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Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten løber Køge Å. På 
marken bag motorvejen ses tildækkede grøfter fra en tidligere arkæologisk undersøgelse. Dronefoto foretaget af Colibri-Systems. 
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Undersøgelsens forhistorie 
Forud for at Energinet.dk skulle ligge højspændingsledninger i jorden ved Bjæverskov blev der gravet et 

tracé for at undersøge arkæologiske anlægsspor på strækningen. Dette var en lille del af den samlede 

tracéudgravning for Energinet.dk, også kaldet KØM 3011-2 Energinet. Umiddelbart virkede det som en 

hurtigt overstået opgave, da strækningen kun var på omkring 335 meter. Det viste sig dog hurtigt at der 

dukkede en stor mængde anlæg op af arkæologisk interesse. Tracéudgravningen blev derfor udvidet til at 

være en egentlig udgravning med selvstændigt budget og til sidst deltog seks arkæologer i stedet for den 

ene der var på projektet ved tracéudgravningens første dag. 

Landskabet og relevante arkæologiske lokaliteter i nærheden 
Udgravningen foregik nordvest for Bjæverskov og lidt syd for Køge Å. Placeringen nær Køge Å er efter al 

sandsynlighed ikke tilfældig. Åer har været vigtige transportveje i oldtiden, samtidig med at en placering af 

bopladsen inde i landet har beskyttet mod direkte angreb fra havet. For Ågårds vedkommende er det dertil 

interessant at også den nyligt undersøgte Borgring ligger ned til Køge Å. Mellem Ågård og Borgring ligger 

endnu en boplads der kunne være fra vikingetiden, kaldet Rismosegård, men denne er endnu ikke dateret. 

 

Figur 2. Udgravningen ved Ågård. Terrænet falder ned mod Køge Å mod nord og vest. Bebyggelsen lå i den østlige del af feltet, på et 
bakkeplateau. Syd for feltet ses Bjæverskov Kirke, hvor den såkaldte Bjæverskov skat er fundet i nærheden af.  



©Museum Sydøstdanmark  J. nr. KNV00100 Ågård 

 

Figur 3. Lokaliteter ved Køge Å. Fra venstre til højre: Ågård, Rismosegård og Borgring. Kort fra 1800tallet. 

Helt op af udgravningstracéet løber en naturgasledning. Ved overvågningen af denne er der i området 

registreret gruber, men desværre ingen huskonstruktioner. Lige nord for motorvejen blev der kort før 

udgravningen ved Ågård foretaget en forundersøgelse forud for anlæggelsen af en jernbane. 

Undersøgelsen viste at området var forstyrret af recent aktivitet og der fandtes kun få anlægsspor. 

Undersøgelsens resultater  
Undersøgelsen ved Ågård bød på en overraskende stor mængde af huse fra den sene jernalder og 

vikingetiden. Det mest bemærkelsesværdige var et hus med bevaret vægforløb, udvendige støttestolper og 

en ret usædvanlig konstruktionsform. Dertil kom nogle lange treskibede huse på 40-43 meter, samt fire 

mere beskedne huse uden bevaret vægforløb, en brønd, en bålgrube, hegnsgrøfter og en staklade.  

 

 

Figur 5. Hele feltet ved Ågård med indmålte anlæg. Feltet var ca. 10 meter bredt og 335 meter langt. Nord er opad. Brønden ses 
som et stort anlæg øst for de to tætliggende grøfter. Længst mod vest var feltet forstyrret af et tidligere kabeltracé 
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Med en stram tidsplan blev det prioriteret højest at 
udrede konstruktionerne. Med 416 anlæg, hvoraf langt 
de fleste var stolpehuller, var hensigten finde ud af 
hvilke stolpehuller der hørte til hvilke huse. Dertil at 
afklare husenes konstruktionsformer og hvilke huse der 
var ældst og yngst.  

Da tracéet efter udgravningens ophør blev gravet i 

dybden var det vigtigt at få så mange informationer ud 

af udgravningen som muligt og derfor blev det 

prioriteret højere at få gravet så meget som muligt 

snarere end at finde mange oldsager. Det betød at vi 

lejede en minigraver, til at grave med, de steder hvor 

der var plads til at manøvrere rundt uden derved at 

ødelægge andre anlæg.   

Husene fra udgravningen 
Det mest interessante hus var et vikingtidigt hus. Dette 

hus havde en væggrøft og udenfor denne støttestolper 

til at hjælpe med at bære tagets vægt. Inde i huset var 

der fem tagbærende stolper, der har haft en diameter 

på omkring 0,5 meter og var gravet omkring en meter ned i råjorden. Med så kraftige stolper må huset 

have været ret højt. Indvendigt har huset været cirka 11x27 meter midtfor. Normalt sidder de tagbærende 

stolper parvist i vikingetidens huse, men såkaldte midtsuler kendes også fra enkelte lokaliteter, blandt 

andet Toftegård på Stevns. Kombinationen af en centralt placeret midtsule og to sæt tagbærende stolper i 

et meget bredt hus lader dog til at være unik.  Konstruktionen har betydet der var et stor åbent rum midt i 

huset hvor mange mennesker kunne forsamles. Ser man på andre huse med specielle konstruktioner, så 

tolkes disse ofte som huse med kultiske formål og måske kunne det også have været formålet med huset 

fra Ågård.  

 

Figur 5. Vikingetidshus. Huset er anden fase af et hus, der formentlig er brændt ned. De stolpehuller der ikke er markerede stammer 
fra andre huse der har ligget på stedet før dette hus blev bygget. 

Figur 4.Udgravning og tegning af tagbærende stolpehuller i 
vikingetidshus. Der var travlt og derfor brugte vi minigraver i 
den sidste del af udgravningen. Hvide cirkler er stolpehuller 
markeret med barberskum i forbindelse med luftfotos. 
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I husets væggrøft fandtes bl.a. en nål, en knivspids og et 

stykke afhugget jern. Ud over førnævnte hus var tre huse 

af mere almindelig konstruktion, men i den større ende af 

normalen. Et af disse var 40 meter langt, et andet var 

formentlig 43 meter langt og det sidste strakte sig ud over 

feltgrænsen, men lignede de andre og har dermed nok 

også været af en vis størrelse. Disse tre huse er antageligt 

lidt ældre end det førstnævnte.  

 

Fire huse vest for de store huse kunne være 

økonomibygninger til de store huse eller måske 

bebyggelsens tidligste fase, muligvis fra germansk jernalder. 

Det er svært at sige ud fra et tracé på bare 10 meters 

bredde gennem et stort bopladsområde. Disse huse havde ikke bevaret vægstolper og tre af dem var vendt 

nord-syd, så det bare var enkelte af stolperne der lå inden for tracéet. I den fundne staklade fremkom en 

ravklump i et af de tagbærende stolpehuller. Hvilken af bebyggelsens faser stakladen hører til vides ikke for 

nuværende, da de naturvidenskabelige dateringer ikke er færdige.  

 

 

 

Figur 7. Langhuse ved Ågård med bevaret vægforløb. Nord er opad. De indtrukne stolpehuller i huset mod vest og nederst i det 
midterste hus er indgangspartier. Huset mod øst har sandsynligvis haft en midtsulestolpe tæt ved udgravningsgrænsen. 
Vægforløbet i dette hus er ikke bevaret i den vestlige ende. 

 

Metaldetektorfund fra marken omkring udgravningen 
Udover selve udgravningen viste afsøgning med metaldetektor af amatørarkæologer tilknyttet Museum 

Sydøstdanmark, Kent Clausen og Knud Laursen, at der på den omkringliggende mark var et stort antal 

metalgenstande fra bebyggelsen tid. Fundene bestod blandt andet af vægtlodder og dragttilbehør. 

Figur 6. Nål og knivspids fundet i væggrøften til 
huset. 
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Figur 8. Detektorfund fra marken omkring Ågård. Skivefibel fra vikingetiden. Hesten til højre har fuldt seletøj og ser ud til at være fra 
yngre germansk jernalder. De har begge fungeret som dragtspænder. Foto: Museum Sydøstdanmark. 

Opsummering 
Udgravningen gav spændende resultater og viste at der her har ligget en større boplads fra yngre germansk 

jernalder og vikingetid. Bopladsen var efter al sandsynlighed været betydningsfuld i samtiden og 

metaldetektorfund viser tegn på handel.  

 

 

Figur 9. Udsnit af udgravningen med Bjæverskov Kirke i baggrunden. Konstruktionen ved K2 var endnu ikke fuldt afklaret og de store 
tagbærende stolper er ikke markeret, men ses som mørkere plamager på råjorden, se også plantegning ved figur 5. Dronefoto 
foretaget af Colibri-Systems. 
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Særligt interessant var et hus med en konstruktion der mest minder om konstruktionen ved et kulthus fra 

Uppåkra i Sverige. Huset indeholdt dog ikke nær så spektakulære fund som ved det svenske kulthus. 

Hvordan huset fra Ågård skal tolkes ligger stadig åbent, men med størrelsen af nogle af de andre huse, 

flotte metaldetektorfund og placeringen ned mod Køge Å, som ved den nyligt undersøgte Borgring, kan det 

konstateres at vi med stor sandsynlighed har med en ret speciel boplads at gøre.  

 

 

Fremtidsperspektiver 
Tracéet afdækkede kun en begrænset del af hvad der 

må formodes at være en stor boplads. Bopladsen 

rummer store perspektiver for at undersøge hvad der 

sker ved overgangstiden fra hedenskab til kristendom. 

Ågård ligger tæt på Bjæverskov Kirke og pladsen 

kunne være interessant i forhold til hvordan 

overgangen foregår. På Sjælland ser det ud til at 

bopladserne flytter i dette tidsrum og det kan siges at 

være lidt uklart hvad der nærmere sker.  

 

Med et muligt kulthus er det oplagt at undersøge den 

omkringliggende bebyggelse for at afklare hvordan 

dette hus skal fortolkes set i relation til den øvrige 

bebyggelse, både hvad angår bopladsens størrelse og 

karakter.  

 

Placeringen ud mod Køge Å gør det samtidig relevant 

at se på hvad der sker på bopladsen i tiden hvor 

Borgring er i brug. Borgen ligger ved Lellinge, længere 

ude af åen og dermed er man kommet forbi når man 

har skullet fra Ågård og ud til Køge Bugt. 
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