUPPERNE VED  
      BERING/EDSLEV

Højgrupper som ligger i det åbne landskab er 
et særsyn tæt ved Århus. Derfor skal der her 
gøres opmærksom på et par grupper, som lig-
ger sydvest for byen.
 Tæt ved Bering vil man finde en gruppe på 
fire høje som ligger smukt i terrænet: en lang-
høj og tre storhøje som sandsynligvis er bron-
zealderhøje.
 Længere mod nordvest, ved Torshøjvej, lidt 
øst for landsbyen Edslev ligger en gruppe på 6 
høje og desuden et dyssekammer. I 1868 lå der 
13 høje her. De resterende er nu sløjfede, men 
enkelte af dem kan den dag i dag anes i terræ-
net, enten som svage forhøjninger eller som 
kompakte pletter, hvor der jævnligt dukker 
sten, flint o.a. op af undergrunden.
 Som det fremgår af kortet, har nordsiden af 
Torshøjvej, både øst og vest for Edslev i oldti-
den været et storslået begravelsesområde. 

 I dag er det reduceret til et relativt lille antal 
høje, der er næsten totalt omspændt af moder-
ne vejnet.
 Flere af højene er navngivet af egnens be-
boere - f.eks. Torshøj og Karenshøj. Dysse-
kammeret hedder Gry, hvilket forklares med, 
at man ved at stå nede i Edslev ved solopgang 
vil se at strålerne rammer lige præcis der, hvor 
dyssekammeret ligger.

Adgang: Der er ikke offentlig adgang til nogen 
af de nævnte høje. Parkering i vejsiden.
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Dynge med våbendele under udgravning i 1983. De 
runde genstande er de synlige dele af skjold-buler, 
der gemmer sig i dyngen. (Foto: J. Ilkjær).

Udgravningstegning af et dyngeudsnit. De fremhæ-
vede genstande er soldatens personlige udstyr: 
kniv, kamme, hængesmykke, perler, spænde og en 
mønt. (Tegn. L. Thomsen).
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 Størstedelen af oldsagerne er fremstillet i 
Norden, og fra nogle af genstandene kendes 
de ældste runeinskriptioner herhjemme.  
Indridsningerne angiver muligvis navnene på 
de indtrængende høvdinge: Nithijo, Wagnijo 
o.a. To oldsagsgrupper er dog helt klart 
romerske. Foruden de romerske sølvmønter, 
som giver vigtige oplysninger om fundets al-
der, er der også mange romerske sværd. Svær-
dene var fremstillet i Romerrigets nordlige 
provinser, og de vidner således om, at man 
praktiserede våbeneksport - allerede dengang.
 Det er et gennemgående karakteristikum, at 
genstandene er forsætligt ødelagte inden ned-
læggelsen. Men hvorfor nu al den ødelæggel-
se af så store værdier? Jo, fra romerske forfat-
tere har man beretninger om barbariske stam-
mer, der ofrede til guderne ved hellige søer for 
at takke for sejren efter endt kamp, og at de til-
intetgjorde våbnene, således at de ikke skulle 
tages fra guderne igen. 
 Dette enorme fund vidner om et gevaldigt 
slag, som engang må have stået her i nærhe-
den. Fra den spanske historiker Orosius har vi 
ca. 400 e. kr. således en beretning om, hvorle-
des Kimbrernes fremfærd var efter endt sejr: 
“Klæder flængedes, brynjer sønderhuggedes, 
hestetøj ødelagdes, guld og sølv kastedes i flo-

den, så at der ikke levnedes mere bytte for de 
sejrende end nåde for de besejrede”.
 Bearbejdningen af det store fund har afslø-
ret hvorledes den angribende hær var organi-
seret og hvorfra den kom. Der var tale om et 
udtalt militært hierarki med øverstkommande-
rende, officerer og fodfolk. Soldaternes per-
sonlige ejendele som fyrtøj og kamme viser, at 
den angribende hær kommer fra Norge. Efter et 
gevaldigt slag, som den lokale hær vandt, blev 
krigsbyttet ofret i den hellige sø i nærheden.
At der i befolkning har været en lokal tradition 
for at ofre i denne sø ved vi, fordi der er ofret i 
samme sø med op til 150 års mellemrum. Fundet 
består af fire ofringer fra tidsrummet 3. - 5. årh. 
e.Kr. Den største ofring hernede udgør ca. 90 % 
af fundene og er fra tiden lige efter år 200.
 Sammen med rækken af de øvrige store mo-
sefund på øerne og langs den jyske østkyst vid-
ner krigsbytteofringerne i Illerup Ådal om nog-
le særdeles urolige århundreder indenfor de 
første 500 år efter vor tidsregnings begyndelse.
 Skandinaviske hære bekrigede hinanden, 
måske i forsøget på at danne større politiske 
enheder.
 Dele af Illerupfundet er udstillet på Moes-
gård Museum  og Skanderborg Museum.
Se også: www.illerup.dk
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Oversvømmelse i Illerup Ådal 1980. Vandstanden angiver nogenlunde jernaldersøens udstrækning mod syd. 
Udgravningen ses til venstre. (Foto: J. Ilkjær).

Adgang: Illerup Ådal er i dag fredet. Der er 
adgang til dyssen - bemærk dog at der kan væ-
re græssende kreaturer i området!

Parkering i vejsiden af asfaltvejen ved Mesing 
Sønderskov.

En anden nedgang til ådalen er fra motorvejs-
rastepladsen Fuglsang Vest, hvorfra der er 
sti- adgang gennem skræntskoven ned til 
offermosen.
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15. ÅRSLEV DYSSEN14. ORMSLEV DYSSEN

Ormslev dyssen lå i bondestenalderen i et 
fjordområde, som efter fundende at dømme 
har været et tillokkende sted for vore forfædre 
at slå sig ned. Brabrand Sø har i oldtiden været 
en del af en fjord, som strakte sig 12 km ind 
i landet. Vandet stod dengang 1 1/2 m høje-
re end søens nuværende vandstand. Den yder-
ste del af fjorden har været smal, mens den var 
bred, hvor den nuværende sø ligger. 
 I fjordens inderste del er der fundet en del 
efterladenskaber fra jægerstenalderens menne-
sker. Bopladsen på Rugholm, som ligger ved 
østenden af Brabrand Sø, er således undersøgt 
i begyndelsen og midten af forrige århundrede, 
og her fandt man et righoldigt oldsagsmateri-
ale fra den sene del af jægerstenalderen, også 
kaldet Ertebøllekulturen. Herfra kendes red-
skaber af flint, keramik og af træ bl.a. trækøl-
ler og lystergrene.
 Senere i oldtiden har stenalderbønderne slå-
et sig ned her. På en lav græsklædt høj med 
udsigt over fjorden har de således engang i 
bondestenalderen opført en storstensgrav her.

 Her ligger et dyssekammer som er sat af 6 
bæresten og to dæksten. Foran dets åbning står 
2 indre gangsten af samme højde som kam-
merets bæresten. Desforuden er der på tværs i 
gangen en tærskelsten. Uden for den sydligste 
gangsten ligger yderligere en gangsten væl-
tet. Den er både mindre og lavere end de indre 
gangsten. I en afstand af 3-4 m fra kammeret 
løb i en bue en 2 m bred stenpakning. Under 
og udenfor stenpakningen fremkom forskelli-
ge gruber.
 Ved udgravningen af det fritstående dysse-
kammer med gang blev der gjort en del fund. 
Foruden lerkarskår en del redskaber af flint: 
tværpile, fligede pile, flækker og skrabere. 

Adgang: Følg trampestien over marken. 
Parkering i vejsiden.
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Ormslev dyssen. (Foto: T. Madsen).
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16. BORUM ESHØJ

På et vindomsust bakkedrag nordvest for År-
hus ligger Borum Eshøj. I dag er kun en min-
dre del tilbage, og den ser lidt ynkelig ud; men 
engang har den været én af Danmarks stør-
ste bronzealderhøje, omtrent 9 m høj og 38 m 
i tværmål. På Eshøj-plateauet, som er 4 km2 
stort, har der oprindeligt været en større grav-
plads fra bronze- og jernalderen, der har  om-
fattet mere end 40 gravhøje. En del af dem er 
endnu synlige, men stærkt nedpløjede. De fle-
ste er imidlertid fundet ved luftfotografering 
og mindre udgravninger af de “pletter”, der 
kunne ses på billederne.
 Borum Eshøj blev ud-
gravet i 1875 og indeholdt 
tre egekistegrave med sær-
deles velbevarede lig af to 
mænd og en kvinde. Hø-
jen slutter sig til gruppen 
af storhøje fra ældre bron-
zealder, som på grund af 
helt usædvanligt gode be-
varingsforhold har givet os 
et fornemt indblik i disse 
menneskers dragtformer, 
gravskik osv. 
 Centralt i højen lå gra-
ven med den ældre mand, 
50-60 år gammel og ca. 
170 cm høj med lysblondt 
hår. Han lå på en ko hud, 
tilsyneladende frisk afflå-
et da den blev lagt i kisten, 
for den var overalt dæk-
ket af hylstre af maddi-
ker. På hovedet bar han en 
rund floshue, og om livet 
et lændeklæde af uldtøj, 
sammenholdt med et uld-
bånd. 

15. ÅRSLEV DYSSEN

Øst for Årslev by, lige ud til landevejen mel-
lem Århus og Silkeborg, ligger Årslev dys-
sen. Ved siden af indkørslen til Tre Ege fører 
en stejl trappe op til toppen af skrænten, hvor 
dyssen ligger - klemt inde mellem to villa-
er. Det er et meget smukt dyssekammer vi her 
står overfor. Det har fire bæresten og er forsy-
net med en imponerende overligger, kun den 
ene af de to indgangssten foran døråbningen 
står tilbage. Det er det ene af kun tre dysse-
kamre, som står tilbage nogenlunde intakte i 
Århus kommune. De to andre er Ormslev dys-
sen og Edslev dyssen.
 Årslev dyssen er den eneste, der er blevet 
tilbage af en større samling grave i området. 
De er imidlertid blevet sløjfet i tidens løb og 
Årslev dyssen havde sikkert lidt den samme 
skæbne, hvis den ikke var blevet fredet i 1870.
 Længere inde ad Silkeborgvej, hvor auto-
værkstedet “Dyssehøj” nu ligger, lå der således 
indtil ca. 1880 et dyssekammer, som efter gam-
le folks mening har lignet Årslev dyssen. Men 
oldtidsgraven blev sløjfet til fordel for opførel-

sen af villaen “Dyssehøj”. - Først i 1937 kom 
loven, som sikrede vore fortidsminder.
 Fortsætter vi nu turen fra Årslev dyssen og 
længere ud ad Silkeborgvej, kommer man til et 
lille skovparti umiddelbart øst for Skovby. 
 På begge sider af vejen ligger adskillige 
gravhøje, der nu er nedpløjede. På nordsiden af 
vejen er dog stadig bevaret en lille høj med et 
dyssekammer, der kun mangler overliggeren. 

Adgang: Der er adgang til begge dysser og 
nem adgang til parkering i området.
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Over ham lå en rundskåren uldkappe. Han var 
gravlagt uden våben eller andre genstande.
 Et godt indtryk af bevaringsforholdene ved 
fremdragelsen af denne kiste i 1875 får man 
ved at læse følgende uddrag i Magnus Peter-
sens erindringer. Magnus Petersen var Natio-
nalmuseets fremragende tegner gennem man-
ge år og deltog i udgravningen.

"Kisterne blev med Varsomhed optagne, Lige-
ne udtagne og omhyggeligt indpakkede hver 
for sig i Trækasser, som vi fik fra Landsbyens 
Kjøbmand, men vi kom i nogen Forlegenhed 
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høj-plateauet. Dette medførte, at tre af de om-
kringliggende høje - benævnt Eshøj II, III og 
IV - er blevet udgravet og genopført. Dette er 
sket i et enestående og utraditionelt samarbej-
de mellem museet og amatørarkæologerne og 
lokalbefolkningen i særdeleshed. 
 Eshøj II indeholdt to kistegrave og i højens 
sydøstside en urnegrav. Under højen kunne 
iagttages et net af ardspor. Kistegravene er sam-
tidige med Borum Eshøj, dvs. ca. 1300 f.Kr., 
mens urnegraven er fra midten af yngre bronze-
alder.
 I Eshøj III fandt man sporene efter en cen-
tralgrav omgivet af en fin cirkulær stenkrans. 
Også under denne høj kunne iagttages et net af 
ardspor. 

 Ved Eshøj IV fandt man en kraftig rand-
stenskæde. Selve højen blev genopført i 1998 
og samtidig markeredes stolpehullerne fra et 
hus, dateret til yngre stenalder ca. 2100 f.Kr.
 Udgravningsarbejdet skabte et så stort en-
gagement i lokalbefolkningen, at man på selve 
højområdet har opført hele to forskellige egns-
spil om bronzealderen. Ligeledes formåede man 
at gå sammen om at opføre en kopi af et bronze-
alderhus - dét der ligger tæt ved P-pladsen.

Adgang: P-plads foran højområdet.

med den ældre Mands Skelet, thi medens den 
unge Mands skelets Ben faldt fra hverandre 
ved Optagelsen, var den ældres Bendele end-
nu fæstnede til de hentørrede Muskler der sade 
som tørre Strænge ved Benene. Kjøbmandens 
Trækasser vare ikke store nok til, at et Lig kun-
de ligge udstrakt i dem, jeg måtte derfor - på 
Engelhardts Anmodning, da han selv var no-
get nervøs ved berøring af dette Lig, - med en 
Kniv skære Mandens Muskler mellem nederste 
Lændehvirvel og "Os sacrum" over og dele Li-
get i to Stykker for at få det i Kasserne; jeg fik 
dette vel besørget, det var jo ikke første gang 
jeg havde med Kadavere at gøre."

 Længere ude i højperiferien lå den an-
den mandsgrav. Den rummede liget af en ung 
mand på 20-22 år, 166 cm høj og blond. Og-
så han var iført et lændeklæde, fastgjort med et 
læderbælte om livet. Over sig havde han en ul-
den kappe og derover igen en dyrehud med si-
derne stukket ind under liget. Den unge mand 
bar en læderrem der gik fra højre skulder ned 
til venstre hofte. Sandsynligvis har det sværd, 
som lå ved hans venstre arm, hængt i denne 
rem. Sværdskeden rummede dog intet sværd, 
men kun en bronzedolk. En benkam og en spå-
næske med låg hørte ligeledes til gravudstyret.
 Kvinden, som var begravet i højens periferi 
tæt ved den unge mand, var 50-60 år, ca. 157 
cm høj og havde lysblondt, langt flettet hår. 
Hun hvilede i sin kiste på en kohud. På hove-
det bar hun et hårnet. Hun havde en trøje på 
med halvlange ærmer. Hendes lange uldskørt 
er holdt sammen om livet af et brikvævet bæl-
te med dekorative afslutninger. Over hende var 
bredt et uldent tæppe. Hendes rige gravudstyr 
bestod af en bronzedolk, en halsring, 2 armrin-
ge, et par fingerringe, en bælteplade, 2 bronze-
knapper og en sikkerhedsnål. Desuden en ben-
kam og et lille lerkar.
 I 1988 påbegyndte Moesgård Museum en 
målrettet undersøgelse af gravpladsen på Es-Kisten med den unge mand. (A.P. Madsen, sc.). 

2 
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36 37

oprindelig udgjort en nærmest kvadratisk, ca. 
3 m høj borgbanke omgivet af tørre grave. 
I dag mangler nordsiden, og der er spor efter 
nedgravning på midten. Ved den udgravning 
som grevinde Thyra Friis i 1870 lod foreta-
ge i banken, er påvist en kampestensgrundmur 
lagt i mørtel, som er 6,3 m lang og 1,3 m bred 
- muligvis er det resterne af det tårn, som har 
stået på banken.
 På voldstedet stod - indtil Sct. Hansdag, 
1992 - den navnkundige Niels Ebbesens eg, 
som vel blev en 500-600 år gammel. Ifølge 
sagnet bandt Niels Ebbesen sin hest til egen, 
da han vendte hjem fra sin dåd i Randers, men 
det er nu nok ikke rigtigt, da egetræet ikke var 
slet så gammelt.
 Den pietetsfølelse egnens folk har haft for 
den berømte eg kan udmærket illustreres med 
historien om den brand, der i 1849 hærgede to 
fæstegårde, som lå tæt ved borg- voldstedet og 
egen. Grev Mogens Frijs kom kørende og så at 

brandmandskabet havde travlt med at redde de 
gamle bindingsværksbygninger, samtidig med 
at ilden var så kraftig, at den gamle eg var ble-
vet antændt. Greven bød straks brandfolkene 
slukke ilden i Niels Ebbesens eg og lade byg-
ningerne være så længe, thi “gamle gårde og 
huse har vi nok af, men en så stolt eg som den-
ne findes sjældent”, sagde han.
 Gennem mange generationer har det været 
skik 1. pinsedags aften, at egnens unge samle-
des på borgvoldene og dansede om egen.
 Der står også en sten på stedet med Niels 
Ebbesens navn og årstallene for to danske be-
frielser, 1340 og 1945. Den skal oprindelig 
være anbragt der af nogle disciple fra Århus 
Katedralskole.

Adgang: Parkering i siden af asfaltvejen, der 
fører gennem skoven mod Norring. Følg af-
mærkningen ca. 1 km gennem skoven.

17. NØRRERIS VOLDSTED

Nørreris skov er rig på oldtidshøje. Den ligger 
endda i det sogn i Århus Amt - Foldby Sogn - 
hvor der er registreret flest oldtidshøje, nemlig 47. 
 Det der specielt interesserer i denne forbin-
delse er imidlertid den nordlige del af Nørreris 
skov, hvor der i skovbrynet ligger et voldsted, 
som gennem generationer er knyttet til Niels 
Ebbesens navn. Vi har historisk vished for, at 
det var Niels Ebbesen, som med sine mænd d. 
1. april 1340 dræbte den holstenske grev Gert 
i Randers - også kaldet den kullede greve, og 
at det var Niels Ebbesen og hans brødre, der 
samme år faldt under belejringen af Skander-
borg. Fra den jyske krønike ved vi også, at 
hans gård hed Nørreris og at han efter mordet 
i Randers hastigt trak sig tilbage over Randers 
bro og kastede plankerne i Gudenåen, så han 
og hans mænd kunne slippe væk uden yderli-
gere forfølgelse. Ud fra denne beskrivelse har 
man antaget, at hans gård måtte ligge syd for 

Gudenåen og derfor kan være vort Nørreris. 
Men det er meget lidt folkeviserne og krøni-
kerne fortæller os om Niels Ebbesen som per-
son.
 Voldstedet fremstår i dag temmelig ødelagt 
ved afgravninger. Anlægget har antagelig 
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Nørreris og Niels Ebbesens eg. Kobberstik af E. Starch og H. Grosch. 1911.
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 Hvor længe gården har eksisteret, kan man 
ikke præcist sige, men sandsynligvis har den 
stået der i 1000-årene og evt. i tiden omkring 
1100.

Det særligt bemærkelsesværdige ved Lis-
bjerg fundet er kirkens placering inde midt i 
det store gårdsanlæg. Det spørgsmål trængte 
sig på, om der under den nuværende kirke, 
som menes at være opført i midten af 1100-
tallet, havde ligget en ældre trækirke, som 
således havde tilhørt den palisadeindhegnede 
stormandsgård i 1000-årene.
 Det fik man mulighed for at undersøge 
i 1994, da gulvet i Lisbjerg Kirke skulle 
brækkes op i forbindelse med en større restau-
rering af kirkens indre.
Under stenkirkens gulvlag fandt man -  som 
forventet - sporene efter en trækirke. Den 
fremstod som et system af seks store, ens-
artede stolpehuller fordelt på to rækker med 
tre i hver. 
 I flere af stolpehullerne fandtes store mæng-
der af flager og partikler fra pudslaget som har 

18. STORMANDSGÅRD
      OG TRÆKIRKE VED 
      LISBJERG KIRKE

Stormandsgården ved Lisbjerg kirke blev fun-
det ved udgravningerne i 1989. Indtil da har 
kirken først og fremmest været kendt for sit 
prægtige gyldne alter, som i dag kan ses i 
Nationalmuseets middelaldersamling. Ligele-
des er der på kirkens vægge spor af fornem-
me kalkmalerier, og på våbenhusets sydside 
er indmuret en romansk ligsten med korsstav 
og rankeværk, men med en senere tilføjet ind-
skrift øverst. Betydningsfulde personer må ha-
ve stået bag disse frembringelser i midten af 
1100-tallet.
 Man har længe haft en formodning om, at 
fornemme stormandsslægter har stået bag op-
førelsen af mange af vore landsbykirker i tid-
lig middelalder. Det interessante ved Lisbjerg 
kirke er, at det blev arkæologisk muligt at på-

vise denne forbindelse. Lad det straks være 
sagt: der er intet af stormandsgården at se, og 
på følgende “guided tour” rundt om kirken er 
det absolut nødvendigt at gøre brug af sin fore-
stillingsevne. 
 Det er naturligvis altid vanskeligt for arkæ-
ologerne at skaffe sig ny viden i et område der 
er tæt bebygget, men ved Lisbjerg kirke kom 
de i den gunstige situation, at der skulle fore-
tages nybyggerier lige uden for kirkegårdsdi-
get. I pletter blev dette gårdsanlæg afsløret: i 
haven til en gammel Lisbjerggård - på en mark 
- på sportspladsen nord for kirken - og på par-
keringspladsen vest for kirken, hvor der skul-
le lægges nogle rør. Ved at stykke oplysninger-
ne fra disse forskellige felter sammen, har man 
kunnet danne sig et billede af stormandsgår-
den, som har været indhegnet hele vejen rundt.
 Gårdsanlægget bestod af 3 langhuse, som al-
le var krumvægshuse, desuden fandt man nogle 
små grubehuse, der viste spor af tekstilfremstil-
ling. Hele anlægget havde været omkranset af 
et hegn, som repræsenterer tre på hinanden føl-
gende bebyggelsesfaser, hvilket viser at anlæg-
get har bestået nogen tid. Hegnet har omgivet 
en firkant på ca. halvanden hektar, 100 m langt 
på nordsiden og 150 m på øst og vestsiden. 
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dækket kirkerummets trævægge. De var be-
malede i røde og gule okkerfarver.
Trækirken er dateret til slutn. af 1000-årene, 
omkring 1100.
Under denne kirke blev der fundet rester af 
en ældre træbygning i form af væggrøfter, der 
stammer fra det tidligere påviste gårdanlæg. 
Det tolkes som gårdens hovedbygning og 
er altså revet ned forud for opførelsen af 
trækirken.

Der er for første gang herhjemme påvist 
hvad udgraverne forklarer som magtkonti-
nuitet. Det er den samme stormand, som var 
ejer af det store gårdsanlæg, og som senere 
opførte stedets første kirke af træ. Stormanden 
er formodentlig flyttet fra gården samtidig 
med eller kort efter trækirkens opførsel - 
og det var ligeledes en stormand, som stod 
bag opførelsen af stenkirken fra den tidlige 
middelalder med dens gyldne alter.
 

NB: Som et eksempel på genbrug i kirkebyg-
geriet skal der gøres opmærksom på den me-
get fine indmurede skålsten fra bronzealderen 
i våbenhusets vestside.

Lisbjerg kirke set fra nordøst

Udgravningsplaner fra undersøgelserne i 1989 og i 
1994. (Efter tidskriftet Skalk).
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19. HJORTSHØJ OG 
      LAADDENHØJ

Nord for Århus, ved vejen fra Hjortshøj mod 
Hesselballe, ligger højt hævet i terrænet og 
på hver sin side af vejen de to høje, Hjortshøj 
og Laaddenhøj. Højene har ikke været udgra-
vet, men deres størrelse og placering på bakke-
toppen er karakteristisk for bronzealderen. Da 
begge høje er forsynet med en solid bænk, er 
det anbefalelsesværdigt her fra toppen at ny-
de udsigten over Århus Bugten, Kalø vig og 
Mols.

Adgang: Der er adgang til begge høje. 
Parkering i vejsiden.

Laaddenhøj
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