RAMMEDIGE
I jernalderen opstår de første egentlige landsbyer. Der er tale om store og velbyggede
huse, ofte med plads til op staldede husdyr i den ene ende. Især i Jylland ser man store
bebyggelser med op til 15-20 gårde samlet i et fællesskab.
Rammedige har gjort det muligt at regulere trafikken langs Oldtidsvejen. Jernalderbefolkningen kunne beskytte deres område mod uønskede gæster østfra og kontrollere
hvem og hvad, der fik adgang til området bag diget.
Alliancer med de germanske stammer syd for Østersøen førte også til kontakter til det
romerske rige. Kontakterne betød, at eksotiske luksus varer og ny teknologi inden for
bl.a. landbrug og krigskunst kom til landet.

Oldtidens vejstrøg
det bølgende landskab fra Vesterhavet og ind mod Viborg bøjer sig mod syd og danner
den jyske højderyg. Her slog oldtidens mennesker sig ned og her begravede de deres døde i høje, tæt ved deres boliger.
Mellem bosættelserne byggede de veje. det er en vejkorridor, vi i dag kalder Oldtidsvejen. Oldtidsvejen har været ca. 60 kilometer lang. Langs vejen indtil Karup Å har været
rejst omkring 1700 gravhøje, heraf er cirka 500 bevaret. Hovedparten af gravhøjene er
opført for 3500 til 3100 år siden. Ved Rammedige kan man se 13 høje vest for diget og to
høje øst for diget.
Tværs over denne vejkorridor opførte man for ca. 2000 år siden en mere end 2,5 kilometer langt forsvarsvold, der spærrede den mindst tusind år gamle vejkorridor gennem det
åbne landskab. mod syd endte volden i et gammelt moseområde.

Stammernes kamp
I århundredet efter Kristi fødsel var der urolige tider i Jylland. et stigende antal mænd
bliver begravet med et fuldt våbenudstyr med sværd, lanse og skjold. der opstod også
storhøvdinge eller fyrster i toppen af samfundet.
Rammediget kan sættes i forbindelse med en række forsvarsanlæg, der stort set kun
kendes fra midt og Vestjylland.
Selve volden har været 45 meter bred, ca. 2,5 meter høj og voldgraven foran 1,7 meter
dyb og seks meter bred.
Foran volden var et ekstra forsvarsanlæg – et såkaldt ”hulbælte”, som måske har fungeret som en yderligere befæstning af diget.
Vi ved, at danske fyrster på denne tid var i kontakt med både de germanske stammer og
sågar med romerne. måske er det via disse kontakter, at datidens jyder er blevet inspireret til at bygge forsvarsvolde.

De dødes by
Ved Rammedige har der oprindeligt ligget ca. 60 gravhøje, men i dag er der kun bevaret 15. Kong Frederik d.
7. fik lavet udgravninger i fem af højene, og der blev fundet oldsager både fra slutningen af bondestenalderen, bronzealderen og vikingetiden.
De fleste af gravhøjene er opført i ældre bronzealder (1700 – 1000 f.kr.). Sandsynligvis boede højbyggerne i bakkelandskabet nord for gravpladsen. man boede nemlig ikke imellem gravhøjene. De store områder,
hvor gravhøjene blev opført, var hellige steder. Det var her man kom i kontakt med ”den anden verden”, og
det kunne være farligt område. Der er fundet spor efter religiøse ceremonier ved gravhøjene i form af bålsteder på en lang række. Sådanne bålrækker kendes fra hele Danmark og sættes i forbindelse med udøvelse af bronzealderens religion.

