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Forsidefoto: Arkæolog Majken Ryeholm Hansen i gang med at undersøge oldtidsvejen. Foto: Sune Villumsen, Muse-

um Sydøstdanmark. 
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Indledning 

Denne kulturhistoriske rapport omhandler Museum Syd-

østdanmarks forundersøgelse og efterfølgende udgrav-

ning af et ca. 7800m2 stort areal ved Rønnede på Midt-

sjælland. Undersøgelserne blev foretaget forud for byg-

gemodning af det nye erhvervsareal EcoPark og blev fi-

nansieret af bygherren, som var Faxe Kommune. 

Udgravningens  

hovedresultater 

Under udgravningerne ved EcoPark i Rønnede blev der 

gjort en række interessante og vigtige fund. Centralt for 

undersøgelserne var udgravningen af en landsby fra yng-

re romersk jernalder. I tilknytning til landsbyen blev der 

desuden fundet en stenbygget vej. Fund af veje fra oldti-

den er meget sjældne, og at finde en vej i direkte tilknyt-

ning til en landsby er endnu mere bemærkelsesværdigt. 

Derfor blev fundet af oldtidsvejen da også at Kulturstyrel-

sen valgt som et af de ti vigtigste arkæologiske fund i 

2013. Ligeledes interessant er det, at vi så klart kan se, at 

der er tale om en landsby, fordi man hidtil har troet, at 

bebyggelsesbilledet i perioden har været domineret af 

spredte enkeltliggende gårde. Det har derudover været 

muligt gennem C14 metoden at datere landsbyen såvel 

som de enkelte huse meget præcist. Vi kan se, at lands-

byen bliver grundlagt i årene mellem 150 og 220 e.Kr. 

Disse årtier markerer overgangen mellem det, der beteg-

nes som ældre romersk jernalder og yngre romersk jern-

alder, og det er samtidig årene, hvor vi går fra løst organi-

serede stammesamfund mod dannelsen af en stat i Dan-

mark, da der på Sjælland etableres det første kongedøm-

me inden for det nuværende Danmarks grænser.  

 I området omkring Himlingøje på Stevns har man 

fundet en række grave, der viser, at der her boede en 

magtfuld slægt, som etablerede et kongedømme, der 

Fig. 1: EcoParks placering markeret med en rød stjerne. 
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formodentlig har omfattet hele Sjælland (Hansen 1995). 

Kongedømmet byggede på en hierarkisk magtstruktur, og 

under sig havde kongen en række fyrster, som betragtes 

som en protoadel. En af disse fyrstefamilier har man fun-

det ca. 20 km syd for EcoPark på Skovgårde gravpladsen 

ved Udby (Ethelberg 2000), der er den gravplads næst 

efter Himlingøje, hvor der er fundet de rigest udstyrede 

grave fra denne periode af jernalderen. 

EcoPark ligger altså midt mellem to af de mest centrale 

dele i dette tidlige sjællandske kongedømme, og på grund 

af de præcise dateringer kan vi se, at landsbyen anlægges 

stort set samtidig som dette tidlige kongerige etableres. 

Landsbyen har bestået af 4-6 gårdsenheder, der sandsyn-

ligvis hver repræsenterer en familie. Grunden til, at vi 

ikke kan være helt sikker på antallet af gårde er, at det 

ikke er hele landsbyen, der er udgravet. Den vestlige del 

af landsbyen er kun undersøgt i forundersøgelsen, men 

det var muligt for bygherre at friholde denne del af area-

let fra den kommende byggemodning, hvorfor den vestli-

ge del af landsbyen ikke indgik i den efterfølgende ud-

gravning. Fortidsminderne har det som udgangspunkt 

bedst, hvis de får lov til at blive liggende i jorden, og en 

arkæologisk udgravning er en destruktiv proces, hvor 

man til dels ødelægger fortidsmindet i takt med, at det 

registreres. Derfor er en arkæologisk udgravning også et 

værktøj, man som hovedregel kun tager i brug, når for-

tidsminder er direkte truet af anlægsarbejder. 

 Gårdene ved EcoPark har bestået af et treskibet 

langhus. Til nogle af gårdene har der også været knyttet 

et mindre hus, som har været brugt til opbevaring eller 

som et værksted. Hvis man kigger på udgravningsplanen, 

ser man, at flere huse ligger helt eller delvist oven i hin-

anden. Der er her tale om flere faser af det samme hus. 

Huse med jordgravede stolper og vægge bestående af 

fletværk og lerklining har haft en begrænset levetid, og 

det har derfor med mellemrum været nødvendigt at rive 

et gammelt hus ned, hvorefter man har bygget et nyt på 

omtrent samme sted. I de fleste tilfælde er EcoPark 

Fig. 2: EcoParks placering (rød stjerne) i forhold til Himlingøje 

mod nordøst og Skovgårde mod syd (blå firkanter). 
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landsbyens huse blevet opført og genopført to til tre gan-

ge, og de enkelte huse har haft en levetid på ca. 60-90 år. 

 I tilfældet med EcoPark er den eneste bevarede 

del af husene spor efter de stolper, der har båret tagets 

vægt, men selv disse få tilbageværende spor indeholder 

en mængde informationer. Vi kan se, at husene har haft 

buede langvægge, og at de har været mellem 19 og 26 

meter lange og ca. 5,5 til 6,5 meter brede. Når vi derud-

over sammenligner med bedre bevarede husfund fra 

andre pladser, giver det et godt indblik i hvordan, lands-

byens beboere har levet. Desuden er der også i stolpehul-

lerne fundet en række genstande, der fortæller om livet i 

landsbyen. Bl.a. er der fundet potteskår fra lerkar, der har 

været brugt til opbevaring og madlavning. Der blev også 

fundet et fragment af en vævevægt, der vidner om teks-

tilproduktion på pladsen. Fra jordprøver udtaget af stol-

pehullerne kan vi ved hjælp flotering finde forkullede 

korn, der udover at kunne anvendes til C14 datering, kan 

fortælle, at de på markerne omkring landsbyen hoved-

sagligt, har dyrket byg og rug. 

 Et særligt fund udgøres af en lille grøn glasperle. 

På dette tidspunkt er der ingen lokal glasproduktion i 

Fig. 3: Udgravningsoversigt med jernalderhusenes omrids og de tagbærende stolper markeret. I det sydvestlige hjørne ses oldtids-

vejen. 
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Danmark, og perler af denne 

type bliver fremstillet i Romerri-

get, særligt området omkring 

Køln, og siden importeret til Dan-

mark. Normalt finder vi perler af 

denne type i periodens kvinde-

grave, hvor de som oftest indgår 

i større og til tider komplekse 

kæder, der har været båret en-

ten som halskæder, armbånd, i 

håret eller mere almindeligt væ-

ret fæstet på forkanten af klæde-

dragten som såkaldte brystkæ-

der. 

 Den stenbyggede vej, som 

løber i bebyggelsens udkant er 

ikke fuldt udgravet, da det også 

var muligt at friholde dette areal 

for anlægsarbejde, og den vil nu 

blive fredet jf. Museumslovens 

§29a. Der er derfor stadig flere 

ubesvarede spørgsmål i forbin-

delse med dette interessant 

fund. Vejen består af en vejbane 

med mindre sten afgrænset af 

meterstore kantsten i hver side 

af vejen. Vejstenene har ikke 

udgjort selve kørefladen, men 

har derimod været et fundament 

for et overliggende lag af sand, grus, tørv eller jord, der 

har udgjort vejens overflade. 

 Vejfund er vigtige vidnesbyrd omkring jernalde-

rens infrastruktur. Kontrol med handel og færdsel har 

været en af magtelitens vigtigste forudsætninger for at 

opretholde deres position. Man ser da også i forbindelse 

med Himlingøjedynastiet en omfattende udbygning af 

infrastrukturen i form af vejbyggeri. Jernalderens veje er 

langt fra vores dages. Man byggede kun dele af vejene af 

sten eller træ, mens hovedparten blot har bestået af al-

mindelige jordveje. Det har kun været på særlige steder, 

man har gjort sig den ulejlighed at bygge en reel vej i træ 

eller sten. Det har typisk været steder, der har været 

svært fremkommelige, fordi de f.eks. har skullet krydse 

en å eller et vådområde. EcoPark ligger tæt ved Suseåens 

Fig. 4: En række af udgravningens vigtigste fund. Øverst to potteskår fra lerkar. Derunder et 

fragment af en vævevægt og nederst den romerskfremstillede glasperle. Foto: Jens Olsen, 

Museum Sydøstdanmark. 
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udspring, og det er sandsynligt, at vejen peger ned 

mod en overgang af netop Suseåen. For en ny 

magtelite, der er ved etablere sig, kan kontrollen 

med dette overgangssted have været væsentlig, 

og man kan derfor tænke sig, at der har boet no-

gen af Himlingøjekongens eller Udbyfyrstens eds-

svorne mænd. Dette kan meget vel være baggrun-

den for, at landsbyen og vejen ved EcoPark bliver 

anlagt netop her på netop dette tidspunkt.  

 Hvad der sker med landsbyen efter ca. 400 

e.Kr. er ikke muligt på nuværende tidspunkt at 

svare på. Vi kan se, at lige på overgangen til det 

der betegnes ældre germansk jernalder nedlægges 

landsbyens gårde. På dette tidspunkt er det efter-

Fig. 5: Principtegning af veje af oldtidsvejen. Efter Jørgensen 

1988 

Fig. 6: GPS opmålingen af vejen med vejfyld og kantsten. 

Fig. 7 & 8: Vejen efter afrensning 

samt detailfoto af småstenene, der 

har udgjort et fundament for vejens 

køreflade mellem kantstenene. Foto: 

Sune Villumsen, Museum Sydøst-

danmark. 



 

8 

hånden også længe siden, at Himlingøjedynastiet var den 

regionale og overregionale magtfaktor som det var da 

landsbyen blev grundlagt. Om der er en sammenhæng 

mellem disse to ting er vanskeligt at svare på, men nye 

undersøgelser i området vil muligvis kunne svare på, om 

landsbyen blot skifter placering inden den finder sin nu-

værende placering i form af den gamle Rønnede landsby, 

eller om der sker et regulært brud i bebyggelseskontinui-

teten. Det er også meget sandsynligt, at der vil kunne 

findes spor efter den gravplads, som vi ved må have væ-

ret knyttet til bebyggelsen, og måske vil vi her kunne fin-

de lige så rige og interessante grave som dem, man fandt 

på Skovgårde ved Udby. 

Udgravningsmetode 
Ved forundersøgelsen blev der over hele undersøgelses-

arealet med maskine trukket to meter brede søgegrøfter 

med en indbyrdes afstand af ca. 15 meter. Fremkomne 

anlæg blev ridset ind og givet et fortløbende anlægsnum-

mer, hvorefter de sammen med søgegrøfterne blev ind-

målt med GPS. Hvor der blev registreret formodede forhi-

storiske anlæg i søgegrøfterne, blev der lavet udvidelser, i 

det omfang det var nødvendigt, for at klarlægge lokalite-

tens udtrækning, datering og karakter. På baggrund af 

forundersøgelsen blev der indstillet et areal til videre 

undersøgelser, og under den efterfølgende udgravning 

blev det med maskine afrømmet som et enkelt felt. Igen 

blev de fremkomne anlæg ridset ind, nummereret og 

indmålt med GPS. Hovedparten af alle anlæg, der ikke var 

tydeligt recente, blev nu snittet med spade, tegnet i profil 

og beskrevet. Der blev udtaget 74 jordprøver à ca. fem 

liter til flotering, primært fra de tagbærende stolpehuller 

i husene. Floteringen blev foretaget hos Scanflot ved Ha-

derslev. Den efterfølgende kursoriske gennemgang blev 

foretaget af Peter Steen Henriksen fra Nationalmuseets 

Naturvidenskabelige undersøgelser, der også foretog 

Fig. 9: Med maskine afrømmes muldlaget på udgravningsfeltet, så man kommer ned til den lyse undergrund. I undergrunden frem-

står de forhistoriske anlæg tydeligt som mørke aftegninger. Foto: Dorthe Katrine Malling, Museum Sydøstdanmark. 
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udtagning af materiale til C14. De i alt 25 C14 dateringer 

blev udført på Kulstof-14 laboratoriet på Århus Universi-

tet. 

Udgravningens data 
Udgravningens journalnummer er KNV00017 EcoPark. 

Forundersøgelsen blev udført i perioden 27/5-10-6 2012. 

Den efterfølgende udgravning blev udført i perioden 5/8-

4/9 2013. Der blev foretaget mindre supplerende forun-

dersøgelser i juni og oktober 2014, efter at museet ved 

en besigtigelse havde kunnet konstatere, at betingelser-

ne for frigivelsen af arealerne til det planlagte anlægsar-

bejde ikke var blevet overholdt. Daglig udgravningsleder 

og beretningsansvarlig for såvel forundersøgelser som 

udgravning var arkæolog Sune Villumsen. Ansvarlig muse-

umsinspektør for den oprindelige forundersøgelse og den 

efterfølgende udgravning var Lisbeth Gernager Langkjær. 

Ansvarlig museumsinspektør for de supplerende forun-

dersøgelser var Maja Kildetoft Schultz. Oldsager og origi-

naldokumentation opbevares på Museum Sydøstdan-

mark. 
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Fig. 10: Et af de treskibede langhuse under udgravning. De tag-

bærende stolpehuller er blevet markeret med landmålerstokke, 

så man kan få en fornemmelse af den oprindelige tagkonstrukti-

on. Foto: Pernille Rohde Sloth, Museum Sydøstdanmark. 

Fig. 11: Et de tagbærende stolpehuller i profil som det tager sig 

ud efter, at den ene halvdel er blevet bortgravet. I midten ser 

man tydeligt en mørkere farve, der markerer hvor selve stolpen 

har stået. Foto: Jeanette Ørskou, Museum Sydøstdanmark. 
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