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Resumé
Beretning vedrørende en uafsluttet arkæologisk undersøgelse ved Skovgarde, Nørager. Undersøgelsen påviste en anselig mængde arkæologiske fund fra et gårdkompleks, der daterer sig til
anden halvdel af 1500-tallet. Komplekset tolkes som en del af herregården Skovgårde, der blev
lagt øde i 1820erne.
Herregården var fra begyndelsen af 1500-tallet indtil 1625 i slægten Lykkes ejerskab. Fra
skriftlige kilder ved vi, at herregården har været hærget af brand i denne periode, nærmere bestemt i 1541. I midten af 1600-tallet blev herregården Skovgårde lagt under Østergården i Fjellerup, og vi ved, at en ejermæssig struktur, som har bestået af de to herregårde Østergårde og
Skovgårde har fungeret i hvert fald indtil 1789. En meget sandsynlig arbejdshypotese om, at der
har været en forbindelse med det vigtige Skovgårde Voldsted (fredet i 1884), hvor herregårdens
egentlige hovedbygninger må have stået, er der desværre endnu ikke arkæologisk belæg for, da
der ikke har været målrettede arkæologiske undersøgelser ved voldstedet. Fundmaterialet fra
den arkæologiske undersøgelse, som først og fremmest består af hårdtbrændt grå keramik, glaseret rødgods og grønglaserede figurdekorerede ovnkakler dækker tidsmæssigt perioden og
bekræfter dermed den på forhånd anslåede datering.

KHM 1462 Skovgårde. Original-1-kort fra 1816, udsnit af Ejerlav Skovgårde, Nørager. Viser udgravningsfeltet og Skovgårde Voldsted. Kortudsnittet viser dog ikke mere end de allerede kendte og synlige fortidsminder og den stadigvæk eksisterende gårdbebyggelse vest for udgravningsarealet, som i 2002 ejedes af Johannes Sørensen, Vivild.
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Ud fra få overfladerekognosceringer på nabogrundene syd for Nordkystvejen, er der ingen tvivl
om, at det bebyggede gårdareal må have været væsentlig større, da klart afgrænsede områder
med betydelige mængder af oppløjet teglsmuld, ikke jordfaste marksten og andre overfladefund
med stor sikkerhed kan tolkes som byggematerialer fra samme periode, som kendetegner fundene fra Skovgårde. Luftfotografier af området bekræfter de tegn på byggeaktivitet, som kunne
konstateres i felten, nemlig at det bebyggede gårdareal må have været betydelig større end de
signifikante anlæg, som blev fundet ved udgravningen.
Desuden er det ret fristende at spekulere over, hvor meget af den senmiddelalderlige hovedgård der gemmer sig indeni og under de yngre gårdsbygninger vest for KHM’s udgravningsareal,
som i dag er ejet af henholdsvis Johannes Sørensen og Bitten Vindberg Nielsen.
Resultatet af udgravningen 2000–2002 såvel som store mængder af oppløjede keramikfund
fra 2008–2009 understreger, hvor enormt relevant videregående arkæologiske undersøgelser
på nabogrundene mod syd såvel som umiddelbart ved Voldstedet Skovgårde er, fordi fortidsminderne, som befinder sig i det område, i meget høj grad er dyrkningstruet.
KHM's undersøgelse, som bestod af en reel udgravning af dele af det område, som Skovgårde
har dækket, viste sig at frilægge tæt på en femtedel af selve det bebyggede areal. I alt blev der
frilagt en ca. 200 m2 stor bygning med en lang række af byggefaser med blandt andet to ovnanlæg, tre kælderanlæg, et tårn og en åben gårdsplads.
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Tidstavle
Tid

Kultur

Efter 1536

Nyere tid

1050–1536

Middelalder

900–1050

Yngre Vikingetid

750–900

Ældre Vikingetid

550–750

Yngre Germansk Jernalder

375–550

Ældre Germansk Jernalder

160–375

Yngre Romersk Jernalder

–160

Ældre Romersk Jernalder

Periode
Historisk tid

Jernalder

Tiden omkring Kristi fødsel
200–

Yngre Førromersk Jernalder

500–200

Ældre Førromersk Jernalder

1000–500

Yngre Bronzealder

1700–1000

Ældre Bronzealder

2350–1700

Dolktid

2800–2350

Enkeltgravskultur

3200–2800

Tragtbægerkultur Jettestuetid

3900–3400

Tragtbægerkultur Dyssetid

5400–3900

Ertebøllekultur

6400–5400

Kongemosekultur

8900–6400

Maglemosekultur

10500–8500

Ahrensburgkultur

11500–10500

Brommekultur

12000–11500

Federmesserkultur

12500–12000

Hamburgkultur

Jernalder

Bronzealder

Yngre Stenalder
Bondestenalder

Ældre Stenalder
Jægerstenalder

Tidstavlen giver overblik over de for arkæologien relevante forhistoriske og historiske perioder, kulturgrupper såvel som
deres tidsrammer. Den gule markering viser dateringen for de fortidsminder der blev fundet ved Skovgårde.
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Undersøgelsens forhistorie
Efter anmeldelser fra lodsejeren Johannes Sørensen foretog KHM i sommeren 1999 en besigtigelse og en prøvegravning i oktober måned samme år. Baggrunden for lodsejerens anmeldelse
var, at han gennem godt og vel 50 år, havde haft problemer med at rense marken for sten. Årsagen til dette viste sig ved prøvegravningen, som afslørede velbevarede strukturer af et gårdanlæg, der ud fra fundmaterialet kunne dateres til 1500/1600 tallet.
Interessen for lokaliteten er dog ikke udelukkende af ny dato, men kan føres tilbage til april
1955, hvor Carl Vindberg Jensen, Nørager, efter at han havde sendt en beretning om resultaterne
af prøvegravninger på stedet til professor P. V. Glob, Århus, blev kontaktet af C. G. Schultz, Nationalmuseet (NM). Vindberg Jensen blev bedt om, at ”angive skitsemæssigt” på en kopi af en skitseplan fra K. Hansen, Danske Ridderborge (København 1832) – hvor det var, han havde gravet og
opdaget et fundament fra middelalderen. Desuden blev Vindberg underrettet om, at ”… det er
vist næppe tænkeligt at de fundne grundsten m. v. kan stamme fra en hidtil ukendt kloster. Ligger
de ikke for langt fra voldstedet, kan det snarest dreje sig om herresædets ladegaard.”
Schultz sluttede sit brev af med følgende formaning: ”I anledning af Deres meddelelse om, at
ejeren påtænker at fjerne nogle af stenene, må vi gøre opmærksom på, at dette er i modstrid med
fredningsloven. Vi skal dog ikke hindre ham i at borttage nogle enkelte, opstikkende og alt for generende sten, hvis han skønner det absolut nødvendigt, men vi håber, De vil lade ham forstå, at han
ikke må indlade sig på en rydning af grunden.”
Ved årsskiftet 1957/1958, da den daværende gårdejer Carl Vindberg Jensen og den nuværende lodsejer Johannes Sørensen igen havde meldt deres iagttagelser og løsfund fra stedet til
NM og bedt om stillingtagen i denne sag, konstaterede Olaf Olsen, NM, efter en besigtigelse af
lokaliteten, at ”… den af hr. Vindberg Jensen så inderligt ønskede udgravning af lokaliteterne forekom ikke at være en videre fristende opgave for NM, men vil muligvis interessere Randers Museum,
som Hr. Vindberg Jensen har orienteret om sagen. Der er intet at frede her, men vi anmodede gårdejer Sørensen om kun at fjerne de for markens benyttelse mest generende sten; over resten kan der
kastes lidt mere jord, således at de ikke kommer i vejen for ploven.”
I 1999 blev der af KHM iværksat en prøvegravning for nærmere at undersøge et område, der
voldte lodsejeren særligt store problemer, hvor han jævnligt kom i lidt for tæt kontakt med store
sten når han pløjede. Ved prøvegravningen blev der afdækket velbevarede fundamenter af én
eller flere bygninger.
I årene 2000 til 2002 blev der udført undersøgelser af KHM, og nærværende beretning indeholder resultaterne herfra.
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Anlægget er velbevaret og vil kunne give meget ny viden om denne herregårds bygningshistorie,
og desuden om danske middelaldergårde generelt, hvilket er et emne, der indtil videre ikke er
tilstrækkeligt belyst i dansk arkæologi.
Men da herregårdskomplekset strækker sig over et større område, og det vil være for bekosteligt, at iværksætte en totaludgravning, besluttede KUAS i 2001, at komplekset skulle bevares
snarere end at udgraves.
Efter en kortvarig overvejelse om hvorvidt grunden skulle fredes for et erstatningsbeløb på
25.000 kr, solgte lodsejeren Johannes Sørensen den til Bitten Vindberg Nielsen den 1. november
2004.
Vindberg Nielsens ønske om at enten ”… fortsætte udgravningen med en slutdato i overskuelig
fremtid eller en tildækning af udgravningsstedet så det kommer til at antage samme udseende som
før udgravningen” lå hos KUAS til endelig beslutning. Indtil da lå anlægget fuldstændig blottet og
var udsat for stærk erosion.
I september 2005 besluttede KUAS i samråd med anpartshaverne af Skovgårde, at udgravningsområdet, ligesom den del af det vestlige område, hvor der var trukket søgegrøfter, skulle
reetableres. Området blev tildækket med et ca. 1 m tykt lag af muld, således at jorden kunne anvendes til dyrkning med jordbearbejdning i en dybde af 30 cm. Dette skete for KUAS’ regning i
foråret 2006.
Arealet, der er blevet undersøgt, er på 5.000 m2. Den vestlige halvdel er sandsynligvis fundtomt og uden arkæologisk interesse. På de østlige 2.500 m2 ligger gårdstomten.

Administrative data
Udgravningen blev finansieret efter det gamle Museumslov af henholdsvis Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat og Kulturarvsstyrelsen ifølge museumslovens paragraf 26. Forhandlingerne med lodsejeren Johannes Sørensen og Bitten Vindberg Nielsen foregik direkte.
Budgettet for udgravningen blev anslået til 1.792.354 kr., og Kulturarvsstyrelsens ydelse beløb sig på 472.286 kr. eller knap en fjerdedel af den ansøgte sum. Det samlede beløb fordeler sig
som følger: Første ansøgning 4. februar 2000 om 211.460 kr., bevilget 94.395,13 kr.; anden ansøgning 7. februar 2001 om 309.438 kr., generelt afslag 9. maj 2001, senere dog bevilget 100.000
kr.; tredje ansøgning 27. august 2001 om 96.871 kr., bevilget 90.000 kr.
Beløbet for genetablering af området samt oprydning, fiksering af målesystem og opsyn med
tildækning lød på 149.994,00 kr.
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Til dokumentation og tilgængeliggørelse samt udgravningsberetning og indføring og magasinering af genstande blev der fra KUAS i 2005 bevilget 79.500,00 kr.
Kulturhistorisk Museum Randers har udført undersøgelsen, og her findes såvel den originale
dokumentation som de genstande som blev fundet i forbindelse med udgravningen. Sagsgangen,
herunder brevveksling m.v., opbevares i arkivet under journalnummeret og findes desuden i
DSI-databasen. Anlægslisten, jordlagsbeskrivelser, genstands-, diverse, foto- og tegningslister er
vedlagt som bilag til beretningen.

Øvrige data
Ernst Stidsing (ES) var den ansvarlige leder for den samlede arkæologiske undersøgelse. Prøvegravningen foregik i perioden 4.–8. oktober 1999 med Christoph Briese (CHB) som daglig leder.
Udgravningens første kampagne foregik i perioden 27. september til 21. november 2000 med
CHB som daglig leder (343 timer), den anden kampagne i perioden 3. september til 30. november 2001 med CHB som daglig leder (508 timer) og Lars Søgård Sørensen (LSS; 275 timer) og
David Andersen (DA; 196 timer) som studerende. Udgravningens tredje kampagne foregik i perioden 10. juni til 31. juli 2002 med CHB som daglig leder (249 timer) og LSS som studerende
(173 timer). Det afsluttende indtastnings-, dokumentations- og beretningsarbejde blev udført af
CHB (234 timer).

Topografi, terræn og undergrund
Skovgårde gårdtomten ligger i et sommerhusområde ved nordkysten af Djursland, direkte ved
den nuværende Nordkystvej mod Grenaa, godt tre kilometer vest for Fjellerup og knap 400 m
syd for strandlinien. Det såkaldte Skovgårde Voldsted ligger 250 m vestsydvest fra gårdtomten.
Områderne syd, vest og øst for lokaliteten er landbrugsarealer.
Det aktuelle jordstykke måler ca. 80 x 80 m. Området falder jævnt og svagt mod vest og stiger
mod nord, efter en relativ brat forsænkning, til et lidt højere niveau ligesom det øvrige område.
Mod øst stiger terrænet lidt. Koten for arealet er omtrent 22–24 m over DNN. Gårdtomten ligger
på toppen af en lang skråning som daler mod vest. Der må således have været en fin udsigt til
havet mod nord, mod vest og sydvest, hvor herregårdens hovedbygninger, det såkaldte Skovgårde Voldsted har stået.
Undergrundsaflejringerne er morænesand og -grus, som danner et plateau i landskabet. Moræneplateauet falder mod kystlinien til et niveau på ca. 4 m over DNN. Muldlagets tykkelse er
omtrent 30–40 cm, området er generelt sandet med et lavt lerindhold. Der er i området omkring
Skovgårde registreret godt tyve gravhøje og et begrænset antal af bopladsfund.
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KHM 1462 Skovgårde. Beliggenhed af udgravningsfelt og Skovgårde Voldsted på 4-cm-kort og satellitbilledet.

Målesystem
Et retvendt horisontalt målesystem blev udlagt i forhold til byggetomtens østvest orienterede
fundamenter af byggetomten og fastsæt i terrænet med adskillige træpløkker. Udgangskoordinat
er 500/500 og ligger i det sydvestlige hjørne af feltet. Udgangspunkt til den vertikale opmåling
under udgravningen var en fikseret kotepunkt (x 496,60; y 510,00; 23,786 m DNN; det permanent sigte lå på 1,60 m over toppen af punktet). Der blev anvendt målebånd, vinkelprisme og
landmålerstokke til at vinkle målesystemet ud. Til indmåling af fund og anlæg blev der anvendt
målebånd, tommestok og lod såvel som feltpantograf og nivelleringsapparat. I 2006 blev målepunkterne georefereret (UTM zone 32); de ligger indenfor koordinaterne nord 6263770–
6263802 m og øst 594615–594665 m.

Udgravningsmetode
Muldafrømningen og udgravning af prøvegrøfterne blev udført med en gravemaskine på gummihjul med 2 m bred rabatskovl (maskinfører Peer Madsen, entreprenørfirma Erik Pedersen,
Ørsted). Afrensning og udgravning foregik med håndkraft ved hjælp af skovl, spade, hakke og
graveske, alt efter beskaffenhed af jorden og hvor skrøbelige anlæg og fund var. Den løse jord
blev gennemsøgt for fund med hånd og graveske, men blev ikke soldet. Under prøvegravningen
brugte museets daværende detektormand Ove Madsen (Hørning, Århus) en dag på, at gennemsøge udgravningsfeltet for metalfund. Under afsøgningen blev ikke fundet meget andet end adskillige jernsøm, diverse pistolkugler og patronhylstre.
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KHM 1462 Skovgårde. Oversigtsbillede af udgravningsfeltet ved afslutning af udgravningssæson 2001 fra øst.
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Ved prøvegravningen i 1999 blev der åbnet fire vestøstlig orienterede søgegrøfter (l. ca. 70 m;
afstand ca. 7,5–8,5 m) og et mindre felt (ca. 15 x 12 m), hvor der fremkom velbevarede fundamenter, som gav anledning til denne udvidede undersøgelse. Anlæggene blev gravet fri med
skovl og delvis med graveske og dokumenteret med foto (film AF1) og en oversigts-plantegning
1:100.
I år 2000 blev udgravningen udvidet med gravmaskine til et større felt (ca. 44 x 46 m), og
muldlaget og dele af den underliggende fyldjord af muldet sand blev fjernet ned til oversiden at
de skjulte anlæg. Jorden som maskinen ikke kunne fjerne uden at ødelægge de arkæologiske
levn, blev efterfølgende gravet væk med skovl og graveske. Alt efterfølgende jordarbejde blev
udført med håndkraft. Anlæggene blev renset af med håndkraft og dokumenteret med foto (film
AF2–5) og plantegninger 1:20. Ved slutningen af kampagnen blev der gravet to mindre grøfter
med ca. 1 m bredde gennem jordlagene ned til de første anlæg (grøft 1 ved x 532,00–532,80; y
513,80–517,00; grøft 2 ved x 526,40–531,00; y 517,00–518,00) for at sikre en snit igennem to
fundamenter hen til ovnanlægget A2; begge grøfter blev dokumenteret med foto.
I år 2001 (Film AF6–14) skulle et udvidet antal grøfter sikre et overblik over de vigtigste
anlæg i udgravningsfeltet, deres stratigrafi og tykkelsen af kulturlagene mod undergrunden, for
at give indtryk af, hvor stort og komplekst gårdtomten kunne forventes at være og hvor stort et
fremtidigt ressourceforbrug til en totalundersøgelse der måtte regnes med. De i 2000 påbegyndte grøfter 1–2 blev udvidet i henholdsvis nordsydlig (grøft 1 ved x 532,00–532,80; y
511,00–520,00) og vestøstlig (grøft 2 ved x 510,00–532,90; y 517,00–518,20) retning, såvel
igennem de vestøstlig orienterede fundamenter A1, A32, ovnanlæg A2–3 som fra A2–3 gennem
de nordsydlig orienterede fundamenter A15, A7/A39, A36/A42, A35 og kælder A61 med fyld.
Grøft 11 (x 533,00–538,40; y 518,20–519,30), som forlængelse af grøft 2 mod øst, skulle vise
det stratigrafiske forhold mellem stenlægning A17, ovnanlæg A2 og det såkaldte tårnfundament
A4. Desuden blev nye grøfter trukket, for at få fat på så mange anlægs- og lagdetaljer som mulig
og deres indbyrdes stratigrafiske relationer: Grøft 3 (x 536,70–538,70; y 510,80–516,20 og y
517,40–519,30) mod og indenfor det såkaldte tårnfundament A4. Grøft 4 (x 516,90–518,20; y
514,00–516,80), grøft 5 (x 518,20–520,00; y 509,00–516,80) og grøft 6 (x 520,20–521,80; y
513,00–516,80) blev lagt ud som sydlig udvidelse af grøft 2 indenfor fundamentering A1, A25 og
A42, igennem fundamentering A25, stenlægning A22 og dels gårdspladsen. Grøft 7 (x 500,00–
520,00; y 506,00-507,40) blev lagt for at sondere den vestlige del af gårdspladsen som først lod
til at være ubebygget.
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KHM 1462 Skovgårde. Oversigtsbillede af udgravningsfeltet ved afslutning af udgravningssæson 2001 fra vest.
.
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Her daler terrænet lidt mod vest og er dækket med et gennempløjet, omtrent 10–20 cm tykt,
lidt muldet og homogent sandlag. I grøften kom fundamenterne A34–A35 frem, hvorefter hele
arealet mod nord og vest på x 500,00–515,00; y 503,00–517,00 blev gravet ned og renset af, for
at finde en arkitektonisk afslutning af hustomten mod vest. Fladen er dokumenteret med plantegninger 1:10. I forbindelse med denne udvidelse blev i Grøft 9 (x 503,70–510,40; y 503,80–
504,20) en del af kælderen A24 udgravet. Dens overkant ligger godt 50 cm lavere i terrænet end
de øvrige anlæg og blev derfor først opdaget ved et tilfælde. Grøft 8 (x 528,5–535,00; y 505,20–
506,60) skærer igennem kælderen A21 med fyld. Alle grøfter blev fotodokumenteret og profilerne blev tegnet i målestok 1:10 af hensyn til de forholdsvis tynde jordlag.

Udgravningsmetoden med smalle sonderinger på udvalgte steder gav indblik i mange komplicerede anlæg og antydede en dels ret kompleks stratigrafi på stedet. For at kunne overskue gårdtomtens udvikling bedre, viste denne undersøgelsesmåde sig at være ufordelagtig. Gennem indgående samtaler med Det Arkæologiske Nævn (DAN), særligt Niels Engberg, blev KHM støttet i
sin opfattelse af udgravningen til gårdtomten var en sjælden og vigtigt arkæologisk mulighed,
for forøget viden om dansk middelalder udenfor byzonerne, der fortjente en bred undersøgelse
og dermed en ændring i udgravningsstrategien.
Efterfølgende blev udgravningsmetoden i kampagnen 2002 (Film AF0015–0020) ændret til
en totalundersøgelse med det formål at udgrave samtlige anlægs- og lagfænomener i omvendt
stratigrafisk rækkefølge helt ned til undergrunden. Med grøft 10 (x 534,70–540,0; y 510,70–
512,30) skulle det sydøstlige hjørne af gårdtomten og det stratigrafiske forhold mellem fundamenter A1 og A38/47 undersøges. Grøft 12, udvidelsen af Grøft 8 igennem kælder A21 med
fyldet mod nord, blev påbegyndt for at opnå en sammenhæng mellem fundamenterne A1 og A18
(dog ikke afsluttet). I 2002 gjaldt opmærksomheden husets hovedrum med de omgivende fundamenter, tårnfundamentet og ovnanlæggene (x 525,00–535,00; y 511,00–520,00). Dette afsnit
blev i hele fladen gravet igennem de yngre fyldlag og totalundersøgt ned til det, som for nærværende, tolkes som den tidligste brugshorisont. En del af det yngre fundament A32 blev fjernet (x
524,50–528,00; y 513,00–514,00).

Med afslutningen af udgravningskampagnen 2002 var gårdsanlægget ikke færdigundersøgt, og
nærværende beretning giver derfor kun et ufuldstændigt billede og dermed kun ufuldstændige,
om end gennemtænkte arkæologiske resultater.
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Alle anlæg blev registreret med A-numre, genstande med X-numre, plan- og profiltegninger med
T-numre, snit, profiler og prøver med D-numre, og alle fotos på en fotoliste. Disse lister er tilføjet
nærværende beretning.

Undersøgelsens resultater
Størrelsen af det delvist undersøgte udgravningsareal er tæt på 800 m2. Det er nogenlunde halvdelen af det område, der blev åbnet i forbindelse med den arkæologiske forundersøgelse i 1999.
Lokaliteten Skovgårde hovedgård og de tilknyttede bygninger har dog sandsynligvis været
spredt over et væsentlig større areal.

Hovedbygning og tilknyttede anlæg
Første byggefase
Det vigtigste og mest markante sammenhængende anlæg på det undersøgte areal er kampestensfundamentet A1 som tilhører den vestøstlig orienterede hovedbygning på gården (se bilag 18, oversigtsplan). Resultaterne af de arkæologiske undersøgelser tyder på, at der først og
fremmest er tale om en økonomibygning, som igennem sin brugsperiode har haft adskillige
funktioner. Funktionsskifterne medførte en del forandringer og gennemgribende ombygninger.
Disse forandringer i bygningsstruktur blev kun i begrænset omfang undersøgt, og derudover var
det ikke altid muligt at færdigundersøge påbegyndte anlæg. Bygningen som har været opført på
fundament A1 har dækket et areal på ca. 200 m2.
Hovedbygningens fundament A1 (bilag 1–2, østprofil D11 og vestprofil D6) ligger de fleste
steder direkte på undergrundssandet. Alternativt er der enkelte tilfælde af et eller to lag af omrodet undergrundsjord og opplaneret sand mellem undergrunden og fundamentstenene.
Fundamentet A1 er gennemsnitlig 50–60 cm bred og består af en ca. 13 m lang sydlig del, en
ca. 10 m lang østlig del og en ca. 19 m lang nordlig del. Fundamentet er opbygget af en enkelt
række af mellemstore og store (40–60 x 60–100 cm) marksten, som er lagt direkte på sand eller
gravet lidt ned, og vender med en jævn afsluttet kant mod ydersiden. De største marksten ligger
med en indbyrdes afstand på 1,4–1,6 m, nogle steder op til 2 m. Dette faktum peger på den oprindelige bindingsværkskonstruktion af bygningens ydervægge. Mens afslutning af fundamentet
A1 mod øst står klar afgrænset, er fundamentets vestlige afslutning mere diffus.

Kulturhistorisk Museum Randers
Christoph Briese — Beretning vedrørende en arkæologisk undersøgelse udført 2000–2002

KHM 1462 Skovgårde
side 15

Den nordlige længde af fundament A1 er velbevaret mellem x 526,00 og 534,50 på y 519,00–
520,00. Der mangler tilsyneladende kun én sten ved x 529,80–530,40. Et sted ved fundamentets
østhjørne ved x 533,10–533,80 tolkes som indgangsåbning A63.
Vest for x 526,00 sandsynliggør sporadiske sten og enkelte tydelige stenspor en forlængelse af
fundamentet i vestlig retning indtil x 516,50. Her trækker fundament A1 til sidst mod det meget
dybere liggende nordsydlig orienterede fundament A36, som både står i direkte forbindelse med
og er del af kælder A61.
Den østlige længde af fundament A1 er mindst ligeså velbevaret. Den strækker sig på x
534,00–534,60 fra y 511,00 til y 520,00. Nord- og sydhjørnet træder tydeligt frem med 90 x 60
cm store hjørnesten. I den nordlige ende, mellem y 517,90 og y 519,10, anes endnu en indgang i
fundamentet.
Den sydlige længde af fundament A1 ligger på y 511,00–511,60 og strækker sig mellem x
522,30 og x 534,90. Fundamentets sydvestlige ende binder omhyggeligt ind i indgangssituationen og stenbrolægningen A31 og afsluttes her med en vinkelret tilhugget hjørnesten ved x
522,30. Sydøsthjørnet er afsluttet med en stor marksten.

Den sydvestlige del af hovedbygningen er udlagt på en særlig måde. Husfundamentet springer
ca. 2 m tilbage mod nord og fortsætter som fundament A25 i parallelforlængelse med fundament A1 på y 512,50–513,00 og mellem x 515,90 og x 523,00. Fundament A25 viser samme opbygningsteknik, samme afstand mellem stolpestenene og samme dimensioner som A1. Mod vest
binder fundament A25 sandsynligvis på samme måde ind i fundamentet til hovedbygningens
vestgavl A36, som den nordlige længde gør.
Fundament A36 til bygningens vestlige gavl var ved udgravningens afslutning endnu ikke
fuldstændig frilagt. Det skyldes det faktum, at der ovenpå A36 ligger mindst et yngre nordsydlig
orienteret rulleskifte A42. Dette blev bevidst ikke fjernet før den lidt mere indviklede bygningssituation mellem A42 og det store vestlige fundament A35 var tilstrækkelig undersøgt. En undersøgelse af dette område ville blandt andet have krævet en delvis tømning af den dybe kælder
A61, således at det mindst to til tre skifter høje fundament A36 blev frilagt i hjørnerne. Rulleskiftet A42 lader til at være mindre dimensioneret end hovedbygningens øvrige fundamenter og
består af en enkelt 20–40 cm bred række af mellemstore 10–20 cm flade marksten. Dets vestlige
kant ligger tæt på x 515,50, er meget omhyggeligt lagt ud og har på et tidspunkt muligvis fungeret som yderside for bygningen. Det ligeså vigtige som interessante arkitektoniske forhold mellem hovedbygningens vestlige fundament, dens første vestgavl, kælderen A61 og en mulig senere vestgavl er endnu ikke undersøgt.
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Den eneste antydning af en mulig fast opdeling af hovedhuset i dets første byggefase har vi
med et ca. 4 m langt og ca. 1 m bredt nordsydlig orienteret fundament A15/A40, som binder
mod nord ind i fundament A1 og møder mod syd med det nordøstlige hjørne af brolægningen
A31 (x 525,50–526,60; y 515,30–519,20). Fundament A15/A40 hviler direkte på undergrunden
og ligger tilsyneladende (se bilag 5, nordprofil D3, østprofil D32) direkte ved siden af et muligvis
parallel forløbende fundament A7 med et rulleskifte A39. Det blev ikke undersøgt, om der kan
være tale om ét ca. 1,7 m bredt fundament eller, og det lyder mere sandsynligt, om to fundamenter, der ligger umiddelbart ved siden af hinanden. Dette løsningsforslag kræver dog en god forklaring, hvilket igen kræver en mere detailleret undersøgelse. Så kan det nemlig vise sig, at der
bag fundamenterne A15/A40 og A7/A39 faktisk gemmer sig to separate bygninger, som blev opført lige ved siden af hinanden. Hvis dette skulle vise sig at være rigtigt, implicerer det, at hovedbygningen oprindeligt kun har været halvt så stort som nu.
Omtrent 70 cm øst for fundament A5/A40, ved x 527,20–528,50 og henholdsvis y 515, 20–
516,50 og y 518,50–519,20, ligger rester af to punktfundamenter A41 og A52. Selvom A41
højst sandsynligt har været knyttet både til sydenden af fundament A15/A40 og det sydvestlige
hjørne af ovnrummet, så kan deres forhold til den øvrige konstruktion af den østlige del af hovedbygningen endnu ikke forklares anderledes, end at det må har været en del af den indre opdeling af rummet.

Direkte syd for og parallelt med fundament A25 ligger stenlægning A22. Den består af mindre
(10–20 cm) marksten, som på nordsiden trækker hen til fundament A25 og på sydsiden er indrammet af en række af mellemstore (30–50 cm) marksten. Direkte syd for lå den kun meget
fragmentarisk bevarede gårdsbelægning A68. Stenlægningen A22 løb udenfor bygningens sydlige mur på x 515,00–522,90 fra y 511,50 til y 512,60, og dens østlige side binder ind i stenlægningen A31. Vest for x 514,80 er A22 ikke bevaret, og det heller ikke sikkert, at den fortsætte
mod vest. Det kan lige så vel antages, at stenlægningen fortsatte mod nord, parallelt med vestgavlen. Et snit lagt igennem brolægningen A22 og fundament A25 viser (se bilag 10, vestprofil
D16), at A25 ligger på et 20–30 cm tykt planeringslag 199/85, der udligner terrænets lille
hældning mod vest, og at stenlægningen A22 ligger på et yderligt planeringslag 200.
En tilsvarende stenlægning A67 formodes at have befundet sig umiddelbart nord for, og
sandsynligvis parallel med hele længden af den nordlige del af fundament A1 (x 518,50–528,80;
y 518,60–519,20). A67 består af enkelte løse mellemstore (30–60 cm) marksten, der delvist ligger på række. På grund af dens dårlige bevaringstilstand kan bredden af stenlægningen ikke
bestemmes. Muligvis er der tale om et 80 cm smalt tagdryp der lå på denne side af huset.
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Indgangen til hovedbygningen er dækket med stenlægning A31. Den er ca. 3,5 m bred og
strækker sig over en klart afgrænset flade på knap 16 m2 (x 522,60–526,00; y 511,20–515,60),
som ligger fra kanten af fundament A1 4,5 m mod nord og slutter dér. Selve indgangsarealet er
dækket af et halvt møllestensfragment (diameter 1,55 m), hvorfra der er lagt en uregelmæssig
blanding af små (5–10 cm), mindre (10–20 cm) og enkelte mellemstore (30–50 cm) marksten.
Det nordvestlige hjørne af stenlægningen A31 trækker sig fra syd mod fundament A40. Den
nordlige halvdel af østsiden af stenlægning A31 er afgrænset af det nordsydligt orienterede fyldskifte af gråbrunt, muldet sand med lidt trækul, som viser en meget præcis markering af en dørtærskel af fuldstændig nedbrudt træ A49 med uskæringer til dørkarmen eller lignende indsats af træ (x 526,00–526,14; y 512,40–515,40).
I det nordøstlige hjørne af hovedbygningen
direkte på undergrunden ligger stenlægning
A17 som består af mellemstore (20–50 m)
marksten med en flad og glat overflade, der
tyder på slid efter stærk trafik (x 530,90–
533,80; y 517,60–59,70). Stenlægningen
dækker en flade på ca. 2 x 3 m, og stenene
trækker i nordlig og østlig retning direkte hen
til fundamentet A1. Stenfladen er meget omhyggelig udlagt og dannede, da den lå færdig,
sandsynligvis en næsten lukket overflade. Den
blev dog åbenbart aldrig indrammet og fremstår derfor nu lidt løst i kanterne. På den sydlige fjerdedel af stenlægningen, fra x 531,60 til
x 534,40 og på y 518,00–518,20, ligger et synligt skel i stenlægningen, som er lagt af to parallelle rækker af de større marksten og danKHM 1462 Skovgårde. Hovedbygningens nordøsthjørne med
indgang i fundament A1 og stenlægning A17 fra øst.

ner en smal, vestøstlig løbende rende med en
ca. 10% hældning mod øst og mod den nord-

østlige indgang i fundamentet A1, hvor stenlægningen ender (se bilag 5, sydprofil D4; bilag 1,
østprofil D11; bilag 2, vestprofil D6). Midten af renden ligger ca. 4–6 cm lavere end den omgivende flade. Hen over den lavere liggende del af stenlægningen A17 trækker fra øst det tykke sorte
askelag 48=321, som allerede blev iagttaget under det såkaldte tårnfundament A4 (se bilag 15,
vestprofil D1–D2) og som i østlig retning trækker over undergrunden og ender ved x 536,80.
Askelaget 48=321 er dækket af to yderlige smudslag 155–156 af løst gråbrunt, lidt leret sand
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med sort aske og trækulstykker. Både det sorte askelag og de to smudslag tilskrives brugsfasen
af rummet med stenlægningen A17 (se bilag 5, sydprofil D4).
Stenlægning A17 ender i den vestlige side uden særlig afslutning. Herfra og til østsiden af
fundament A15/A40 var overfladen af dette rum i bygningns første fase dækket med gulvlag
93–95, der bestod af hårdt stampet ler (se bilag 5, nordprofil D3; bilag 6, sydprofil 5). Ovenpå
denne gangflade ligger længere mod vest to pakninger af flere meget tynde smudslag 91, 100,
104–105 af mørkegråt til sort sand og sandede lerstriber, som indeholder trækul, lidt teglsmuld
og spredte teglstykker. Disse smudslag fylder hele rummet og kan følges i sydlig retning mindst
hen til fundament A32 (se bilag 16, østprofil D28; bilag 17, vestprofil D31).

KHM 1462 Skovgårde. Det første ovnanlæg A3 syd for stenlægning A17 fra nord.

Lige syd for stenlægningen A17 blev under udgravningen resterne af husets første ovnanlæg
A3 ved x 531,00–533,00 og y 514,50–517,50 fundet (se bilag 18; bilag 1, vestprofil D11; bilag 2,
vestprofil D6; bilag 6, sydprofil D5). Flere detaljer af det første anlæg var ikke længere synligt,
fordi ovnen A3 i bygningens senere historie blev opgivet og skiftet ud med en ny ovn A2. Ovnen
A3, som sandsynligvis oprindeligt har fremstået som en uregelmæssig cirkulær enkelt stenkrans A55, bestående af mindre (30–40 cm) marksten, er bevaret i en halvrund struktur. Ovnens udvendige omfang har oprindeligt målt ca. 2,5 m i diameter og den indvendige bundflade
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ca. 2 m i diameter. Stenkransen A55 trækker i østlig retning mod to større fundamentsten til
en væg (x 532,70–534,10; y 515,10–515,30), som sandsynligvis har afgrænset ovnrummet fra
resten af bygningens hovedrum. Resten af stenkransen A55 ligger på et lag af hårdt okkergult
ler 308–309, som er rødbrændt hen mod og sortbrænd ved ovnens centrum, og laget indeholder få rester af trækul. Bunden af ovnenes ca. 60 cm bredde påfyldningsåbning A62 på den
nordvestlige side er udlagt med en hel og seks halve munkesten (60 x 30 cm), som ligger direkte
i ovnbundens brændte ler. Resterne af den sammenstyrtede ovnvæg lag 124 og ovnkappen
lag 275 lå øverst i dette anlæg (se bilag 2, vestprofil D6).
I den lille 1 x 1,5 m niche mellem ovnen og østgavlens fundament A1 lå et næsten kvadratisk
fundament A60 bestående af store (40–80 cm) marksten. Ovenpå det dannede en halvrund
samling af mindre marksten A54 en form for kumme (diameter ca. 50 cm; dybde ca. 8–10 cm),
som var delvis dækket med resterne af et tykt lag kalkmørtel.
Adgangsniveauet til ovn A3 var stenlægning A17 nord for A3. På overfladen fandtes rester af
et sort fedtet sandlag med meget trækul 163 som dækkede hele stenlægningen.
Syd for ovnrummet (se bilag 2, vestprofil D6) trækker adskillige sandlag blandet med
lerklumper og trækul 135–137, 131 og 143 såvel som et lag af rødbrændte lerstykker 127
og et lag af tynde lerstriber 130 hen mod ovnrummet.

Anden byggefase
På et hidtil ikke kendt tidspunkt i hovedbygningens historie, sker der en tydelig forandring af
den indre opdeling af hovedbygningens østlige rum, uden at dette dog kan forklares med et synligt funktionsskifte.
I den sydlige halvdel af hovedbygningens østlige rum er der blevet påført adskillige blandede fyldlag 139, 132, 128, 138, 140, 141, 129, 125 og 133 med en samlet tykkelse på ca. 20–30
cm, som også blev planeret hen over resterne af ovn A3, som i mellemtiden var blevet nedlagt (se
bilag 2, vestprofil D6). I den nordlige del af hovedbygningens østlige rum, øst for fundament
A15/A40 og vest for ovnrummet (se bilag 2, vestprofil D6; bilag 3, østprofil D29; bilag 5, D3 og D4;
bilag 6, sydprofil D5) blev der påført og udplaneret meget store mængder af rent gråliggrønt
plastisk ler 89, 106, 114, 123, 126, 158 i et op til 50 cm tykt lag, der ikke kun fylder hele rummet men også hæver gulvniveauet i rummet betydeligt. Indtil videre er grunden for denne forandring ukendt og også svært at tolke.
Efterfølgende er der blevet lagt et nyt vestøstlig orienteret fundament A32 ved x 524,20–
534,00 og y 512,80–513,60. Fundamentet er ca. 30–40 cm bred og bygget med to parallelle rækker af mindre (10–20 m) og store (30–60 cm) marksten. Med sin vestlig ende trækker fundamentet ca. 2 m hen over brolægning A31. Grunden til denne arkitektoniske forandring er umid-
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delbart svært at forstå. Det samme gælder for funktionen af den nye, ca. 1,70 m smalle og ca. 9,5
m lange gang med kun én åbning ved hovedindgangen.
Væsentlige nye ændringer sker nu også med opførelsen af det såkaldte tårnfundament A4 (se
bilag 5, nordprofil D3). Efter sløjfning af den nordøstlige sideindgang til ovnrummet ved at påføre lerfyld 158, blev fundamentsgrøft A59 gravet ned i dette og fundament A4 lagt derned. (se
nedenfor).
Lige ovenpå den tildækkede stenlægning A17 blev det nye ovnanlæg A2 anlagt (diameter ca.
2,20 m) i en nedgravning igennem lerfyld 123 ved x 531,20–534,90; y 517,00–519,10 (se bilag 2,
vestprofil D6; bilag 5, nordprofil D3–D4). Ovnen er opbygget med en grågrøn til okkergul lerpakning med lidt brændt ler og trækul 108 nederst og direkte på stenlægning A17. Derpå
ligger en blanding af grågrønt ubrændt og rødligt brændt ler 109, som danner underlag for
en stenpikning af små (6–10 cm) marksten 320 der tolkes som ovnbund. Stenpikningen er
yderligere dækket af de to brændte lerlag 113 og 110. Ovnen havde en ca. 1 m bred åbning
mod vest. Det brændte lerlag 110 fremkom direkte under muldlaget, og eftersom der ikke var
rester af ovnkappen bevaret, er den muligvis blevet nedpløjet i eftertiden.
Der blev ikke gjort arkæologiske fund, der kunne antyde, at ovnene A3 og A2 blev brugt til
andre formål end som bageovne.

Tre kælderanlæg, et tårn og andre anlæg uden for hovedbygningen
Umiddelbart udenfor hovedbygningen ligger en række anlæg der knytter sig rumligt og sikkert
også funktionelt til gårdens hovedbygning. Men enten står disse anlæg ikke i direkte stratigrafisk kontekst med hovedbygningen, således at gårdens byggehistorisk udvikling er mulig at rekonstruere, eller stratigrafien er endnu ikke undersøgt til bunds alle steder. Disse anlæg beskrives efterfølgende.

Adgang til gården
Udenfor fundamentet A1 til hovedbygningen og den såkaldte indgangssituation med den halve
møllesten og stenbrolægningen A31 strækker sig en nordsydlig orienteret stenbrolægning A33
mod syd, som tolkes som adgangsvej over gårdspladsen til hovedbygningen (x 522,80–523,60
m; y 503,50–510,30 m). Brolægningen er lagt i sand – detaljerne for opbygningen er endnu ikke
undersøgt – og er bygget op af små og mindre (5–10/10–20 cm) marksten. Kanterne er indfattet
af mellemstore marksten (30–50 cm). Oversiden af stenene er tydelig slidt, men det skyldes sik-
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kert også det faktum, at en stor del af byggematerialet til denne del af gården består af vandrullede sten, som er hentet fra den nærliggende strand. Der kan ses en afbrydelse af forløbet ved y
506,10–506,60 m, hvor der er både et skifte i retningen og i belægningsmønstret. Skellet fortsætter mod vest i resten af gårdsbelægningen A68 og tager hensyn til en hidtil ukendt konstruktion, som ikke længere er bevaret. Det kan dreje sig om en træport eller et vestøstligt orienteret hegnsforløb. Ved y 508,40–509,20 m ligger stenlægningen ca. 4–5 cm dybere og danner en
smal, vestøstlig orienterede rende. Fortsættelsen af stenbrolægning A33 mod nord og syd og
dens forbindelse med fundament A1 og indgangen A31 er henholdsvis forstyrret eller endnu
ikke undersøgt.
Den tidligere nævnte rest af gårdsbelægning A68 består af små marksten (5–10 cm) lagt i
sand (x 521,10–522,80; y 506,00–506,90). På grund af restens udformning antages det, at de
små sten var oprindelig lagt i små kvadratiske felter på 80 x 80 cm, formodentlig over hele
gårdspladsen. Den største del af den oprindelige belægning er ikke bevaret. Stenene er flyttet til
mindre eller større ansamlinger på gårdspladsen syd for gården.
Hvad der muligvis kan tolkes som regelmæssig liggende in-situ-rester af den dårlig bevarede
gårdsbelægning, kan anes ca. 1–2 m syd for og parallel med stenlægning A22 (x 515,00–520,50;
y 509,50–511,20)

Det sydøstlige kælderrum
Med grøft 8 (x 528,5–535,00/y 505,20–506,60; se også profil D9) blev der lagt et vestøstlig forløbende snit igennem en rest af et anlæg som tolkes som stenkælder A21. Kælderen er ikke
fuldstændig udgravet. At bedømme fra to hjørnestene, et afbrudt stenforløb på vestsiden og en
enkelt sten fra sydmuren regnes med en grundplan på ca. 7 x 9 m (x 527,80–535,20 m; y 504,50–
511,00 m). Fundamentet er gravet 0,8–1,0 m ned i den sandede undergrund. Den oprindelige
konstruktion og loftshøjden er ukendt. Der er bevaret et stenfundament eller en stentørmur
A18, som er bygget af store marksten (50–60 cm) i to skifter med mindre sten der fylder mellemrummene og er lagt direkte på undergrunden. På indersiden af kælderrummet trækker en ca.
45–60 cm bred og 20 cm høj stenlægning A19 af mindre, flade sten (10–30 cm) mod fundamentet. Stenlægningen løber parallel med vest- og østsiden af muren. Formodentligt kan det samme
fænomen iagttages på nord- og sydsiden. I midten af kælderrummet blev fundet en enkelt stor
marksten A20 (40–50 cm), muligvis en af flere, der har ligget på række og dannet underlag for
en række nordsydlig orienterede stolper, der givetvis har støttet en form for kælderloft.
Direkte på undergrunden ligger rester af et tyndt lag af trækulssmuld 186 der trækker mod
stenlægningen A19. Dette lag er delvis dækket af et lag af rent kalk 187. Kælderrummet var
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fyldt med tre lag 188–190 af grålig okkerfarvet leret sand med mange kalk- og mørtelrester,
teglfragmenter og små trækulsstykker. Det øverste lag 191 bestod af lidt muldholdigt sand med
lidt kalk, små teglrester og en stor del af mindre marksten (15–20 cm). Lag 191 tolkes som det
sidste nedbrydningslag da gården blev opgivet.
Det stratigrafiske forhold af den sydøstlige stenkælder A21 til husfundamentet A1 og de muligvis underliggende jordlag er ikke fuldt undersøgte. Kælderfundamentet trækker fra syd mod
husfundamentet, men holder dog en lille markstens bredde (ca. 20 cm) afstand til husfundamentet A1. Nordvesthjørnet af kælderfundamentet møder husfundamentet A1 lige umiddelbart øst
for en stolpesten i den vestøstlig orienterede sydvæg af bygningen. Nordøsthjørnet af stenkælderen ligger lige en lille markstens bredde forskudt mod øst. Dette faktum tyder på, at stenkælderen A21 blev anlagt på et senere tidspunkt, efter hovedhuset A1 var udført.

Det sydvestlige kælderrum
I grøft 9 (x 503,70–510,40; y 503,80–504,20) blev der frilagt nordsiden af yderlige en stenkælder A24. Kælderen, som ikke blev undersøgt færdig, er knap 7 m bred og fortsætter mod syd
udenfor udgravningsfeltet (x 503,80–505,60 m; y 504,70–505,40 m). Kælderen er, ligesom det
sydøstlige kælderrum A21, gravet 0,8–1,0 m ned i den sandede undergrund. Den oprindelige
konstruktion og loftshøjden er ukendt. Kældermuren A27 består af en enkelt række store (40–
60 cm) marksten og er bevaret i et skifte. Mellemrum mellem stenene og ydersiden af kældermuren er henholdsvis fyldt og beklædt med stift ren okkerfarvet ler. Et enkelt stenspor i den
samme ler på bunden af kælderen og syd for den indre stenlægning tyder på, at kælderbunden
var dækket med et lerlag af ukendt tykkelse. Denne brug af større mængder af ler i forbindelse
med konstruktionen tyder på, at kælderen A24, i modsætning til kælderen A21, muligvis var
bygget som vandtæt rum. Langs med indersiden ses også her en 80–90 cm bred stenlægning
A26 af omhyggeligt lagte mindre (10–20 cm) og mellemstore (30–50 cm) marksten, som løber,
formodentlig på alle sider, parallel med kældermuren A27.
Det nordøstlige hjørne af kælderrummet trækker mod det sydvestlige hjørne af mur
/fundament A35.

Det nordvestlige kælderrum
Ved udgravning af Grøft 2 (x 509,80–515,90; y 517,00–518,10; se også profil D10), som skulle
belyse positionen af den vestlige mur A42 af hovedbygningen og dens stratigrafisk forbindelse
med den store nordsydlig orienterede mur A35, blev snittet ført igennem et anlæg som også
tolkes som kælderrum A61. Grøft 2 blev gravet til undergrunden, der viste sig at være afgravet
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til ca. 1,5 m under overfladen. Direkte på undergrunden står kældermuren A36 i den østlige del
og mur A35 i den vestlige del af snittet. Kældermur A36 er ca. 90 cm høj, bygget med små (5–10
cm), mellemstore (20–40 cm) og store (40–60 cm) marksten, som ligger direkte på den afgravede undergrund og er bundet med okkerfarvet ler. Opbygning, forløb og bredden af muren er
endnu ikke undersøgt, men noget tyder på, at den vestlige, indre side løber ved x 515,80 m og
den østlige side ved x 516,80 m. Det formodes, at kældermuren A36 fortsætter mod syd til y
513,00–513,50 m, hvor den mødes hovedhusets sydvestmur A25 og herefter drejer mod øst.
Hvis denne tolkning holder stik, kan der regnes med en grundflade af kælderen på ca. 6 x 6 m,
altså et rum af lignende dimensioner som de to andre kældre på grunden.
Ovenpå mur A36 ligger, sat i blandet ler og sand, en ca. 30 cm høj fundamentering eller rulleskifte A42 af mellemstore (20–40 cm), flade (10–20 cm) marksten.
Vestsiden af kælderrummet A61 er afsluttet af den nordlige ende af mur A35. Her er muren
A35 opbygget med mindst tre skifter af mellemstore (40–60 cm) og store (60–90 cm) marksten,
som i den nederste del er sat i ler. Bunden af kælderen A61 består af hårdt faststampet undergrundssand, men i modsætning til de to andre kælderrum, er der hverken fundet randsten eller
gulvbelægning. Mærkværdigvis blev der heller ikke konstateret smudslag eller en trampet overflade, som man ellers kunne forvente.
Efter at kælderen blev opgivet, er den, åbenbart i et hug fyldt med sand i flere lag, som blandt
andet indeholder nedbrudt organisk materiale, knogler og husholdningsaffald, men også større
mængder af sandede lerklumper, mørtel, trækulsnister, brænd ler, teglbrokker og enkelte mellemstore marksten.

Den store vestmur og et fritstående fundament
På vestsiden af gårdsarealet ligger et fundament som er omtalt ovenfor i forbindelse med det
nordvestlige kælderrum. Fundament A35 strækker sig i nordsydlig retning (x 508,40–510,60; y
504,50–518,10 m) og består af mellemstore (40–60 cm) og store (60–90 cm) marksten, som er
sat i sand med en bredde af ca. 1,5 m. I den sydlige ende ved kælderen A27 består fundamentet
af et stenskifte, mens det i den nordlige ende, hvor fundamentet indgår i kælderkonstruktionen
A61, er mindst tre skifter høj.
Overgangen mellem fundamentering og kældermuren er endnu ikke undersøgt, selve fundamentsforløb viser dog et synligt skel ved x 509,00–510,00 m; y 512,00–513,00 m. Dels sker der
en lille ændring i orientering af fundamentet ved, at muren er skubbet knap 50 cm længere ud
mod vest, dels er opbygning af fundamentet lidt anderledes ved brug af mindre (20–30 cm)
marksten på den vestlige yderside af muren.
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Denne ændring i forløbet og i opbygning af fundamentet A35 korresponderer påfaldende
med positionen af den sydvestlige langmur A25 med brostenslægningen A22 ved hovedbygningen, det vil sige, at alle tre anlæg tydelig tager hensyn til hinanden, uden at en direkte arkæologisk forbindelse har kunnet påvises. Skellet deler fundament A35 i to lige, knap 7 m lange dele.
Lige midt og ca. 1,5 m vest for den sydlige halvdel af fundament A35 ligger der et kvadratisk
fundament A34 med ca. 2 m afstand til den nordlige mur af den sydøstlige stenkælder A24.
Fundamentet måler 2,2 x 2,4 m og er bygget med store (40–60 cm) marksten, der er lagt direkte
på den daværende overflade. Fundament A34 står i en tydelig konstruktionssammenhæng med
fundament A35 og stenkælderen A24, eller tager i hvert fald hensyn til dem begge. Det kan dog
ikke umiddelbart aflæses af fundamentet, hvilken form for bygningskonstruktion der var rejst på
dette.

Det såkaldte tårnfundament og to senere tilbygninger
I den nordøstlige del af udgravningsfeltet og umiddelbart øst for østgavlen af hovedbygningen (x
535,00–539,60; y 516,40–520,40) ligger et fundament A4 med næsten kvadratisk grundris (4 x
4,5 m). De tre ydre sider af fundamentet som vender væk fra hovedbygningen mod nord, øst og
vest, er lagt med to parallelle rækker af store (40–60 x 60–80 cm) marksten med mindre (20–40
cm) marksten imellem dem. Den nordlige og østlige fundamentsmur er ca. 1,20 m bred, mens
den sydlige er 1 m bred. De lodrette ydersider af fundamentet danner en regelmæssigt og lukket
overflade, mens indersiderne er lagt mere udjævnt. Kun den sydlige del af fundamentet trak
direkte hen mod hovedbygningens østgavl og lader til at stå i forbindelse med denne. I forhold til
nordfundamentet af hovedbygningen springer den nordlige del af tårnfundamentet 30–40 cm
frem mod nord. I modsætning til de andre sider, er den vestlige del af fundamentet kun ca. 70–
80 cm bred og lagt med en enkelt række af store marksten.
Vestsiden af tårnfundamentet ligger med ca. 80 cm afstand parallel med hovedbygningens
østgavl og samtidig lige over for den ca. 1,30 m bred åbning i den østlige del af fundamentet A1.
Årsagen til denne byggeløsning kan være, at åbningen i fundamentet A1 oprindeligt blev brugt
som indgang til hovedbygningen og derfor måtte friholdes, også efter den bygningsdel, som stod
på fundament A4, var rejst. Dermed må det såkaldte tårnfundament være bygget senere end
hovedbygningen. Denne formodning bliver støttet af stratigrafien som den fremstår i vestprofil
D2, grøft 11. På undergrundssandet ligger der nederst to lag af sand iblandet nedbrudte organiske rester, enkelte trækulsnister og teglrester 45 og 42, efterfulgt af et ca. 20 cm tykt
askelag 48 (= lag 321) skærer både lag 45 og undergrunden og trækker fra øst mod stenlægning A17 i det nordøstlige hjørne af hovedbygningen (se sydprofil D4) og er dermed samtidig
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med denne. Derudover slutter askelagets sydlige kant lige så langt mod syd som stenlægning
A17, nemlig ret præcis ved den store hjørnesten i fundamentet A1, som begrænser den sydlige
side af udgangen. Det er endnu ikke undersøgt, hvorvidt der var en funktionskontekst mellem
stenlægningen A17 og askelaget 48.
Ovenpå askelaget ligger det ca. 20 m tykke lag 47af kompakt gråt ler og lag 46 af gråbrunt
muldet sand, fulgt af et kompakt lag 43 af gult leret sand med lidt nedbrudte organiske rester og teglrester. Fra oversiden af lag 43 skærer en nedgravning til den nordlige del af fundament A4 samtlige lag til undergrunden, mens den anden til den sydlige del af fundamentet kun
skærer det øverste lag 43. Nordsiden af fundamentet A4 ligger dermed ca. 20 cm lavere end sydsiden. Nedgravningen A59 (se profil D4) til den vestlige længde af fundament A4 er væsentlig
større og bredere, uden at der umiddelbart kan findes en logisk forklaring for det. Men profilen
D4 viser også meget klart, at det såkaldte tårnfundament A4 blev opført på et ikke uvæsentlig senere tidspunkt end hovedbygningen, nemlig efter at den oprindelige, stadig ukendte funktion af
rummet med stenlægningen A17 i det nordøstlige hjørne af bygningen var opgivet og omdannet
til et rum med ovnanlæg.
Øverst indenfor fundament A4 ligger lagene 32 og 34 der består af gult kompakt ler, som
oprindelig dækkede hele rummet. Dette lerlag danner underlaget til stenlægning A43, hvoraf
godt en fjerdedel er bevaret på den vestlige inderside.
Selvom fundament A4 og stenlægning A43 tydeligvis tilhører en samtidig konstruktion og
selvom rummet indenfor fundamentet, på trods af den ringe dimension af knap 2 x 2 m, dermed
må have haft en funktion, tyder intet i fundamentets opbygning på en adgang til rummet på højde med jordoverfladen.

Udenfor, på sydsiden af fundament A4 og i umiddelbar forlængelse af dets østlige længde, ligger
en knap så velbevaret fundamentrest A37 bestående af mellemstore (40–60 cm) marksten (x
529,00–539,60; y 513,70–516,40). A 37 løber direkte mod det sydøstlige hjørne af fundament
A4 og stod i forbindelse med den vestøstlig orienterede fundamentrest A29 af store (60–80
cm) og mellemstore (30–40 cm) marksten (x 535,60–538,90; y 513,50–514,20), et yderligt
nordsydlig orienteret fundamentrest A38 af mellemstore (40–60 cm) marksten (537,40–
537,90; y 512,00–513,60) og til sidst med fundamentrest A47 af mellemstore (20–30 m) marksten (x 539,60–540,00; y 510,20–510,75), som kan lige så godt være den sydlige ende af A38.
Fundamentrest A 29 tager tydeligt hensyn til det senere tilføjede vestøstlig orienterede fundament A32 ved at ligge i forlængelse i dette, og ligesådan er fundamentrest A47 orienteret efter
nordsiden af kælderfundament A18.
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Fundamentresterne A29, A37, A38 og A47 og er sandsynligvis spor efter to senere til- eller
ombygninger, som fylder det ca. 5 x 6 m store areal øst for østgavlen af hovedbygningn og syd
for sydsiden af det såkaldte tårnfundament A4. De to formodede rum er omtrent lige store og
måler hver ca. 2 x 4 m på indersiden. I den nordlige af dem ligger en forstyrret rest af en stenlægning bevaret. Den gemte sig under en ansamling af mindre (10–20 cm) marksten, mange
teglfragmenter, teglsmuld og trækul A30 som stammer fra en sammenstyrtet mur.
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