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J e rna ld er-
arven
”For 2000 år siden var man OGSÅ glad 
for at bo i Billum”

At det er godt at bo i Billum i dag, er der mange fortællinger 

om. Men der skal ikke graves meget iundergrunden, for at finde 

vidnesbyrd om, at man også helt tilbage i Jernalderen var glad for 

at bo netop her. Det viser mange arkæologiske fund, både i form at 

stolpehuller efter imponerende bygninger og gennem gravgaver, 

som f.eks. har givet et par afdøde Billum borgere titlen: ”De rige 

kvinder fra Billum”.

Det vil være oplagt at gå med et tidligere udviklingsplansforslag om 

genopbygningen af et 32 meter langt langhus, som fra jernalderen. 

Huset kan rumme et udstillings- og informationsområde, hvor 

fortidens gode liv i Billum præsenteres. I den anden ende ville det 

være oplagt at præsentere hvad Billum i dag. kan byde på af det 

gode liv – Både kulturelt og i form af muligheden for at gæsterne 

kan købe nogle af de vare der produceres lokalt.

På den korte bane ville man kunne gribe fat i historien igennem 

informationstavler og f.eks. en App. Her vil man igennem kort, 

tegninger og fotografier af arkæologiske fund guide vores gæster og 

mulige kommende Billumborgere rundt i lokalområdet. Her kunne 

også præsenteres Billums aktuelle værdier, som kan være med til 

at understrege fortællingen om, at det altid har været godt at bo i 

Billum, også i dag! Eller sagt på en anden måde: ”For 2000 år siden 

var man OGSÅ glad for at bo i Billum” 

Kontaktperson:

Mogens Maagaard   Tlf. 2870 2008   Mail: mogens.maagaard@gmail.com

Foto: Varde Museum. Spande af takstræ med 
bronzebeslag, smykker og perler er alle fundet 
i de rige kvindegrave, de daterer sig til yngre 
romersk jernalder  ca. 200-400 e.Kr.
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Checkliste:  
 
Hvad skal vi gøre 
for at det lykkes:

1. Indsamling af relevant 

materiale

2. Søge midler til udarbejdelse af 

APP/ infotavle

3. Kontakt grundejer

4. Etablere en infotavle

5. Kontakte grundejer

6. Etablere forening omkring 

projektet

7. Søge midler til foreløbige 

skitseprojekt med Varde 

kommune omkring evt. 

ændring af plangrundlag og 

evt. bindinger i området

8. Udarbejdelse af evt. lokalplan

9. Søge midler til realisering af 

byggeprojektet

10. Gennemstregning af 

byggeprojekt – byggeansøgning

Levende kulturhistorie
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