En begravelsesplads

fra bronzealderen

Den mere end 3000 år gamle bronzealderhøj,
Borum Eshøj, rummede oprindeligt tre egekiste-grave. Højen har været omkring 9 m høj
og havde da en diameter på 38 m. Højen blev
på et tidspunkt fredet for at hindre vejvæsenet i at hente jord i højen, men ved et salg
glemte man at påtegne skødet med fredningen, så den nye ejer gravede jord væk fra
højen. Ved en af disse gravninger kom en egekiste for dagen. Kistens indhold blev gennemrodet og væltet ud på marken. Kisten indeholdt et kvindeskelet, ”Den gamle
kvinde” (alder 50-60 år), med en fuldstændig dragt af uld. I kisten fandt man
også mange bronzesager, som kvinden havde fået med i graven.
På forunderlig måde nåede kistens indhold frem til Nationalmuseet og i 1875
udgravede museet højen, hvorved man yderligere fandt to velbevarede egekistebegravelser - to mandsgrave, ”Den unge mand” (alder 20-22 år) og ”Den
gamle mand” (alder 50-60 år). De udstilledes alle tre på Nationalmuseet, men
er i øjeblikket ”udlånt” til Moesgaard Museum, hvor man kan se dem.
Aldersbestemmelser af kisterne viser, at de ældres kiste er lavet 1351 f. kr.
Den unge mands kiste er udført i 1345 f. kr. altså 6 år senere. Fundene har stor
arkæologisk betydning for forståelsen af ældre bronzealder (1800 f. kr. - 1000 f.
kr.) og er derfor kendt langt udenfor Danmarks grænser.
Under udgravninger i nyere tid (1988 - 1993) af tre meget nærliggende høje
(100 - 150 m væk) har man bl.a. under højene fundet mange ardspor fra
oldtidens plov - arden - hvilket viser, at stedet ikke kun er en gravplads, men at området også har været beboet, før højene blev anlagt.
Her ved siden af ses en kopi af en
ard, som er fremstillet af Eshøjhusets Venner.
Tænk på, når du står ved Eshøj, at ...

På den plet, hvor du står, levede der
mennesker for over 3000 - 4000 år siden!

I årene 1993-95 opførtes få meter fra Borum Eshøj Jyllands hidtil eneste kopi
af et hus fra bronzealderen. Huset er bygget, så det fremstår så fagligt korrekt som muligt, med lerklinede vægge (se foto nederst).
I dag vedligeholdes huset af frivillige medlemmer af
husets venneforening. Så selvom huset runder de
25 år, står det stadig fuldt funktionsdygtigt
og benyttes til forskellige arrangementer - f.eks. Valborgaften,
bronzealderarrangementer og
undervisning af skoleelever.
Huset dannede kulisse for flere af optagelserne om bronzealderen i DR’s store serie fra 2017 Historien om Danmark. Højen og huset blev ligeledes brugt i
DR’s serie Vores ukendte Danmark, der også gik over
skærmen i 2017.
I skolernes sommerferie1) er huset åbent hver torsdag fra
19:00 - 21:00 og der er frivillige ved huset, som fortæller og viser huset frem. Check lige på
hjemmesiden
først - se næste
side. Men også
udenfor disse tider er huset og
højene et besøg
værd. F.eks. kan
solnedgangen over højene
være en storslået oplevelse.
1) I 2021 er det 24. juni - 5. august (inkl.)

Sådan finder du Borum Eshøj
Adressen er:
Eshøjvej 90-92
8471 Sabro
Koordinater:
56.2020N - 9.9952Ø

I 1993 og 1997 udvikledes
et historisk friluftsspil om
bronzealdermenneskenes
liv og virke ved Eshøjene.
Spillene opførtes af lokale
beboere og blev ved aftenstide stemningsfuldt spillet
mellem højene. Dertil blev
fremstillet dragter og rekvisitter rundt om i egnen,
bl.a. en solvogn, som stadig
eksisterer og ved særlige
lejligheder køres op til huset. Du kan se billeder fra de to spil på vores hjemmesides billedgalleri. Her
kan du også se billeder fra andre begivenheder ved Eshøjhuset.

Støt Borum Eshøjhuset

Meld dig ind i foreningen Eshøjhusets venner. For få kroner kan du med dit medlemskab støtte bevarelsen af et kulturminde. Det koster pr. år. 100 kr. for en hel husstand.
Indmeldelsen sker nemmest på vores hjemmeside www.borumeshoj.dk.

Denne folder er udgivet af Foreningen Eshøjhusets venner
som bl.a. har arbejdet med byggeriet af bronzealderhuset
”Eshøjhuset” i 1993-95 og opførelsen af to bronzealderspil i
1993 og 1997. Vil du vide mere om Borum Eshøj og Huset
kan du besøge vores hjemmeside på:
www.borumeshoj.dk eller skan her ved siden af.
På hjemmesiden kan du også finde kontaktpersoner.
Hvis du er på Facebook, finder du os som gruppe:
Borum Eshøj.
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