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Sdr. Omme Ny Varmeværk
– to spændende hustomter fra
ældre bronzealder
Da Varmeværket i Sdr. Omme skulle overgå til at være ﬂisfyret, krævedes nye
lokaler. Derfor ønskede Sdr. Omme Varmeværk at få byggemodnet ca. 1,5 ha forud
for byggeriet, som skulle placeres i den nordlige udkant af industrikvarteret i Sdr.
Omme. Der var ikke tidligere foretaget arkæologiske undersøgelser i området,
men der var kendskab til gravfund fra bronzealderen i to af de nærliggende høje.
Ved undersøgelsen i foråret 2010 afdækkedes bebyggelsesspor fra den ældre del af
bronzealderen.
Området
Det undersøgte område ligger nord
for den nuværende Sdr. Omme by på
vejen mod Herning (ﬁg 1). Der er ikke
kendskab til andre større undersøgelser

Fig.1. Udgravningens
geograﬁske placering

af bosættelser i nærheden, men der
kendes en del gravhøje i området, som
er med til at tegne kulturlandskabets
historie.
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Fig. 2. Videnskabernes Selskabs Konceptkort. De små vulkanlignende symboler
markerer kendte gravhøje i 1770’erne, de
gule stjerner kendte
gravhøje i dag.
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De mange registrerede rundhøje
i området er ikke alle sammen
dateret, men ud fra størrelsen kan
ﬂere af dem måske indeholde grave
fra bronzealderen. Antallet af høje,
som er registreret i området i dag,
afspejler formentlig ikke det antal af
høje, der oprindeligt har været. Dette
ses blandt andet på antallet af høje,
som er indtegnet på Videnskabernes
Selskabs Konceptkort fra 1770erne.
Her er indtegnet en del høje, som vi
ikke længere kan se i landskabet i dag
(ﬁg. 2). De mange høje ligger mellem
og langs åløbene, der dominerer
landskabet syd og sydvest for
udgravningen.
Forundersøgelsen dækkede et areal
på ca. 1,5 hektar, men der fandtes kun
spor af bebyggelse på 2.800 m2, og
det er resultatet af denne undersøgelse,
som skal fremlægges her. Arealet
havde ligget hen som mark i mange år,
men undergrunden bar ikke præg af
dyrkningen. De to erkendte hustomter

lå rent og ganske uforstyrret (ﬁg. 7).
Der er udarbejdet et lokalt højdekort
på arealet på baggrund af de koter,
som er registreret med GPSen, og på
dette kort ses tydeligt, at hustomterne
ligger på den høje del af arealet
(ﬁg. 5). Bebyggelsen ligger på en
ﬂad hedeslette af smeltevandssand
med enkelte mindre forhøjninger.
Forhøjningen, hvor bebyggelsen blev
fundet havde en meget ﬂad nordvendt
skråning, som var tydelig i landskabet.
Fortidsminder i nærheden
Forud for forundersøgelsen blev
området kontrolleret for kendte
fortidsminder. Ca. 300 meter øst for
arealet er der i 1925 fundet en grav
fra yngre romersk jernalder med ﬂere
rav- og glasperler (nr. 51 på ﬁg. 4.)
Derudover er der i to af gravhøjene
i nærheden fundet gravgenstande
fra bronzealderen (nr. 48 og 34 på
ﬁg. 4). Begge højene er beskrevet af
arkæologen G. Sarauw i 1899. I højen
med nummer 48 er der tilsyneladende

Fig. 3. Bælteplade
af bronze med spiralmønster fundet
i grav ved Viborg.
Fra J. Jensen 2002,
s.204.

fundet en lang bronzenål, mens der
i højen med nummer 34 er fundet
resterne af en bælteplade med smukke
spiralmønstre (som ﬁg. 3). Når man
ﬁnder begravelser fra bronzealderen
i området, må det også betyde, at der
har boet mennesker, men indtil nu har
vi ikke vidst hvor.
Metodik
Forundersøgelser foretages oftest
i forbindelse med, at områder skal
byggemodnes. Ved en forundersøgelse
afrømmer en gravemaskine mulden i
2-4 meter brede grøfter med ca. 15-20
meters mellemrum. Gravemaskinen
følges af en arkæolog. Hvis der
ﬁndes kulturhistoriske værdifulde
anlægsspor, indstilles arealet til friholdelse for byggeri, eller alternativt
til udgravning, og der udarbejdes en
strategi og prioritering for den videre
undersøgelse.
Ved forundersøgelsen blev der erkendt
to områder med spor af antikvarisk

interesse. På baggrund af fund af
kogegruber og gavlenden af et hus
dateredes anlæggene umiddelbart
til bronzealder. Den arkæologiske
undersøgelse startede derfor med
afrømning af mulden i området
omkring disse.
Ved muldafrømningen blev gravemaskinen fulgt af en arkæolog, som
ridsede alle anlæg af arkæologisk
interesse ind med skovl. Ved

Fig. 4. Udgravningen set på luftfoto fra
1999 med angivelse af
kendte fortidsminder i
nærheden.
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Fig. 5. De to bronzealderhustomter vist
på et lokalt højdekort.
Rød farve er højest,
blå farve lavest.
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udgravninger på Sydvestjyske Museer
benyttes en GPS til indmåling af
alle anlæg, grøfter og felter i et
globalt målesystem, således at alle
data med det samme kan bearbejdes
på computeren sammen med det
relevante kortmateriale.

planterester kan sige noget om, hvad
der eventuelt er foregået i huset. Som
et forsøg blev der også taget en enkelt
serie fosfatprøver, der ligeledes kan
benyttes til at skabe en forståelse af
husets aktivitetszoner.

To hustomter (ﬁg. 7) blev frilagt ved
undersøgelsen, og der blev afrømmet
et areal rundt omkring hustomterne for
at afgrænse sporene. Af samme grund
blev der også trukket to søgegrøfter
vest for læhegnet, da dette ikke havde
været muligt under forundersøgelsen.
Der fremkom dog ikke ﬂere anlæg.
Indsatsen blev derfor koncentreret
om de to hustomter. De lå uforstyrret,
og derfor kunne der med fordel laves
naturvidenskabelige undersøgelser,
som vil blive beskrevet nedenfor.

Makrofossilprøver
Der blev i alt taget 78 jordprøver til
makrofossilundersøgelse. Når man
tager makrofossilprøver, ønsker man
at undersøge, om der er planterester
som frø, blade, stængler og andet i
jorden.
Makrofossilprøver tages for eksempel
i stolpehullerne. Teorien er, at der
er faldet forkullet materiale ned i
stolpehullerne, enten når stolperne
er taget op, eller når man har gjort
rent i huset, og at der således ligger
materiale fra husets brugstid i
stolpehullerne.

Naturvidenskabelige undersøgelser
Der blev taget prøver til to
forskellige slags naturvidenskabelige
undersøgelser. Først og fremmest
blev der taget jordprøver af samtlige
anlæg, der hørte til hustomterne
(ﬁg. 6). Disse jordprøver ﬂotteres
gennem vand, som gør det muligt
at se, om der er planterester i. Disse

Plantedele fra en bronzealderhusholdning kan ikke holde sig
frem til i dag, så når man tager en
makrofossilprøve, er det med håbet
om, at der er forkullede planterester
i dem. Forkullede planterester kan
give udsagn om, hvilke aktiviteter

Fig. 6. Der tages makrofossilprøver.

der har foregået i huset, og hvad
husets beboere har levet af. På den
måde får man også noget at vide om,
hvilke afgrøder der er blevet dyrket
og hvordan, samt eventuelt hvilken
forarbejdningsproces der er foregået.
Naturvidenskabelige undersøgelser
giver således mange supplerende
oplysninger, som ikke ville kunne
opnås blot ved udgravningen.

Udgravningens hovedresultater
Der blev fundet to hustomter fra
den ældre bronzealder med nogle
interessante indre konstruktioner i
vestenden. I begge huses vestende
blev der tillige erkendt jordovne (se
Fig. 7. Oversigtsplan
ﬁg. 8 og 9).
over søgegrøfter og
felter samt fundne
De to hustomter var velbevarede,
anlæg (blå).
og det at de lå uforstyrret, har stor
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Fig. 8. Grundplan af
hus I. Stolpehuller
hørende til huset er
markeret med grønt,
rød angiver jordovne.
I vestende ses ﬂere
stolpehuller fra
bænk? el. lign. Nord
er opdad.

betydning for tolkningen af hvilke
anlæg, der hører til hustomternes
grundplan. Opmærksomheden faldt
hurtigt på de særegne konstruktioner
i husenes vestende. Den umiddelbare
tolkning af de indre konstruktioner
var, at det kunne være kornkamre
eller lignende. Det var håbet, at
makrofossilprøverne kunne be- eller
afkræfte dette, men desværre gav
jordprøverne ikke svar på brugen af
de indre konstruktioner. Der er ikke
mange direkte paralleller til sådanne
konstruktioner. Det foreslås derfor i
stedet, at konstruktionerne skal forstås
som spor bænke eller lignende.
Udbredelsen af trækul i jordprøverne
synes til gengæld at antyde, at der kan
have ligget ildsteder i den centrale
eller østlige del af husene. Herudover
blev der i jordprøverne tillige fundet
kerner og frø af korn og planter, som
er bearbejdet eller spist i huset, bl.a.
enkelte kerner af Nøgen Byg, Emmer
og Spelt samt en mineraliseret kerne
fra hindbær og en større portion
ukrudtsfrø fra forskellige pileurt-arter.
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Bebyggelsen
De to hustomter indgår formentlig
i en større bebyggelse, da
bronzealderbebyggelser oftest
omfatter huse af to størrelser, både

meget store huse på op til 50 meters
længde og mindre huse. De to huse
fra Sdr. Omme hører til den mindre
hustype.
Begge hustomter har klynger af
jordovne i vestenden og tolkes
derfor som beboelseshuse uden
stald. Makrofossilprøverne antyder
som nævnt, at der også har foregået
aktiviteter hørende til husholdningen
i midten og den østlige ende af
husene, men noget entydigt kan ikke
konkluderes om disse.
De kendte bronzealderhuses vægforløb
varierer en del: fra Trappendalhusets
tætstillede vægstolper hele vejen
rundt (se ﬁg. 10) til Sdr. Omme
hus 1 med mere end 2,5 meter
mellem vægstolperne og med meget
tydelige gavlstolper. Hus 2 er en
slags mellemting mellem disse to.
Det formodes at være et typologisk
træk, og huse med langt mellem
vægstolperne og de tydelige (og let
indtrukne) gavlstolper anses for at
være den ældste type. Hvorvidt de
to huse fra Sdr. Omme er samtidige
kan pt. ikke fastslås. Hustypologien
for ældre bronzealder er endnu for
usikker til, at man kan sige med
sikkerhed, om de forskellige træk
i husenes opbygning er udtryk for

Fig. 9. Grundplan af
hus II. Stolpehuller
hørende til huset er
markeret med lilla,
rød angiver jordovne. I vestende ses
ﬂere stolpehuller fra
bænk? el. lign. Nord
er opdad.

tidsmæssige forandringer eller
forskelle i funktion. Materialet
foreligger til at få foretaget en
nærmere datering af hustomterne, og
måske ville det være en idé at samle
op på netop ældre bronzealderhuses
konstruktionsmæssige træk.
Afsluttende bemærkninger
De to huse fra Sdr. Omme har sat
en vigtig prik på kortet i forhold til
forståelsen af ældre bronzealders
kulturlandskab på heden. Ydermere
har de to hustomter bidraget med
væsentlige vidnesbyrd om husenes
indre konstruktioner. Umiddelbare
paralleller har ikke været til at ﬁnde
i det publicerede materiale fra andre

bopladser fra ældre bronzealder. Men
det er dog muligt, at der kan ﬁndes
paralleller, som blot ikke er blevet
erkendt, fordi hustomterne ikke har
ligget så rent og uforstyrret af andre
anlæg, som det var tilfældet i Sdr.
Omme. Her forekommer det mere eller
mindre utænkeligt, at de stolpehuller,
der er erkendt inde i husene ikke
skulle høre til husenes konstruktion.
Dette viser, at selv disse små pladser,
som ikke umiddelbart synes at have
særlig stort potentiale, kan vise sig
at komme med store overraskelser,
da man på de mindre pladser kan
have et andet fokus end på de
store og komplicerede bopladser.
Fig. 10. Trappendalhuset fundet under
en gravhøj ved Hejls
nær Christiansfeld.
Fra Ethelberg 2000,
s. 179.
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Fig. 11. Rekonstruktion af hus fra ældre
bronzealder. Tegning:
Jette Jørgensen

Sammenlignet med jernalderens
og vikingetidens bopladser og
ressourceområder, ved vi betydeligt
mindre om bronzealderens. For
hver ny udgravning, der viser
bebyggelsesspor fra bronzealderen,
fås en vigtig brik til forståelsen
af bronzealderens hustyper,
bosættelsesmønstre og ressourcekrav.
Herudover er det af allerstørste
betydning at supplere udgravningerne
med naturvidenskabelige
undersøgelser til belysning af
bronzealderens ressourceudnyttelse.
I husene fra Sdr. Omme blev bl.a.
fundet kerner af Nøgen Byg, Emmer
og Spelt. Annine Moltesen fra NOKNatur og Kultur oplyser, at alle
tre kornsorter er helt almindelige i
bronzealderen. Op gennem jernalderen
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aﬂøses den nøgne Byg efterhånden
af den avnklædte bygtype, og
hvedesorterne Emmer og Spelt
erstattes af Brød-Hvede. Ligeledes
konkluderer hun, at selvom vi på
landsplan kun har få funktionsanalyser
af huse fra bronzealderen, svarer
husene fra Sdr. Omme til det generelle
billede, der ses, med meget lidt
indhold af trækul og korn. Hvorvidt
dette skyldes, at aktiviteter med
ristning og anden bearbejdning af
korn er foregået udenfor husene,
eller at man har høstet og bearbejdet
afgrøderne anderledes, eller om
agerbruget var langt mere begrænset,
har vi ikke overblik over endnu,
men undersøgelserne fra Sdr. Omme
indgår klart som en vigtig brik i denne
problematik (NOK-rapport nr. 412010).
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Lancetbl. vejbred
Enkorn
Emmer

Dværghvede

Alm. hvede

Tegning: Jette Jørgensen
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Nyere tid
Renæssance
Middelalder
Yngre jernalder
Ældre jernalder
Bronzealder
Bondestenalder

Tidstavle
Nyere tid
Renæssance
Senmiddelalder
Højmiddelalder
Tidligmiddelalder
Vikingetid
Germansk jernalder
Romersk jernalder
Førromersk jernalder
Yngre bronzealder
Ældre bronzealder
Senneolitikum (Dolktid)
Enkeltgravskultur
Mellemneolitisk tragtbægerkultur

Jægerstenalder

Tidligneolitisk tragtbægerkultur

1660 e.Kr.
1536 e.Kr.
1350 e.Kr.
1150 e.Kr.
1050 e.Kr.
800 e.Kr.
400 e.Kr.
0 Kr. f.
500 f.Kr.
1000 f.Kr.
1800 f.Kr.
2400 f.Kr.
2800 f.Kr.
3400 f.Kr.
4000 f.Kr.

Ertebøllekultur
5400 f.Kr.
Kongemosekultur
6800 f.Kr.
Maglemosekultur
Ahrensburgkultur

8800 f.Kr.
9000 f.Kr.

Brommekultur
10.000 f.Kr.
Hamburgkultur
11.000 f.Kr.
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