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Kulturhistorisk rapport  
for udgravning 
ved Balle Kirkeby 
 

Journalnummer: SIM 5074 
Sted: Balle Kirkeby 
SB Stednummer: 130301-170 
KUAS j.nr.: 16/02116 
 

Matr.nr.: 10l og 10h  
Ejerlav: Balle By 
Sogn: Balle 
Herred: Hids 
Gl. Amt: Viborg 

På ovenstående kort er udgravningens felter fremhævet med rødt (baggrundskort: GST’s 4cm kort).  
 
 
Resume: Der blev ved udgravningen af det berørte område påvist bebyggelsesspor fra yngre stenalder, 
bronzealder, yngre jernalder, vikingetid og middelalderen. Bebyggelsessporene bestod af langhuse, mindre 
økonomibygninger, grubehuse, brønde, affaldsgruber samt kogestensgruber. Desuden blev der fundet 
jordfæstegrave fra yngre stenalder og vikingetid. Arealerne er frigivet til anlægsarbejde. 
 

 

 

 
17/5 2017 Museum Silkeborg  Rikke Isler 
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Nyere
  tid

Tidslinje med de identificerede perioder. Rødt fremhæver enkeltgravskulturen, grønt fremhæver bronzealderbosættelsens 
sandsynlige datering. Lyseblåt fremhæver jernalderbebyggelsens sandsynlige datering og mørkeblåt markerer 
grubehuse/grave fra vikingetid og middelalder. 



SIM 5074 Balle Kirkeby 
Rikke Isler 

 3

Indledning 
Sagen er opstået i forbindelse med byggemodning ved lokalplanssag 12-014 Boligområde Balle Bygade. 
 
Forud for byggemodningen blev Museum Silkeborg anmodet om at foretage en arkæologisk 
forundersøgelse af det berørte areal. Disse undersøgelser påviste anlægsspor fra store dele af oldtiden 
og middelalderen. To separate områder på i alt 4,9 ha blev udpeget til en egentlig arkæologisk 
undersøgelse. Undervejs i udgravningen blev yderligere et mindre område til vejforløb inddraget i 
undersøgelsen.  

Undersøgelsens resultater 

 
Oversigtsplan for hele udgravningen med husene markeret. 
 
Udgravningens endelige areal omfattede ca. 5 ha., og der blev registreret i alt 4534 anlæg. En del af disse 
var naturlige i form af rodvælter, stenspor, erosionsspor og dyregange. Derudover var der en del 
moderne forstyrrelser. Hovedparten af anlæggene var stolpehuller og gruber m.v. Blandt disse anlæg 
kunne der udskilles 59 huse; langhuse, økonomibygninger, staklader, 11 grubehuse, 3 hegn, 4 
jordfæstegrave, 3 brønde, kogestensgruber og en del fundfattige eller -tomme gruber med ukendt 
funktion. De udskilte konstruktioner kunne dateres fra enkeltgravskultur og frem til 
middelalderen/nyere tid.  
Flere af anlæggene skal dateres nærmere ved hjælp af C14 datering med disse resultater foreligger ikke i 
skrivende stund. 
 
Udgravningen blev delt i tre felter, et stort felt mod nord (Felt 1), et stort mod syd (Felt 2) og et mindre 
felt mod vest (Felt 3). Nedenfor beskrives de tre felter separat og de vigtigste fund fremhæves. 
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Felt 1 
I dette felt blev der registreret konstruktioner fra store dele af oldtiden; yngre stenalder, bronzealder, 
jernalderen, vikingetiden og middelalderen primært som bebyggelsesspor i form af huse, brønde, gruber 
m.v. fra de nævnte perioder. De fleste skal dateres til jernalderen. Udover bebyggelsesspor blev der 
registreret tre jordfæstegrave. 
 

 
Oversigtstegning felt 1 med husene markeret. Rødt er yngre stenalder, grønt er bronzealderen, lyseste blå er yngre jernalder, mørkeblå er vikingetid, 
lilla er middelalder og gult er bredt dateret til oldtid. 
 
Yngre stenalder (Bondestenalderen) (ca. 4.000 – 2.800 f. Kr.) 
Sydøstligt i feltet blev resterne af et formodet hus fra yngre stenalder udgravet. Det bestod af en række 
tagbærende stolper med dele af væggen bevaret.  
 
Bronzealder (ca. 1.700 – 500 f. Kr.) 
Nordligt i feltet blev tre huse fra bronzealderen erkendt. Det bedst bevarede hus kunne nærmere 
dateres til ældre bronzealder på baggrund af stolpehullernes indbyrdes placering. Husene kan have 
forbindelse med en del affaldsgruber, der blev fundet sydligere i feltet og på arealerne syd for i 
forbindelse med udstykningen af de private grunde ved SIM 5079 Balle Kirkeby III. Gruberne 
indeholdt keramik fra bronzealder.  
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Hus fra ældre bronzealder hvor stolpehullerne er markeret med paptallerkner. 
 
Yngre jernalder (ca. 375 – 750 e. Kr.) 
Fra yngre jernalder blev der fundet 11 større og mindre huse samt to korte hegnsforløb. Det var både 
de store langhuse, som regnes for at være en gårds hovedhus og de mindre økonomibygninger, der blev 
erkendt. Mange af husene havde kun de tagbærende stolper bevaret og de kunne dateres til yngre 
jernalder. En del af de omkringliggende gruber har antageligt været samtidige med husene, men da 
gruberne var fundtomme, kan dette ikke siges med sikkerhed. 
 
Vikingetid 
Midt i feltet lå to huse fra vikingetiden begge af trelleborgtypen. Husene havde buede ydervægge, 
støttestolper på ydersiden af væggene og kun to sæt tagbærende stolper inde i huset. Det ene hus har 
antageligt afløst det andet. Der blev registreret en brønd umiddelbart syd for husene. I brønden blev 
der fundet tilspidsede træpæle, der har været brugt som afstivning af brøndens sider.  
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Hus af trelleborgtypen fra vikingetiden, stolpehulerne er markeret med sort og blå markerer graven med vognfadingen. 
 
Ligeledes syd for de to huse blev der fundet tre grave. To af gravene havde kun nedgravningen bevaret. 
I den ene blev der fundet et forstenet søpindsvin, der antageligt har været en gravgave, den anden var 
tom.  
I den trejde grav blev der fundet store mængder klinknagler, fire beslag og to jernringe. Klinknaglerne lå 
i systematiske rækker, beslagene sad i hjørnerne og jernringene var placeret omtrent midt i graven, en i 
hver langside. Klinknaglerne, beslagene og ringene kommer fra en klinkbygget vognfading (vognkasse). 
Den døde blev placeret i vognfadingen, der fungerede som en kiste, ofte sammen med gravgaver. 
Graven i Balle var meget nedslidt, kun de nederste ca. 30 cm var bevaret, formentlig af denne grund 
blev der ikke gjort fund af gravgaver eller rester af den døde. 
 

 
Udgravningssituation af graven med vognfadingen. Klinknagler og beslag ses som små forhøjninger i fladen. 
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Rekonstruktion af en begravelse i vognfading fra Hårup. Vognfadingen fra Balle Kirkeby har været magen til. 
 
Middelalderen (ca. 1000 – 1536 e. Kr.) 
Sydligt i feltet lå to huse fra middelalderen, disse har været bindingsværkshuse. Husene skal antageligt 
knyttes til en middelalderlig landsby, der har ligget nær kirken. 
 
Felt 2 
Der blev fundet udbredte bebyggelsesspor bestående af langhuse, økonomibygninger (udhuse), 
grubehuse, fundfattige og -tomme gruber samt kogestensgruber. Bebyggelsessporene dateres til yngre 
stenalder, yngre jernalder, vikingetid og middelalder samt nyere tid. Derudover blev der fundet en grav 
fra enkeltgravskultur.  

 
 
Enkeltgravskultur (ca. 2.800 – 2.400 f. Kr.) 
Vest for feltets højeste punkt, der var placeret omtrent midt i feltet, blev der udgravet en jordfæstegrav. 
Graven bestod af en nedgravning med stensætning omkring og et lag af flintsten i bunden, den døde 
formentligt har ligget på. I graven der dateres til Enkeltgravskultur blev der fundet en stenøkse og to 
lerkar, der var ikke spor af den døde. 
 



SIM 5074 Balle Kirkeby 
Rikke Isler 

 8

 
Lerkar og stenøkse fra graven. 
 
Dolktid/ældre bronzealder (ca. 2.400-1500 f. Kr.) 
Omtrent i midten af feltet blev der udgravet tre to-skibede langhuse (midtsulehuse), der dateres til 
dolktid/begyndelsen af ældre bronzealder, periode I. Husene dateres på baggrund af stolpehullernes 
indbyrdes placering. Husene havde tagbærende stolper samt enkelte vægstolper bevaret.  
Det ene hus dateres yderligere på baggrund af fundet af et fladehugget flintsegl, fundet i en af de 
tagbærende stolpehuller.  
 

 
Flintsegl fundet i stolpehul til hus. 
 
Yngre jernalder og vikingetid (ca. 375 – 1000 e. Kr.) 
Mange af husene registreret i felt 2 kunne dateres til yngre jernalder, nogle nærmere bestemt til 
perioderne yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder og vikingetiden. Alle husene blev dateret 
på baggrund af stolpehullernes placering i forhold til hinanden. Der blev registreret både langhuse, 
mindre økonomibygninger, staklader og grubehuse. De fleste af husene var relativt dårligt bevaret dvs. 
at i ingen af husene kunne hele vægforløb registreres og mange manglede en eller flere af de tagbærende 
stolper.  
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Udover husene blev der i feltet fundet ét kort hegnsforløb hvilket, sammenlignet med andre pladser fra 
yngre jernalder, er meget lidt. Andre steder finder man udbredte hegnsforløb, der er med til at vise 
hvilke bygninger der hører sammen i gårdsenheder. På denne udgravning ses disse hegnsforløb ikke, 
hvilket vanskeliggør mulighederne for at bestemme hvilke huse der har været samtidige og tilhører en 
gårdsenhed. 
 
Der kan være flere forklaringer på de manglende hegn. Det kan være dårlige bevaringsforhold på stedet 
eller det kan betyde, at bebyggelsen er primært vikingetidig. I vikingetiden kunne man have meget store 
indhegnede arealer med spredt bebyggelse der udgjorde en gårdsenhed. De indhegnede arealer kunne 
være 100 x 200 meter store. Felt 2 er ca. 150 x 200 meter bred og kan dermed udgøre en eller to 
gårdsenheder, hvilket kan forklare de manglende hegn. 
 
Blandt langhusene kunne flere, trods den dårlige bevaring, dog dateres til vikingetiden. Længst mod syd 
lå et meget velbevaret hus med en økonomibygning der hørte til. Disse to huse har muligvis en lidt 
ældre datering end de resterende huse i feltet. Det er dog tydeligt at disse to er sammenhørende og 
udgøre dele af én gårdsenhed.  
 
 

 
Langhus fra vikingetiden felt 2 markeret med lyserødt. 
 
Økonomibygninger og staklader er generelt vanskelige at daterer nærmere, da de i hele jernalderen ikke 
ændre udseende. Dog er der i felt 2 registreret to lidt usædvanligt udseende staklader, én placeret mod 
øst og én mod vest. Begge består af fire tagbærende stolper og en væggrøft hele vejen rundt om 
bygningen. Normalt finder man ikke vægforløb ved disse staklader.  
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Staklade med vægforløb. 
 
 
Grubehuse er små nedgravede værkstedshytter, der består af en rund eller nærmest firkantet 
nedgravning. I kanten af nedgravningen er der placeret en eller flere stolper der har båret taget.  
De fleste grubehuse i felt 2 kunne ved hjælp af genstandsfund dateres til vikingetiden. Der blev i 
grubehusene gjort fund af en glasperle og keramik, genstande til tekstikfremstilling: tenvægte og en 
vævevægt, genstande til husholdning: fragmenter af granatglimmerskiffer, der har været brugt til 
kværnsten, hvæssesten af skiffer og fragmenter af klæberstenskar, alle stentyperne er importeret fra 
Norge. 
 

                      
Fragment af klæberstenskar fundet i et af grubehusene.                          Rekonstruktion af grubehus. (Kilde: Moesgård Museum)    
 
Et af grubehusene var særdeles godt bevaret med spor efter et ildsted, en jordbænk og vægforløb. På 
tegningen nedenfor ses forløb af ydervæggene som en lille sammenhængende grøft mod sydvest og små 
pælehuller mod syd og øst. De store, grønne, stolpehuller er de tagbærende stolper og lige syd for de 
tværgående tagbærende stolper er der på tegningen markeret en niveauforskel. Niveauforskellen 
repræsenterer en jordbænk der er konstrueret ved, at man har gravet en fordybning i hele gulvfladen ud 
for bænken. Man har så siddet på bænken med benene ned i det forsænkede gulv. Mod sydvest ses et 
mindre plateau hvor ildstedet har været placeret. 
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Grubehus med vægbænk og ildsted. 
 
Middelalder (ca. 1000 – 1536 e. Kr.) 
I midten af feltet lå der to huse fra middelalderen bevaret i varierende grad. Ingen af husene var fuldt 
bevaret, men de registrerede stolpehuller viste, at den ene var et hus af bindingsværk og det andet 
antageligt et hus konstrueret af protobindingsværk. Protobindingsværk er en konstruktion, der har 
mange af de samme elementer som bindingsværk, men det er ikke så systematisk som ”rigtig” 
bindingsværk og dateres til den ældste del af middelalderen.  
 
Endeligt blev der med metaldetektor fundet en nøgle af bronze fra højmiddelalderen, 12-1300-tallet.  
 
Nyere tid (ca. 1536 – 1900 e. Kr.) 
Længst mod nord i feltet blev der fundet og udgravet en større mængde gruber, der indeholdt affald fra 
smedeaktivitet. Affaldet bestod af plankonvekse slagger. Plankonvekse slagger dannes i bunden af essen 
i forbindelse med smedning af redskaber og lignende. Umiddelbart var der ikke noget i gruberne, der 
kunne datere fundet, men plankonvekse slagger kendes fra jernalderen og op i nyere tid. Disse slagger 
havde dog en størrelse og facon der kunne tyde på, at de var fra nyere tid. Der er udtaget prøver til 
C14-datering, resultatet foreligger ikke i skrivende stund. 
 
Felt 3 
Dette felt lå mellem felt 1 og 2, mod vest i det berørte område. Feltet indeholdt en del gruber, 
antageligt affaldsgruber fra bl.a. vikingetid, middelalder og nyere tid. Feltet lå tæt på de i 2016 nedrevne 
bygninger fra gården på adressen Balle Bygade 38, nogle af gruberne og forstyrrelser stammer antageligt 
fra denne gårds levetid. 
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Oldtiden  
Midt i feltet lå et muligt hus, der på grund af den ringe bevaringsgrad ikke lod sig datere yderligere end 
til oldtiden.  
 
Vikingetiden (ca. 750-1000 e. Kr.) 
I en af de mange affaldsgruber blev der fundet et fragment af en hvæssesten af skiffer. Hvæssesten af 
skiffer kendes fra vikingetiden, hvor skifferstenen blev importeret fra Norge. 
 
Sammenfatning 
På trods af de forholdsvis dårlige bevaringsforhold er der gjort fund af mange bebyggelsesspor fra 
oldtid og middelalder. Hovedparten af bebyggelsessporene stammer fra yngre jernalder og vikingetid. 
Derudover blev der gjort fund af bebyggelsesspor fra yngre stenalder og bronzealder, samt spredte spor 
fra Balles middelalderlige bebyggelse antageligt med tilknytning til kirken. Et uventet fund var graven 
fra enkeltgravskultur med bjergartsøksen og de to lerkar.  

Topografi 
Området ved Balle Kirkeby er beliggende højt i landskabet, i et kuperet terræn på morænefladen 
ovenfor Silkeborg Langsø. Områdets højeste punkt ligger umiddelbart vest for udstykningens sydlige 
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del og når 79 meter over havet, hvorfra terrænet falder til alle sider, dog mest mod nordøst ned mod 
Gubsø.  
Det berørte areals nordlige del er meget kuperet og omfatter både dybe fugtige lavninger og markante 
højdedrag, mens arealets sydlige del er præget af et centralt højdedrag omkring 70 meter over havet. 
 

 
Udstykningens placering i det højtliggende landskab ved Balle Kirkeby. 
 
Sporene efter den udbredte bebyggelse og grave fremkom forholdsvist højt i terrænet, i et let kuperet 
terræn omkring kote 70 meter over havet. Mod nordøst er udstykningsområdet afgrænset af forholdsvis 
stejle skråninger ned mod engområder ved Gubsø. Mod syd falder terrænet jævnt mod øst i en 
smeltevandsdal med forbindelse til Silkeborg Langsø mod sydøst.  
Vest for udstykningen er der på de Høje Målebordsblade angivet et mindre vådområde, der tidligere har 
været afvandet mod øst ned i Gubsø.  
 
Undergrunden bestod af ler og let sandet ler, samt lommer af sand. Muldtykkelsen var mellem 15 og 40 
cm. I undergrunden var der flere steder pløjespor. 
 
Arealet har tidligere været udlagt til landbrugsjord. 

Fortidsmindelandskabet 
Der er ikke på forhånd registreret fund inden for de to matrikler, men den middelalderlige Balle Kirke 
ligger ca. 250 m øst-sydøst herfor. Delvist inden for lokalplanområdet, langs Balle Bygade og i 
forbindelse med kirken ligger dele af den spredte bebyggelse, der udgjorde Balle Kirkeby i 1700- og 
1800-tallet. Der vil derfor være mulighed for at støde på landsbyens tidligere faser på arealerne omkring 
Balle Bygade. 
 
Herudover er der registreret en lang række fund på naboarealerne, både i form af overpløjede gravhøje 
fra yngre stenalder og bronzealder og hustomter fra bondestenalderen og bronzealder: 
 
Umiddelbart sydvest for det berørte areal er der således registreret to overpløjede gravhøje (sb.nr. 16, 
17) og mod sydøst er der registreret fem gravhøje med fund fra bondestenalderen og bronzealderen 
(sb.nr. 10, 11, 12, 13, 14). 
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Registrerede fortidsminder i nærområdet af den kommende udstykning i lokalplanområde12-014 Balle Bygade. 
 
Mod nord og nordvest blev der i forbindelse med forundersøgelsen forud for den kommende motorvej 
fundet udbredte spor efter bebyggelse fra bondestenalderen og bronzealderen (sb.nr. 155, 161). Til 
denne bebyggelse knytter sig en lang række gravhøje (sb.nr. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 129) samt muligvis 
den ved sb.nr. 166 registrerede stridsøkse.  
En mindre del af lokalplanområdet blev forundersøgt i forbindelse med ovennævnte 
motorvejsudgravning (se kort herunder), og her fremkom der spredte anlægsspor i form af 
kogestensgruber og stolpehuller på den nordlige del af matrikel 10 l. Disse skal sandsynligvis dateres til 
bondestenalderen og/eller bronzealder, hvilket kunne tyde på, at den bebyggelse, der blev undersøgt i 
motorvejsudfletningen, fortsætter ind på lokalplanområdet.  
 

 
Kort med felter og søgegrøfter fra undersøgelserne forud for motorvejen. De undersøgte huse er fremhævet med grønt. 
 
I forbindelse med forlængelsen af Nordre Højmarksvej mod vest fra rundkørslen ved Balle Kirke 
registreredes i 2002 en grube med keramik fra 4-5 århundrede (sb.nr. 146). Der blev desværre ikke fulgt 
op på fundet af gruben, så det vides ikke, om der var yderligere bebyggelsesspor i vejtracéet. I efteråret 
2015 registrerede museet anlægsspor i form af stolpehuller og gruber i forbindelse med overvågningen 
af nedlægningen af en fjernvarmeledning ca. 150 m sydvest det her berørte areal. De fremkomne 
stolpehuller placerede sig så systematisk, at de må have været en del af en større konstruktion. Dog var 
det afmuldede tracé så smalt, at det ikke var muligt at afgøre om der var tale om dele af et hus eller et 
hegn. Endelig er der ved Balle skole mod syd fundet et bronzespænde fra yngre jernalder (sb.nr. 138). 
Der er således spredte spor efter en bebyggelse og/eller gravplads fra yngre jernalder i dette område.  
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Registrerede anlægsspor i fjernvarmegrøften langs Nordre Højmarksvej sydvest for det berørte areal. 
 
Samlet set er der spor efter bebyggelse og grave fra flere perioder af forhistorien rundt om det berørte 
areal i form af såvel større som mindre lokaliteter fra slutningen af bondestenalderen og frem til den 
mellemste del af jernalderen. Det må derfor anses som meget sandsynligt, at der kan fremkomme 
yderligere faser af disse bebyggelser eller endnu ukendte bebyggelser samt yderlige grave på arealet. 

Udgravningsdata 
Udgifterne til disse undersøgelser påhviler ifølge museumsloven §26 stk. 2 og §27 stk. 4 bygherre, der i 
dette tilfælde er Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Al korrespondance er ført mellem 
museumsinspektør Peter Mohr Christensen/Karen Rysgaard, Museum Silkeborg og Bente Rands, 
Silkeborg Kommune.  
Sagen er journaliseret på Museum Silkeborg som SIM 5074 Balle Kirkeby. 
Sagsansvarlige for bygherre er Bente Rands. 
Ansvarshavende på museet er Peter Mohr Christensen/Karen Rysgaard. 
 
Udgravningen ved Balle Kirkeby blev påbegyndt den 01/06 2016 og afsluttet den 31/12 2016. 
 
Den daglige ledelse er foretaget af arkæologerne Maria Thiemke og Rikke Isler, assisteret af 
arkæologerne Mads Rohde Jylov, Jette Dau Lüthje, Kirsten Nellemann Nielsen, Merete Dyrmose 
Malene Madsen, Lise Hjorth Riishede, Majbritt Bengtson, Thomas Booker Nielsen, Thor W. Giversen, 
Stine A. Højbjerg og Nina Helt Nielsen.  
Undersøgelsens resultater er registreret løbende, og foreligger efter endt beretningsarbejde til 
fremvisning på museet ved anmodning. Materialet består af digitale feltplaner med notater, 
snittegninger på ark, samt digitale fotos. 
Listemateriale eksporteret fra M.U.D. (Museernes Udgravnings Data), foreligger i sagsmappen. 

Metode 
Entreprenørarbejdet er foretaget af Allan Sørensen, Entreprenørgården, Silkeborg Kommune, med 
gravemaskine, påmonteret tiltbar rabatskovl. Muld og råjord er holdt separat så de to jordlag har kunnet 
genplaceres i korrekt orden, efter vi har gjort vores iagttagelser. 
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Anlægsspor og forstyrrelser er indmålt med differentiel GPS, og dette materiale ligger til grund for de 
her viste oversigtskort. Sagen er indmålt i UTM 32, euref89. 

Fremtidigt arbejde 
Med indeværende rapport anses feltarbejdet i ovennævnte område for afsluttet. Arealet er frigivet til 
anlægsarbejdet.  
 

 
Jordfæstegraven fra enkeltgravskultur. 


