SUSANNE KLINGENBERG ÅRETS UDGRAVNINGER PÅ
BOPLADSOMRÅDET VED HOBY
Tekst: Museumsinspektør Nationalmuseet Susanne Klingenberg
Fotos: Lennart Larsen, Arnold Mikkelsen, Katrine Kølle Hansen, Jannick Hansen, Thor Holmboe
Hoby på Lolland er en af de klassiske arkæologiske
lokaliteter i Danmark. På dette sted er fundet Nordeuropas rigeste grav fra det 1. årh. e. Kr. I graven
fandtes blandt andet to af verdens fineste romerske sølvbægre udsmykket med scener fra Homers
Iliaden. Fra samme ejendom stammer et andet
fornemt gravfund, som er fra tiden lige før Kr. fødsel. Den afdødes brændte ben er lagt i et romersk
bronzekar. Dette fund vidner om, at der allerede i
tiden lige inden Kr. fødsel levede en mand af en vis
rang og betydning i Hoby.

der, der var samtidig med de to rige gravfund. Der
er undersøgt mange bebyggelser fra tiden omkring
Kr. fødsel, men de har sandsynligvis i de fleste tilfælde tilhørt den mere almindelige landbefolkning.
Datidens elite kender vi primært fra gravfundene.
Kombinationen af gravfund tilhørende datidens
absolutte magtelite og dens bebyggelse giver enestående muligheder for at belyse sociale og økonomiske forhold. Undersøgelserne ved Hoby vil kunne
give os et indblik i de fysiske og rumlige rammer for
et stormandsmiljø i tiden omkring Kr. fødsel.
Der er foretaget mindre undersøgelser på stedet i
2000, 2001, 2005 og 2010. Alle undersøgelserne er
foretaget i et samarbejde mellem Museum LollandFalster og Nationalmuseet. I 2010 blev der indledt
et samarbejde med Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schloss Gottorf, der blandt
andet har foretaget en geomagnetisk kortlægning
af området. Se artikel i Museum Lolland-Falsters årskkrift 2010.
.

Hoby bægre: Sølvbægrene fra Hoby.
Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet

Oversigtkort med udgravningskampagner ved Hoby
2000-2011 samt fundstedet for den rige romertidsgrav.
Bebyggelse og grav er beliggende på en mindre
forhøjning i terrænet, der på kortet er markeret
ved højdekurven – den stiplede linje.
Udarbejdet af Katrine Kølle Hansen, Museum LollandFalster.Baggrundskort: Copyright KMS.

Brandgrav fra Hoby: Det romerske bronzekar,
der var anvendt som urne. Foto: Arnold Mikkelsen

Siden midten af 1990erne har amatørarkæologen
Boje Hansen foretaget søgninger med metaldetektor på markerne i Hobyområdet. I 1999 iagttog han
keramik og mørk jord på markerne ved Skibelund.
De efterfølgende undersøgelser på stedet viste, at
han havde fundet en bebyggelse fra ældre jernal-
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Årets undersøgelse foregik i perioden 10. juni – 8. juli.
I undersøgelsen deltog 6 studerende og deres instruktør fra SAXO-instituttet, Københavns Universitet. I
arkæologistudiet indgår seminar-udgravninger, og i
2011 var en af disse udgravninger undersøgelsen ved
Hoby. Udgravningen blev finansieret af Museum Lolland-Falster, Nationalmuseet og Kulturarvsstyrelsen.
Bopladsområdet er beliggende på en øst-vest orienteret mindre forhøjning i det ellers meget flade

terræn i området. Den rige grav fra ældre romersk
jernalder er fundet mod sydøst, medens bopladsområdet fra ældre jernalder findes mod nordvest.
Landskabet i området ændredes meget, da der i
1800-tallet blev anlagt et dige ud mod Østersøen.
Arealerne bag dette blev efterfølgende drænet og
er i dag landbrugsområder. Før diget blev anlagt,
gik en mindre fjordarm ind mod Hoby-området.
Det er derfor meget sandsynligt, at der også i ældre jernalder kan have været en fjordarm, der er
gået næsten ind til Hoby, så man herfra kunne sejle ud i Østersøen. Bebyggelsen ved Hoby har haft
en strategisk god placering – lidt tilbagetrukket fra
kysten, men alligevel tæt ved denne. Herfra har der
ikke været langt ad kystvejen til Elb-området. Efter
romernes nederlag i det såkaldte Varus-slag i Teutoburger skoven i år 9 e. Kr., foretog de frem til år
16 e. Kr. en række straffeekspeditioner i dette område, inden de trak sig tilbage til Rhingrænsen. Der
har således på dette tidspunkt ikke været langt fra
Hoby til de områder syd for Østersøen, hvor romerne
befandt sig.
Resultatet af årets undersøgelse.
I 2011 blev der undersøgt 4 hustomter og et møddingslag/kulturlag. En af hustomterne er pt. ikke dateret, medens de øvrige hustomter kan dateres til
sen førromersk og ældre romersk jernalder, dvs. de
er samtidige med de to rige gravfund fra området.
De tre af hustomterne kunne kun erkendes som aftegninger i undergrunden, heraf var de to treskibede
langhuse, medens de udaterede hustomter kunne
erkendes ved to sæt tagbærende stolper. Konstruktionen kan dog fortsætte uden for dette års undersøgelsesområde. Den bedst bevarede hustomt lå
i et indtil 60 cm tykt kulturlag/muldlag, og kunne i
dette erkendes dels ved større bevarede partier af
lergulvet, dels ved fyldskifter med partier af ler. I de
øverste 10-15 cm fandtes rester af lergulvet samt
mange fund. Under dette lag fandtes et ca. 30-40
cm tykt muldlag uden fund eller erkendbare konstruktioner. Hustomten (hus 1) er et treskibet langhus
orienteret vest/nordvest – øst/sydøst i to forskudte
faser med henholdsvis 5 og 4 sæt tagbærende
stolper. Hustomten havde i begge faser haft lergulv
i hele husets udstrækning. I husets midtersektion
fremkom to større gruber med spor efter kraftig ildspåvirkning. I den østlige del fandtes et ovnanlæg.
Uden for den nordøstlige del af hustomten blev der
undersøgt et møddingslag med et meget stort indhold af keramik og dyreknogler. Laget er samtidigt
med den undersøgte hustomt.
I forbindelse med årets undersøgelse er der registreret 7455 genstande samt 137 poser med omkring
3000 stykker knogle. Fundene fra årets undersøgelse
består primært af keramik og knoglemateriale fra

Kulturlag med hus 1,
der ses som et område med gult ler.
Foto: Katrine Kølle Hansen. MLF.

Kulturlag med knogler og keramik
fremkommet umiddelbart uden for hus 1.
Foto: Jannick Hansen. Københavns Universitet.

ældre jernalder. Der er dog også enkelte fund fra
ældre stenalder, middelalder og nyere tid. Det omfattende zoologiske materiale fra undersøgelsen er
bragt til Zentrum für Baltische und Skandinavische
Archäologie, Schloss Gottorf. En foreløbig gennemgang af materialet er foretaget af Ulrich Scmölcke.
Den viser, at ca. 2500 stykker knogle vil kunne analyseres, og at der vil kunne udtages materiale til
DNA analyser. Det keramiske materiale fra undersøgelsen bearbejdes pt. af Anders Nielsen, Københavns Universitet, i forbindelse med udarbejdelse af
speciale i forhistorisk arkæologi. Jordprøverne fra
de tagbærende stolper er floteret, men der mangler gennemgang af materialet med henblik på
bestemmelser af makrofossiler samt AMS-datering af
materialet fra den udaterede hustomt. Analyser af
knoglematerialet vil kunne bidrage med væsentlige
oplysninger om, hvilke husdyr man holder, hvornår
blev de slagtet, og om man gik på jagt. DNA analyser vil kunne bidrage med oplysninger om tegn på
forædling af dyreracer, indslag af ”fremmede dyr”,
således som man har tolket fundet af en hund fra
en af de rige grave fra Himlingøje. Makrofossilerne
vil kunne fortælle om, hvilke planter man dyrkede,
hvilke planter, der fandtes i området etc. De gode
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bevaringsforhold for dyreknogler og makrofossiler
i Hoby giver os mulighed for at belyse mange aspekter af de økonomiske forhold på lokaliteten og
sammenligne dem med forholdene på andre bopladser fra samme periode såvel i nærområdet som
mere regionalt.

Hustomt, der kun kunne erkendes i undergrunden. De
tagbærende stolper er markeret med landmålerstokke.
Hustomten har været overlejret af et muldlag
samt dele af kulturlaget med hus 1.
Foto: Katrine Kølle Hansen. MLF.

På en samtidig boplads, der er beliggende ca. 6,5
km nordøst for Hoby, er udgravet et stort knoglemateriale, som vil kunne inddrages i dette arbejde.
Er det så stormandens bolig vi har undersøgt i 2011?
Store dele af bopladsområdet er stadig ikke undersøgt, og der mangler da også stadig en del analyser af det allerede fremkomne materiale. Så vi kan
endnu ikke være helt sikre, men hus 1 adskiller sig
dog på mange punkter fra andre samtidige hustomter. Konstruktionen er meget kraftig med store
og dybe stolper, der har båret tagkonstruktionen
samt en kraftig vægkonstruktion i den østlige del
af hustomten. Hustomten synes at være opført på
en form for terrasse og har derfor ligget markant på
den lille forhøjning i forhold til de øvrige bygninger
på stedet. Der kunne ikke påvises stald i hustomten.
Et traditionelt langhus bestod i ældre jernalder af en
beboelsesdel og en stald. Det har ikke været tilfældet i det undersøgte langhus, der har haft lergulv
i hele husets udstrækning. Desuden var der store
gruber ca. midt i hustomten med spor efter kraftig
ild samt ovnanlæg i den østlige del af hustomten –
træk vi ikke finder i de traditionelle langhuse. Så alt
i alt er det i hvert fald en meget speciel hustomt, vi
har undersøgt i 2011, og den kan meget vel have
indgået i stormandens gårdskompleks.
Det blev indledningsvis nævnt, at årets undersøgelse foregik som seminar-udgravning for studer-
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ende fra Københavns Universitet.
Alle tre institu-tioner var meget glade for dette arrangement, og det er derfor aftalt, at de næste års
undersøgelser også gennemføres som seminarudgravninger.
Den planlagte undersøgelse i 2012 vil tage udgangspunkt i de tilstødende arealer op mod feltet med
hus 1. Feltet fra 2011 vil blive udvidet mod nord,
således at udsmidslag og kulturlag kan afgrænses.
Desuden vil der blive foretaget en udvidelse mod
øst, således at kulturlaget også afgrænses i denne
retning. Ved magnetometer undersøgelserne i 2010
blev der i dette område påvist en struktur, der er
tolket som dele af en udjævnet høj. Hus 1 er tilsyneladende opført på dele af denne udjævnede høj
– der er skabt en kunstig jordterrasse, hvorpå hustomten er opført. Dette fænomen kendes fra andre
halbygninger i det danske område, men er hidtil
kun påvist på storgårde fra tiden efter 500 e. Kr. Ved
undersøgelsen i 2012 skal vi se, om vi kan få verificeret denne teori i forbindelse med udgravningen
af arealet øst for hus 1. Endelig skal området vest
for hus 1 undersøges, således at kulturlaget også
bliver afgrænset i denne retning, og arealet mellem hus 1 og de vestlige felter bliver dokumenteret.
Ved en undersøgelse af de her nævnte arealer vil
vi få undersøgt og afgrænset kulturlaget mod nord,
nordøst og nordvest. Desuden vil den nordlige og
vestlige del af bopladsområde være totalt undersøgte, og vi vil på denne baggrund kunne udlede
mere om bebyggelsesstrukturen på lokaliteten.
Resultaterne af udgravningerne ved Hoby indgår
i forskningsprojektet ”Førkristne Kultpladser”. Dette
projekt ledes af Lars Jørgensen, Nationalmuseet, og
det er muliggjort takket være en bevilling fra A.P.
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal. Dette projekts hovedformål er at
udforske og undersøge den førkristne religions baggrund, kendetegn og ritualer. Dette belyses ud fra
fire forhistoriske pladser med stormandsgårde med
potentiale for forskning af den førkristne religion:
Tissø og Toftegård på Sjælland, Gudme på Fyn og
Hoby på Lolland. Deltagelsen i dette projekt betyder, at der er midler til bearbejdning og publicering
af resultaterne fra undersøgelserne. Bebyggelsen
ved Hoby repræsenterer den ældste af projektets
stormandsresidenser, og den er central for forståelsen af religionens og stormandsgårdens strukturelle
udvikling. Rummer bebyggelsen ved Hoby mulige
kultbygninger, som det ses på de yngre storgårde
ved Gudme og Tissø, eller er de fraværende i
Hoby? Repræsenterer kultbygninger et fænomen,
der ikke ses i det skandinaviske område i tiden lige
efter Kr. fødsel? Kun fortsatte udgravninger på Hoby
kan afklare dette. Museum Lolland-Falster og Na-

tionalmuseet håber på at kunne fortsætte udgravningerne de næste år, men det kræver, at der kan
opnås økonomisk støtte til undersøgelserne.
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