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En stormandsgård ved Hoby

Arkæolog Katrine Kølle Hansen - Foto: MLF

Hoby på Vestlolland er arkæologisk berømt 
som fundstedet for en af Nordeuropas rigeste 
grave fra 1. årh. e.Kr. Men det er ikke det ene-
ste, stedet har at byde på i arkæologisk sammen-
hæng. 

Ved prøvegravninger i 2000 og 2001 blev der 
400 meter nordvest for gravens fundsted lokali-
seret udbredte og usædvanligt velbevarede be-
byggelsesspor fra samme tidsperiode som Ho-
bygraven. Bebyggelsen har dækket et areal på 
omkring 250 x 100 meter, og i en del af dette 
område er der bevaret kulturlag, som er det man 
kalder ophobet og delvist formuldet forhistorisk 
affald. 

I kulturlaget ligger der også flere hustomter 
med stadigt synlige lergulve. En af hustomterne 
blev delvist undersøgt i 2005. For at de velbevare-
de fortidslevn ikke skulle blive ødelagt i forbin-
delse med pløjning, har bopladsområdet været 
frikøbt for dyrkning siden 2000. 

Men i 2010 har Museum Lolland-Falster i sam-
arbejde med Nationalmuseet indledt en forhå-
bentlig flerårig udgravningskampagne, hvis mål 
er at undersøge hele bebyggelsen fra ældre jern-
alder. I 2010 blev det ydermere besluttet, at Hoby 
sammen med de noget yngre stormandsgårde 
Tissø og Toftegård på Sjælland og bebyggelses-
centret Gudme på Fyn under ledelse af Lars Jør-
gensen, Nationalmuseet skal indgå i et flerårigt 
forskningsprojekt om den førkristne kult. 

Naturvidenskabelige undersøgelser
Årets undersøgelser blev indledt i foråret af et 

hold forskere fra Landesmuseen Schloss Gottorf 
og Kiel Universitet. De foretog en geomagnetisk 
kortlægning af bopladsen og området omkring 
graven. Ved geomagnetiske undersøgelser måles 
variationer i jordens magnetisme. Disse variatio-
ner kan skyldes nedgravninger som gruber og 
stolpehuller, sten eller koncentrationer af træ-
kul. Med sådanne målinger kan man altså uden 
overhovedet at stikke spaden i jorden få en idé 
om, hvad der gemmer sig under mulden. Et af 
målene med undersøgelsen i Hoby var at finde 
ud af, om der var bevaret flere grave i området. 
Det så desværre ikke ud til at være tilfældet, 
hvilket formodentlig skyldes, at der tidligere er 
blevet gravet grus syd for Hobygraven. Geomag-
netiske undersøgelser er relativt nyt i arkæolo-
gisk sammenhæng, og målet er, at vi i fremtiden 
bliver i stand til at identificere og kortlægge 
fortidsminder uden at udgrave og dermed øde-
lægge dem. Det er dog ikke helt lige til at tolke 
måleresultaterne, så en del af formålet med at 
lave undersøgelsen ved Hoby umiddelbart inden 
en arkæologisk udgravning var, at vi ved at sam-
menligne måleresultaterne og udgravningspla-
nerne kan blive dygtigere til at tolke sådanne 
målinger i fremtiden. Udgravningerne giver, om 
man så må sige, facitlisten.

Årets arkæologiske udgravninger
Undersøgelser af kulturlag er komplicerede og 

tidskrævende, og da vi ved dette års undersøgel-
ser kun havde tre uger til rådighed, startede vi 
udgravningen på den vestlige del af bopladsen, 
hvor der ikke er bevaret kulturlag. I dette om-
råde blev der fundet spor af fire langhuse, der 
ud fra deres form og enkelte fund af keramik fra 
stolpehullerne kan dateres til ældre jernalder. 
De er således fra samme tidsperiode som Hoby-
graven og den velbevarede hustomt, der blev 
undersøgt i 2005 ca. 80 meter længere mod øst. 
Hustomterne lå sammen to og to med 20 meters 
afstand, og der kan være tale om spor efter to 
gårde, der hver har haft to faser. 

Størrelsesmæssigt adskiller husene sig ikke fra 
andre kendte huse fra ældre jernalder, og gen-
standsfundene er heller ikke udsædvanlige, de 
består hovedsageligt af keramik og knogler. Så-
ledes er der ikke meget i årets fund, der afspej-
ler Hoby-gravens pomp og pragt og forbindelser 

Oversigtskort over Hoby. Der er fundet bopladsspor fra ældre 
jernalder i størstedelen af det prøvegravede område nord for 
Hobyvej. Der er i området desuden fund fra stenalderen, yngre 
jernalder, vikingetid og middelalder. Copyright KMS.
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til Romerriget. Men foreløbig har vi også kun 
undersøgt en lille del af bebyggelsen, så det er 
endnu for tidligt at sige noget definitivt om dens 
karakter.

Målet for dette års og de fremtidige undersø-
gelser ved Hoby er at få et bedre indblik i æl-
dre jernalders stormandsbebyggelser. Fra yngre 
jernalder og vikingetid kendes flere stormands-
gårde, eksempelvis Tissø og Lejre på Sjælland, 
der adskiller sig markant fra den samtidige al-
mindelige landbebyggelse. Stormandsgårde fra 
ældre jernalder er ikke lige så velbelyste, men 
bopladsundersøgelserne ved Hoby giver os en 
enestående chance for at råde bod på dette, idet 
der er mulighed for at undersøge hele den be-
byggelse, hvorpå manden i den rige Hoby-grav 
formodentlig har boet. 

De gode bevaringsforhold, der er på dele af 
pladsen, giver desuden forventninger om, at det 
bliver muligt at registrere aktivitetsområder og 
konstruktionsdetaljer på hustomterne samt gøre 
langt flere genstandsfund.
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To hustomter fra ældre jernalder. Landmålerstokkene står i 
stolpehullerne fra de stolper, der har båret husets tag.

Udgravningsleder Susanne Klingenberg fra Nationalmuseet 
fortæller om udgravningen til en af rundvisningerne på det 
velbesøgte åbent hus arrangement.


