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1. Undersøgelsens forhistorie
Baggrunden for undersøgelsen HOM 2580 er anlæggelsen af Motorvej rute 18 Lindved-Ølholm.
Undersøgelsesområdet til den egentlige udgravning er udpeget efter en forundersøgelse foretaget i 2009
som en del forundersøgelsen af hele motorvejstracéet under HOM2354.
I 2005 foreslog Vejdirektoratet tre forskellige linjeføringer af den projekterede
motorvejsstrækning Riis-Ølholm-Vejle. Hovedforslagets linjeføring forløb langs Viborg Hovedvej
(Rute 13) på hele strækningen mellem Ølholm og Hornstrup. Det endte med at blive dette forslag til
linjeføringen, som blev vedtaget og gennemført. Det stod hurtigt klart, at anlæggelsen af den ny
motorvejsstrækning ville komme til at berøre større områder af potentiel kulturhistorisk værdi.
I oktober 2007 blev der afholdt et møde om de nødvendige arkæologiske undersøgelser
på den planlagte motorvejsstrækning. Til stede var repræsentanter fra Vejdirektoratet samt de museer
med arkæologiske ansvarsområder, som ville blive berørt af motorvejsstrækningen Riis-Ølholm-Vejle
(dvs. repræsentanter fra Horsens Museum, Vejle Museum og Herning Museum).
Forud for etableringen af motorvejen udførte arkæolog Carsten Risager en arkivalsk
kontrol med bl.a. gennemgang af kartografiske kilder samt en besigtigelse af det planlagte
motorvejstracé. Besigtigelsen fandt sted i september og oktober 2008. Disse indledende undersøgelser
og rekognosceringer førte til egentlige arkæologiske forundersøgelser på store dele af strækningen. De
ret omfattende arkæologiske forundersøgelser blev påbegyndt den 14. april 2009. Rapport for
forundersøgelsernes forløb og resultater kan findes under sagsnummeret HOM 2354.
Udgravningen HOM2580 var delt op i tre kampagner: Kampagne 1+2 under
samlebudgettet for HOM 2354 etape 1 svarende til et areal på ca. 42.200 m2. Af disse blev der udskilt 4
lokaliteter på tilsammen 24.489 kvm, og et område på 29.010kvm blev afdækket.
Ved forundersøgelse af Kampagne 3 (selvstændigt budget) på strækningen mellem
stationsnr. 22.735 – 23.040 blev der udtaget et sagsareal på i alt 35.832 kvm. Der blev udskilt 3
lokaliteter på sammenlagt 22.188 kvm, hvoraf et areal på 20.500 kvm blev afdækket ved undersøgelsen.
På baggrund af forundersøgelsen blev der således udtaget et større sagsareal med syv lokaliteter med
væsentlige fortidsminder til videre undersøgelse. Disse syv lokaliteter har fået sagsnummer: HOM 2580,
Hvolgård Mølle. Efter endt forundersøgelse af Etape 1, selve motorvejstraceet, blev Kampagne 1 og 2
oprettet med lokaliteterne 1, 2 og 3 under kampagne 1 og lokalitet 4 under kampagne 2 (se bilag 1).
Senere blev et område nord herfor udpeget til jorddepot og ved forundersøgelsen af dette område blev
der yderligere udpeget tre lokaliteter 5, 6 og 7 (se bilag 2). De tre kampagner blev gravet i forlængelse af
hinanden i et kontinuerligt forløb i tidsrummet fra den 16. december 2009 til den 1. juli 2010.
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Figur 1: Placeringen ad de forskellige kampagner 1, 2 og 3 med de undersøgte områder markeret med rødt.

Figur 2: HOM 2354/2580 etape 1markeret med rødt.
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Figur 3: HOM 2354/2580 kampagne 3 markeret med rød.

Der kendes ingen registrede SB-numre inden for det undersøgte område.
Nedenstående beretning dækker udgravningskampagnen på motorvejsstrækningen Riis-Ølholm-Vejle
fra station 22.700 til 23.500 - vest for Viborg Hovedvej (HOM 2580 Hvolgaard Mølle).

1.1 Arkivalsk gennemgang af skriftlige kilder
Der kendes ikke til landbebyggelser ved Hvolgård Mølle, forud for møllen fra slutningen af 1800-tallet,
fra de skriftlige kilder. I engdraget nedenfor Hvolgård Mølle ved Ølholm bæk ligger den hvidmalede
herregård Hvolgård Hovedgård. Det har den gjort siden 1400-tallet og måske endnu længere tilbage
end det - dog med andre bygninger end dem der står i dag. Hvolgård Hovedgård nævnes med sikkerhed
første gang i en skriftlig kilde fra 1433. I 1458 kan man i testamentet for en kannik ved navn Anders
Skeel se, at Hvolgård Hovedgård blev givet til Ribe Bispesæde som sjælegave. På dette tidspunkt var
Hvolgård grundmuret og en mølle fulgte med. (Kristensen 2002 s. 94 f.). Den nuværende
Hovedbygning på Hvolgård er bygget i 1870-71, men har haft en hel række forgængere, bygget efter de
forskellige tiders mode (Trap 1964 s. 1046). I haven rundt om de nuværende bygninger ses stadig de
tydelige grave fra den middelalderlige herregård. Det må formodes at være denne herregård, som
nævnes i et skøde på Hvolgård fra 1588. Heri fortæller Jørgen Sested om salget af hovedgården, hvilket
var datidens navn for en herregård, såvel som en række gårde i ejerlavet. Først og fremmest nævnes
møllen ”som holdes mølle til gården med alle samme mølles tilbehør og rettigheder”. Dernæst
beskrives ”et bol ved ”Hauffschouff”, som Christen Tydsk påbor, hvilket er bygget på fornævnte
Hvolgårds grund og ejendom…”. Teoretisk kunne dette være gårdsanlægget på Hvolgård.
I Markbøgerne fra Christian d. 5´s Matrikel, en skattetaksering af samtlige jorde i det daværende
Danmark, og nedskrevet i 1683, ved vi, at Langskov Sogn bestod af fem ejerlav, mod de fire vi kender
fra Original 1-kortet fra 1817. Hvolgård Hovedgårds ejerlav bestod blot af hovedgården og en mølle,
Langskov ejerlav bestod af 5 gårde, hele 16 gårde var der i Ølholm Bys Ejerlav og 5 gårde hørte til

6

Nyborg Bys Ejerlav sydligst i sognet. Sidst var der to gårde i det lille ejerlav helt mod nordvest, på dette
tidspunkt benævnt Over Hauge, hvor Haugegård stadig bærer sit navn i dag.
Det undersøgte areal ligger delvist i Hvolgård Hovedgårds Ejerlav og delvist i Ølholm
Ejerlav, begge i Langskov Sogn, Nørvang Herred. I gejstlig henseende hører området i middelalderen
under Ribe Stift. Nørvang Herred kendes fra kong Valdemars jordebog fra 1231 samt fra Ribe
Oldemoder. Nørvang herred i Jelling syssel var i middelalderen et selvstændigt len. Hvolgård
Hovedgård var i katolsk tid ejet af Ribebispen og var forlenet bort til en lensmand på stedet.

Figur 4: Ejerlavstruktuen i og omkring Langskov sogn.

1.2 Arkivalsk gennemgang af kort
Ud fra gamle kort fra de sidste årtier af 1700-tallet kan man se, at bakketoppen lå øde hen sandsynligvis
i de cirka hundrede år indtil den hollandske mølle og møllehuset blev bygget omkring 1880. Således
kendes Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1784, hvor det berørte areal ligger øde hen som mark.
Dette kan dog skyldes at der ikke er tale om en selvstændig gårdsenhed (se tolkning af
renæssancebebyggelsen). Derimod er der med sikkerhed ingen bebyggelse på bakkeknolden ved
Hvolgård Mølle i 1819, hvor Original 1-kortet blev fremstillet med skattetaksering for øje.

Figur 5: Videnskabernes selskabs kort fra 1784. Det undersøgte område er markeret med rødt.

7

Figur 6: Original 1-kortet fra 1817. Mod syd ses Hvolgård Hovedgård og mod nord ses samlingen af huse fra
historisk tid fremkommet ved den arkæologiske undersøgelse.
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2. Administration
Undersøgelsen fandt sted efter museumslovens § 27 stk. 4: "Udgiften til den arkæologiske undersøgelse
afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres". I dette tilfælde er det Vejdirektoratet, der
som bygherre/anlægsmyndighed har afholdt udgiften.
Horsens Museum er ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse. Samlet set blev et område på 52.543
kvadratmeter undersøgt (dvs. godt og vel 5,25 hektar). Efter endt undersøgelse opbevares sagens akter
samt de hjemtagne oldtidsfund af Horsens Museum under sagsnummeret HOM 2580 Hvolgård Mølle.
Bygherre: Vejdirektoratet, att. Helle L. Nielsen, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg.
Lodsejer: Kristian Frede Bundgaard. Ølholm Bygade 40, 7160 Tørring.
Sagsbehandler, Horsens Museum: Carsten Risager/Lone Seeberg Jacobsen.
Se rapport for forundersøgelsesrapport HOM 2354 for øvrige detaljer.
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3. Topografi
Området ved Hvolgård Mølle ligger på et let forhøjet plateau på østsiden af Ølhom bæk, der løber i
dalens bund. Mod øst er området afgrænset af et langstrakt nordsydgående vådområde, et dominerende
landskabstræk der har besværliggjort færdsel på tværs af denne. Derefter, hvor den østligst påviste
jernalderbebyggelse ligger, stiger terrænet igen op mod Ølholm by, et område ved navn Storekollen.
Midt på plateauet ligger et større vådområde der indtil starten af 1900-tallet stadig var en sø, med åbent
vand. Området er ryddet for skov og udlagt som ager og eng, hvilket ses på tidligst O1-kortene. Dette
forhold har formodentlig vis gjort sig gældende allerede fra yngre romersk jernalder, da hele arealet
stort set har været bebygget.

Figur 7: De høje målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet. Hvolgård Mølle er vist på kortet med en
vindmøllesignatur og det er dette område der er arkæologisk undersøgt.

Figur 8:Lidarscanning af området ved Hvolgård. Mod nord ses med blå signatur det arkæologisk undersøgte
område. Mod syd ses tydeligt det middelalderlige voldsted lige øst for det nuværende Hvolgård Hovedgård.

Terrænets former er ret markante og bærer tydeligt præg af at være et randmoræneområde.
Undergrunden skifter konstant mellem ler, sand og grusede bånd med talrige sten i sorterede størrelser,

10

stedvist i lodrette lag, hvor senere isfremstød har skubbet terrænet op i "folder". På kanten af plateauet,
hvor terrænet knækker ned mod bækken findes flere dødishuller, der vidner om placeringen af de sidste
isklumper i landskabet.
Vest for Ølholm bæk stiger terrænet igen til et bakkedrag, Mølholm og Hvolgård Mølle er således
placeret i et kilometerlangt dalstrøg hvor Ølholm Bæk ligger i bunden. Dalstrøget slutter ved Tørring,
hvor bækken løber ud i Gudenåen.
Det undersøgte areal inkluderer flere fossile vådområder. Som man kan se på de høje målebordsblade,
(fig. 7), er der på dette tidspunkt stadig en sø med åbent vand cirka midt i udgravningen. Denne er
blevet tørlagt ved hjælp af dræn i den mellemliggende periode frem til i dag, hvor området fremstod
som en tør om end let sumpet forsænkning. Vådområderne har adskilt de små moræneknolde og disse
har således spillet en central rolle i måden, hvorpå bebyggelsen har udviklet sig på og hvordan
gårdsenhederne er blevet placeret. Denne naturlige topografiske inddeling af pladsen er også blevet
anvendt ved den overordnede tolkning af pladsen.

Figur 9: Vådområder og vandhuller erkendt ved den arkæologiske udgravning markeret med turkis på
baggrund af orto-fotos.

Figur 10: Udgravningsfeltet med de rekonstruerede vådområder/vandhuller markeret med turkis.
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4. Øvrige data
4.1 Vejret
Vejrforholdende var på flere måder ekstreme og generelt set betydeligt værre end forventet. Med
opstart af udgravning d. 3. december var vintervejr en selvfølge. Den første større mængde sne faldt 16.
december og mere kom til. En række snestorme vanskeliggjorde arbejdet og enkelte dage måtte arbjedet
indstilles på grund af for dårlige sigtbarhedsforhold. Fra jul og frem til midten af marts var der en stort
set sammenhængende periode med frost med dagstemperaturer på ned til minus 17 grader og
nattetemperaturer på ned til under 20 minusgrader. Den sidste sne tøede først bort i slutningen af marts
måned. Til gengæld fik vi et meget tørt forår og en månedlang periode med få plusgrader om dagen og
en smule nattefrost gjorde at problemer med smeltevand var minimale. Sammenlagt har der maksimalt
været en uge, hvor udgravningen har været vanskeliggjort på grund af regn.

4.2 Udgravningens deltagere:
Overordnet daglig leder for Motorvejsprojektet: MA Carsten Meinerts Risager (CMR)
Udgravningsleder: MA Janne Damgaard Kosior (JDK)
Feltleder: MA Kent Otte Laursen (KL/KOL)
Arkæologer:
MA Anders Christensen (AC)
BA Anne Pedersen (AP)
MA Christopher Grønfeldt Petersen (CGP)
BA Dorthe Horn Christensen (DHC)
MA Felix Vestergaard (FV)
MA Frederik Callesen (FC)
MA Jeppe Skovby (JS)
BA Jette Dau Lütje (JDL)
MA Kasper Rind (KR)
MA Kristine Stub Precht (KSP)
MA Lars Pagh (LP)
MA Johan Laurits Borberg (LB)
MA Lone Seeberg Jensen (LSJ)
MA Malene Madsen (MM)
MA Martin Krogh Nielsen (MKN)
MA Marie Klemensen (MK)
C.Ph Per Borup (PB)
MA Susanne Ritz Nicolaisen (SRN)
Arbejdsmænd:
Jan Simmon Jensen (JJ)
Kejsa Melchior (KM)
Indtastning af anlægsbeskrivelse:
BA Majken Rygholm Hansen (MRH)
MA Louise Søndergård (LS)
M.fl.
Detektormand:
Brian Kristensen
Maskinfører:
Torben Horn Christensen, Entreprenør Jens Jørgensen A/S
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Kenneth, Entreprenør Jens Jørgensen A/S
Konserveringscentret i Vejle:
Louis Lange Wollesen.

4.3 Formidling af udgravningen
Publicering:
Kosior, Janne Damgaard: Hvolgård Mølle – Herregårdens gård? Museumsforeningen Glud Museum. årsskrift
2010. s. 29-35.
Foredrag:
JDK: Langskov Kirke og rundvisning på udgravning (arr. Horsens Museum)
JDK: Rundvisning på udgravning (Gedved natur og kulturforening))
JDK og KOL: Fuglsø 2010 (ODM)
JDK: Land og by, Skåne
AHN: Årets udgravninger (arr.: Kulturhistorisk forening, Horsens)
Avisomtale:
Horsens Folkeblad
Plancheudstilling ved Statoil ved Lindved
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5. Metode
Afrømningen blev foretaget med stor gravemaskine på bånd. Ud fra forundersøgelsens resultater blev
felter af ca. 24 meters bredde åbnet op. Dette var den optimale bredde for felter åbnet med stor
gravemaskine, hvor jorden kunne lægges ud til hver side.
Udgravningsmetoden var stærkt vejrafhængig. I månederne december, januar og februar
samt starten af marts 2010 var det nødvendigt at lave en strategi for udgravningen ud fra de svære
vejrforhold med frostgrader ned til -18 og store mængder sne. For at kunne fortsætte udgravningen i
denne periode blev kun mindre felter åbnet op. Størrelsen på felterne blev afgjort af et antal faktorer
som anlægsdensitet og temperatur kontra bemanding, så der optimalt set kun blev åbnet op, hvad der
kunne undersøges på 1-2 dage inden det frøs, men under hensyn af at få huskonstruktioner afdækket så
komplet som muligt. Dette krævede en bemanding på mellem 8-10 personer i felten. Anlæg blev
opmålt med Gps så snart de var fritlagt, og snitning af anlæg blev påbegyndt umiddelbart herefter.
Mapinfo-planer blev produceret i felten en til flere gange i løbet af dagen efter behov. Der blev brugt
presenninger og frostmåtter til tildækning af anlæg, hvorved man i de fleste tilfælde også kunne grave
anlæg frostfrit indtil dagen efter afrømning af muld. Minigraver blev anvendt i udbredt grad, primært til
gruber og større stolpehuller samt til afrømning af kulturlag. Minigraveren blev ført af arkæologer.
Typisk blev snittene lagt forskudt i forhold til den ønskede profil, der så blev fremdraget med en spade.
Ligeledes problematisk var det at vi ikke i flere tilfælde ikke kunne åbne hele konstruktioner op. Med
jernalderhusene der var et erkendbare var dette ikke det store problem. Med hegn samt bygninger fra
historisk tid var problemet noget større. Disse konstruktioner er i flere tilfælde først blevet erkendt når
yderligere anlæg blev afdækket i tilstødende felter.

Figur 11: Felt og anlæg vist på baggrund af ortofoto.
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5.1 Opmåling
5.1.1 Projektion
Datasættets projektion er Danske koordinatsystemer, system 34, Jylland-Fyn.

5.1.2 GPS
Datasættet består af data genereret ved hånddigitalisering (1:1) med GPS. Derudover består det af data,
der er digitaliseret på baggrund af håndtegninger. Håndtegning er benyttet til detailtegninger (typisk i
målestoksforholdet 1:20) af grave, brønde og lignende anlæg. Tegningerne er scannet og derefter
orienteret efter målepunkter indmålt med GPS. Det originale tegningsmateriale befinder sig på Horsens
Museum.
Udgravningen er som ovenfor nævnt fortrinsvist målt op med GPS. Til opmåling er benyttet
præcisions-GPS, Trimble R8.
En samlet oversigt over forundersøgelsen og udgravningens opmålinger kan ses i filen Oversigt over
opmålinger (G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUS-sager\HOM2301-2400\2354 Motorvej
Rute 18, Lindved-Ølholm\MapInfo\Dokumenter vedr. opmåling). Udgravninger kan være inddelt i
administrative kampagner.
Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m
(vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 m
(horisontalt) og 0,04 m (vertikalt). Det har i perioder med ekstremt dårlige opmålingsforhold være
nødvendigt at gennemtvinge punkter med op til en horisontal tolerance på 0,050, hvilket er blevet
vurderet som en nødvendighed arbejdsprocesserne taget i betragtning. Da udgravningen har forløbet
over både sommer og vinter har observationsforholdene ikke altid været optimale på grund af enten
mudder, vand, tørke eller sandflugt. Ved sådanne forhold har det ved enkelte anlæg været nødvendigt at
generalisere ved opmåling. Anlæg opmålt som trekanter markerer anlæg, hvis udstrækning ved
opmåling ikke kunne erkendes. Det er tilstræbt på alle udgravninger at opmåle stratigrafisk yngste lag
først.
Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer
(G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUS-sager\HOMGPS\HOMXXXX). Alle opmålingsdata
er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, snit,
målepunkter, prøver, kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret som
linier. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter.
Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab) og alle data er bearbejdet i
MapInfo 9.5.1.
Opmålingsdata er redigeret og lagt sammen i de enkelte kampagner (forundersøgelse, udgravninger og
etaper) og ligger ligeledes på serverens g-drev (G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUSsager\HOM XXXX\MapInfo). For hver enkelt kampagne findes en række MapInfo-tabeller:
Anlæg_trans, Felt_trans, Fund_trans, Snit_trans, Målepunkter_trans, Prøver_trans, Kote_trans,
Fejl_trans.
I anlægstabellen ligger alle opmålte anlæg i form af stolpehuller, kulturlag, brønde m.m. I felttabellen
ligger alle feltgrænser (se også nedenfor for forklaring af printsystem). I fundtabellen ligger alle indmålte
fund. I snittabellen ligger indmålte snit fra større undersøgte anlæg. I målepunktstabellen ligger
målepunkter til håndtegnede anlæg og fikspunkter i landskabet (eks. en stor sten), der er anvendt til
nivellering. I kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen (opmålt i geoiden
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DVR90).
Lister og beskrivelser fra henholdsvis forundersøgelse og udgravninger er registreret i MUD, Museernes
Udgravningsdata. I MUD er registreret sagsdata og alle registreringer fra de enkelte udgravninger. Der
er indført data i listerne anlæg, lag, fund, foto og tegninger. Data fra MUD er efterfølgende
sammenkædet med udgravningernes geografiske data.

5.1.3 Printsæt
Til hvert delområde af udgravningen hører ét entydigt sæt planer i papirkopi i målestok 1:100.
Oplysninger om planer og lokaliteter ligger i tabellen felt_trans. Områderne er inddelt i printsæt
nummereret kronologisk i forhold til, hvordan muldafrømningen er foretaget. Når der er fundet nye
anlæg i felten er disse håndtegnet på planen og derefter indmålt med GPS, men der er IKKE printet
nye papir-planer. Ligeledes er der ikke slettet eventuelle udgåede anlæg i anlægstabellen for at bevare
sammenhængen mellem digitale data og registreringer fra felten.

5.1.4 Lokale målesystemer
Derudover blev der udlagt lokale målesystemer til registrering af mere komplicerede anlæg som f.eks.
grave. Målepunkterne til disse blev ligeledes opmålt med Gps, og derefter blev anlæggene tegnet i de
forskellige niveauer ved manuel opmåling. Pantografen i målestok 1:20 blev forsøgt anvendt på
gravanlæg A 6600, men der kunne af uvisse grunde ikke opnås den ønskede præcision, hvorefter der
udelukkende blev anvendt manuel opmåling.

5.2 Dokumentation
Anlæggene er i felten registreret ud fra udgraverens vurdering og med mulighed for at skrive alle data
som fritekst. Ved den efterfølgende indtastning af Anlægsbeskrivelser i MUD er enkelte data trukket ud
af den øvrige beskrivelse. resten af anlægsbeskrivelsen er tastet ind under variablen ”Beskrivelse”.
Skabelon til Anlægsbeskrivelse i MUD:
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
S.:
Til beskrivelserne i skabelonen blev brugt følgende attributter:
Side: skrå, lodret, atypisk
Bund: rund, flad, atypisk
Nuance: lys, lys/mellem, mellem, mellem/mørk, mørk

5.2.1 Konstruktionsbeskrivelser
Konstruktionsbeskrivelserne illustreres ved at samtlige relationer er oprettet mellem stolpehuller m.v.
og den konstruktion som anlægget tilskrives. Alle konstruktioner er oprettet som selvstændige anlæg
med anlægsnumrene fra A 10.000 og opover. Derudover er der for hver konstruktion lavet en
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konstruktionsbeskrivelse der ligger i MUD-databasen under der givne Anlægsnummer
(konstruktionsnumret).

5.2.2 MUD til MI
For at gøre efterbearbejdningen lettere er der anvendt makroer, de såkaldte MUDtilMI, der muliggør
eksport af data fra MUD-databasen til mapinfo. Dette muliggør spatielle søgninger af konstruktioner,
kobling af data om fund fra MUD til mapinfo og spatielle visninger af fundforekomster i de enkelte
anlæg. Makroerne er udarbejdet af Horsens Museum.

5.2.3 Fotoregistrering
Der er udelukkende anvendt digitalt fotoudstyr på udgravningen. Primært blev der anvendt et
digitalkamera af typen Richo Dalica 500G wide. Derudover blev der anvendt et mindre digitalt
kompaktkamera (Canon) til at tage billeder ved hjælp af en 4 meter lang teleskopstang samt
programmet PS-remote, hvilket muliggjorde billeder taget i lodret position fra en større højde en
normalt.
Der blev produceret en fotoliste i felten, hvor digitalbilledernes numre blev anvendt som ID-nr. indtil
indtastningen i MUD, hvor hvert foto fik en fortløbende nummerering fra Fotonr. 1-895.

5.3 Fundhåndtering
5.3.1 Indsamling og kassation
Fundene blev løbende tildelt x-nummer i felten og direkte indtastet i MUD-databasen med registrering
af materiale, genstandstype, datering og anslået antal. Derefter er fundene vasket eller renset og
nummeret i fundværkstedet Nørregade som er en del af Horsens Museum. Herefter er fundene
gennemgået igen og en beskrivelse samt et endelig antal er påført hver x-nummers beskrivelse i MUDdatabasen. Til håndtering af keramik er der valgt at tilføje en beskrivelsesskabelon i beskrivelsesfeltet
under den enkelte post. Dette muliggør at udtrække af data om keramikken der om ønsket på et senere
tidspunkt kan overføres til et Excel-ark eller lignende.
Alle fund er indsamlet bortset fra følgende fundgrupper, hvori der er foretaget en kassation i felten:
Tegl: Munkesten, mursten og tagtegl
Keramik fra renæssance/nyere tid: Fra de større kulturlag samt gruber og brønde er der foretaget
opsamlinger af de mest signifikante stykker.

5.3.2 Soldning
Der blev fra udvalgte anlæg udtaget jord til soldning i bigbags. I enkelte tilfælde blev jord fra hele anlæg
hjemtaget, hvor det i andre tilfælde blev udvalgt samples af jord fra større anlæg. Jorden blev soldet
over et vandsoldningsanlæg af arkæologer fra Horsens Museum over 5 mm net (siden på netmasken).

5.3.3 Konservering
Samtlige metalgenstande er røngtenfotograferet på Vejle Konserveringscenter. Disse optagelser har
dannet grundlag for udvælgelsen af genstrande der skulle konserveres. I samråd med Vejle
Konserveringscenter er genstandene sandblæst og vi fremover opbevares i tørreskab (som alternativ til
glødning).
Bronzefadet fra grav A 6600 er optaget som præparat af konservator Louis Lange Wollesen og
hjemtaget til Vejle Konserveringscenter, hvor præparatet er røntgenfotograferet. Konservator AnneKathrine Kjerulff har udgravet fadet og konserverer fragmenterne af selve bronzefadet. Disse vil blive
konserveret som løse fragmenter og dermed ikke medhenblik på udstilling.

17

Genstanden er yderligere blevet underkastet en forsøgsvis XCT skanning. En metode der er under
udvikling på Vejle Konserveringscenter. Undersøgelsen er således iværksat på initiativ af Vejle
Konserveringscenter.

Figur 12: Præperatet af bronzefad x 80 sat på træplade for at kunne ”skydes” igennem af 3-d scanner.
Figur 13: Præperat med bronzefad placeret i 3-d scanneren.

Lerkar fra gravene A 4377, A 6600 og A 7208 er blevet samlet på Horsens Museums fundværksted af
Jens Jensen. Hvor det har været nødvendigt er karrene stabiliseret med PVB.

5.4 Naturvidenskab
5.4.1 Udtagning af jordprøver
Jordprøver er udtaget fra samtlige langhuse samt udvalgte udhuse og hegn. Der er så vidt muligt taget 4
prøver fra hver konstruktion med henblik på en mulig c-14-datering af konstruktionen, hvor materiale
fra tre anlæg ønskes dateret. Prøverne er så vidt muligt taget spredt i husets længderetning fra
stolpesporet fra tagbærende stolper. Derudover er der taget jordprøver fra et flertal af brønde samt
udvalgte gruber og grøfter med henblik på en specifik problemstilling.

5.4.2 Flotering
Samtlige jordprøver af ca. 5 liters størrelse er floteret.
Prøverne tørres hvorefter 1-2 dl referenceprøver tages fra til fremtidig brug til andre analyser.
Den tørrede jordprøve passeres gennem vand, hvorved forkullet materiale flyder ovenpå. Dette
opsamles i net med maskestørrelse 0,25 x 0,25 mm, hvorved endda de mindste ukrudtsfrø opfanges.
Det ikke-flydende materiale som ligger tilbage på bunden af floteringsslidsken vandsoldes gennem et
net med maskestørrelse 2 x 2 mm. Dog benyttes net med maskestørrelse 0,5 x 0,5 mm ved prøver med
store mængder forkullet materiale samt ved prøver, der kan dateres til neolitikum.
Når prøverne er tørret pakkes de. Genstande som keramik, flint, knogle o.l. udskilles fra
floteringsresten og får et undernummer, der registreres i databasen under den samlede prøve.
Det floterede materiale (samt floteringsresten) er herefter klar til at blive sendt til analyse - eller alt
materialet sendes til opmagasinering på Bankager.

5.4.3 Orienterede jordprøver
Blokprøver er udtaget fra grøfter og gruber. Fra den arkæologiske udgravning Hvolgård Mølle HOM
2580 er der af indleveret 7 blokprøver med i alt 20 lag til laganalyse. Prøverne er udtaget i fylden i
grøfter og en tvillingegrube der formentlig er en ovn.
Prøverne blev beskrevet ud fra de umiddelbart synlige karakterer og ved undersøgelse
under stereolup ved op til 30 x forstørrelse. Der blev herefter udtaget en delprøve fra hvert lag som
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blev slæmmet gennem analysesigter med maskevidde på 0,5 mm. Slæmmeresten blev gennemset under
stereolup ved op til 30 x forstørrelse. Trækul og andet identificerbart materiale blev sorteret fra.
Resterne af prøverne blev kasseret.

5.4.4 Pollenprøver
Der er indsamlet pollenprøver fra flere anlæg primært brønde i form af H-skinner af aluminium med
jordsøjler.

5.4.5 Metallurgiske analyser
Der er udtaget jordprøver fra udvalgte anlæg med smedeaktivitet samt indsamlet en sample af slagger
fra området ved smedje A 10.106 med ønsket om at udføre videre analyser på stedet.
”Formålet med analyser af jordprøver og slagger, er at dokumentere hvilke typer jernsmedning der fandt sted på
lokaliteten (rensning af luppejern, smedning, svejsning, opkulning m.m.), samt afgøre, hvor vidt der findes spor
jernudvinding eller af andre typer metalhåndværk. Analyserne af jordprøverne vil desuden være væsentlige ved tolkning af
de forskellige anlægs funktioner samt ved lokalisering af de forskellige processer inden for området. Analyserne af
jordprøver og slagger suppleres med metallografisk og kemisk analyse af to jerngenstande. Herved kan tolkningen af de
øvrige analyser underbygges, og der kan opnås en vis indsigt i den lokale jernøkonomi.”
(Citat: Arne Jouttojärvi)
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6. Resultater
Opgørelse af de forskellige anlægstyper:
Identifikation
Angivelse

Hovedgruppe

Undergruppe

Antal (i parentes)

Hovedgruppe: Afgrænsning (93)
Undergruppe: Afgrænsning (1)
Undergruppe: Ejerlavsskel (7)
Undergruppe: Grøft (36)
Undergruppe: Skel (1)
Undergruppe: Tofteskel (1)
Undergruppe: Væggrøft (3)
Hovedgruppe: Aktivitetsområde (2)
Undergruppe: Aktivitetsområde (2)
Hovedgruppe: Brønd (16)
Undergruppe: Brønd (12)
Undergruppe: Drikkevandsbrønd (4)
Hovedgruppe: Bygning (70)
Undergruppe: 1-skibet hus (9)
Undergruppe: 2-skibet hus (9)
Undergruppe: 3-skibet hus (36)
Undergruppe: Bygning (4)
Undergruppe: Grubehus (2)
Undergruppe: hus (1)
Undergruppe: Staklade (9)
Hovedgruppe: Grav (5)
Undergruppe: Brandgrav, Urnegrav (1)
Undergruppe: Grav (1)
Undergruppe: Jordfæstegrav (2)
Undergruppe: Jordfæstegrav, Trækiste (1)
Hovedgruppe: Grube (160)
Undergruppe: Affaldsgrube (1)
Undergruppe: Brydegrube (3)
Undergruppe: Grube (132)
Undergruppe: Grube/stolpehul? (1)
Undergruppe: Grubekompleks (1)
Undergruppe: Koge-/ildgrube (12)
Undergruppe: Kogestensgrube (1)
Undergruppe: Materialetagningsgrube (1)
Undergruppe: Mulige stolper (1)
Undergruppe: Opbevaringsgrube/jordkælder (1)
Undergruppe: Slaggegrube (4)
Undergruppe: Smedegrube? (1)
Undergruppe: Stolpehul (1)
Hovedgruppe: Ikke tolkbart (150)
Undergruppe: (1)
Undergruppe: Ikke tolkbart (143)
Undergruppe: Muldplet (2)
Undergruppe: nedgravning (2)
Undergruppe: Nedgravning (2)
Hovedgruppe: Kulturlag (40)
Undergruppe: Gulvlag (8)
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Undergruppe: Gulvlag? (1)
Undergruppe: Kulturlag (28)
Undergruppe: Kulturlag? (1)
Undergruppe: netrampningslag (1)
Undergruppe: Udsmidslag (1)
Hovedgruppe: Landtransport (2)
Undergruppe: Hjulspor (2)
Hovedgruppe: Naturfænomen (535)
Undergruppe: Dyregang (359)
Hovedgruppe: Produktionsanlæg (2)
Undergruppe: Ovn (2)
Hovedgruppe: Sten (118)
Hovedgruppe: Stolpehul (4006)
Undergruppe: Dørstolpehul (25)
Undergruppe: Gavlstolpehul (57)
Undergruppe: Hegn (2)
Undergruppe: Hegnsstolpehul (760)
Undergruppe: Indgangsstolpehul (27)
Undergruppe: Midtsule (1)
Undergruppe: Naturfænomen (2)
Undergruppe: Pælehul (3)
Undergruppe: Skillevægsstolpehul (54)
Undergruppe: Stolpehul (1878)
Undergruppe: Stolpehul? (3)
Undergruppe: Støttestolpehul (2)
Undergruppe: Tagstolpehul (419)
Undergruppe: Vægstolpehul (772)
Undergruppe: Vægstolpehul ? (1)
Hovedgruppe: Tømmer (1)
Hovedgruppe: Udgravningsteknisk (4)
Hovedgruppe: Udgår (764)
Hovedgruppe: Vandteknisk anlæg (25)

21

6.1 Yngre Stenalder
A 4571: Jordfæstegrav
A 4571 var en oval fladbundet grube på 157x 38 cm. I den nordlige halvdel af gruben lå en
koncentration af næve- til godt nævestore natursten. Stenene lå pakket på bunden. Af genstande
fremkom oven på stenene i den vestlige kant et velbevaret stykke knogle (X67), og på bunden lå et
enkelt afslag (X69). Gruben er gravlignende, og den tolkes med forsigtighed som en grav. Endnu et
stykke knogle (X68) lå på bunden af gruben nær det andet i et højere niveau.
Datering: Graven er ud fra typologiske træk dateret til formodentlig vis neolitikum.

Figur 14: Grav A 4571 set fra øst.

Figur 15: Knoglefragment fra den østlige del af grav A 4571.
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6.2 Bronzealder
A 5849: Grube
Grube A 5849 var en atypisk funktionstype med flad bund og talirige fund. Gruben var fyldt med
mellem-mørkt gråbrunt leret sand. Tydeligt afgrænset. En del sten såvel små 3-5cm som større 1020cm. Desuden enkelte trækulsnister og nister af rødbrændt ler. Der er fundet både varmepåvirkede og
"almindelige" sten i fylden. Der er i anlægget fundet keramik, heraf bla. et stykke rand, et stykke med
grebsknopper og båndderokation. Et flintsegl samt en del afslag. Keramik samt flintsegl tyder på en
datering til yngre bronzealder. Undergrund af lyst til mellem gulbrunt ler. Udgraveren har tolket
anlægget som en mulig lertagningsgrube, der siden er fyldt op.
Nordøst herfor er der i vådområdet A 7233, et øst-vestgående aflangt vådområde,
sandsynligvis forårsaget af et kildevæld i sandet ved det lokale højdepunkt vest for det markerede
område. I dette vådområde er der fundet en større mængde keramik fra periode 5-6, hvilket tidsmæssigt
passer sammen med keramikken fra grube A 5849. Keramikken er stærkt fragmenteret og flere skår
bærer en signifikant ornamentik med negleindstik.
Der kan ikke umiddelbart relateres bygninger til denne periode, men disse kan
umiddelbart godt gemme sig i området syd herfor. Det er bemærkelsesværdigt at 1, muligvis 2, af
udgravningens få kogestensgruber fremkom umiddelbart nord for dette anlæg. Disse er ikke dateret
men forekommer sammen med en række af udaterede stolpehuller, der dog ikke kan tolkes som en
bygning fra den beskrevne periode.

Figur 16: Bronzealdergrube A 5849 set fra nord.

Figur 17: Udvalgte fragmenter af ornamenteret keramik fra Grube 5849
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6.3 Ældre romersk jernalder
6.3.1 Grave
De tre grave fra denne periode lå meget spredt, med næsten 300 m mellem den nordligste og sydligste.
Fra nord mod syd drejer det sig om en jordfæstegrav fra ÆRJ (A7208), en stærkt nedpløjet
urnebrandgrube (A1283), samt endnu en jordfæstegrav fra ÆRJ (A6600). Ingen af gravene var påtruffet
i søgegrøfterne. Den nordligste jordfæstegrav og urnebrandgruben kunne, ud fra deres form og
fyldsammensætning, let identificeres som grave. Den rigeste grav (A7208), som bl.a. indeholdte
romersk import, havde en fyld, som i overfladen ikke kunne adskilles fra undergrunden
A 1283: Urnebrandgrube
Urnegrav. Heri stod den allernederste flade bund af en gravurne med små fragmenter af brændt knogle
Fyldet i gruben var sort leret sand med spredte småsten og små trækulsnister. Kun bunden af urnen var
bevaret men godset dateres til jernalder.
A 7208: Jordfæstegrav
Anlægget fremstod efter muldafrømningen som et rektangulært fyldskifte, ca. 3,50m langt og 2,30 m
bred. Anlæggets orientering var SV/NØ. Graven var ca. 20 cm dyb. Der var tale om en fladbundet
nedgravning med let randede sider, altså en nogenlunde badekarformet gravgrube. Gravgrubens fyld
bestod af heterogent gråbrunt sand som var stærkt opblandet med omlejret gulligt undergrundssand.
Centralt i graven blev iagttaget en mere homogen mørkbrun sandet fyld, formodentlig repræsenterende
selve gravlejet/kisten. Graven var beliggende i en meget sandet undergrund med voldsom dyreaktivitet.
Derfor var samtlige fyldskifteafgrænsninger meget diffuse; i forlængelse heraf blev der ikke konstateret
entydige kistespor.

Figur 18: Grav A 7208, niveau 3 set fra nordvest.
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Graven rummede 6 lerkar, 2 var intakte – de øvrige i skår. Lerkar X95 var synlig allerede fra niv. 1, i det
den blev strejfet med maskinen ved muldafrømningen. Dette kar skærpede i særlig grad
opmærksomheden på anlægget, og anlægget blev fra start gravet som en grav. 5 af lerkarrene stod
nærmest på række langs den sydlige langside i den vestlige del af graven. Karrene stod i den tidligere
omtalte mørke fyld, men det kunne ikke afgøres, om de stod indeni eller udenfor en evt. kiste. Den
østlige halvdel rummede et enkelt lerkar (X99), som blev fundet med bunden i vejret – formodentlig er
karret væltet omkuld på et tidspunkt. Af dette kar synes størstedelen af rand/overdelen at mangle.
Blandt karrene i den vestlige halvdel var X94 i særlig grad brudt itu – umiddelbart mere, end selve
gravens kollaps synes at kunne medføre. Desuden blev fundet skår af dette kar ret spredt i den vestlige
halvdel. Dyreaktiviteten har formodentlig forårsaget denne spredning. Dog blev der i gravgruben som
helhed fundet en del spredte skår i fylden, formodentligvis fra de itubrudte kar?

Figur 19: (til venstre) Lerkarret er formodentlig stillet bevidst på hovedet i gravens nordside del og altså ikke
sammen med de øvrige kar i graven.
Figur 20: (til højre) Et udsnit af lerkarrene opstillet på en øst-vestgående række sydligt i grav A 7208.

Mod øst og sydøst i den mørke fyld i gravens østlige halvdel fremkom en kniv og en bæltehægte.
Jerngenstandene lå relativt tæt samlet, dog fremkom jernkniven (X89) en smule højere oppe i graven
end de øvrige genstande. Jerngenstandene må nærmest beskrives som personlige ejendele, men om
selve liget reelt har ligget i denne del af graven forbliver uafklaret, idet der ikke blev iagttaget ligspor – ej
heller tandemalje. Måske har jerngenstandene været nedlagt samlet? Der er dog alligevel en vis
spredning på genstandene. Helt op til den østlige ende af gravgruben fremkom mange/en del
ildskørnede sten, og mod gravgrubens bund udgjorde de ildskørnede sten en egentlig koncentration,
hvortil der også blev iagttaget sort sandet fyld, dog uden umiddelbart synlige trækulsstykker. På grund
af den voldsomme dyreaktivitet kunne det ikke afgøres, om de brændte sten udgjorde en selvstændig
”konstruktion” ældre end graven, eller om der var tale om en samtidig aktivitet i graven. Yngre end
graven var de brændte sten ikke. Det kunne altså ikke afgøres om denne aktivitet er ældre eller samtidig
med anlæggelse af graven. Muligheden for, at der er tale om aktivitetsspor i forbindelse med
gravlæggelsen, står åben. Lignende mørke pletter i forbindelse med grave, kendes også fra Randersegnen (Claus Kjeld Jensen, pers. kommunikation via Martin Krogh Nielsen).
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Figur 21: Koncentration af ildskørnede sten i østende af grav A 7208.

Datering: På baggrund af lerkarrene dateres graven umiddelbart til ældre romersk jernalder.
A 6600: Jordfæstegrav
Ca. 270 m syd for den netop omtalte grav, stødte vi på et område, som var meget vanskeligt at tolke i
fladen. Undergrunden skiftede mellem områder med ler og gruset sand med større sten. Der kunne
udskilles et kompleks af gruber og lange rektangulære anlæg. En enkelt mørk plet med brændte ben,
A1283, kunne umiddelbart tolkes som en brandgrav. En afsøgning af området med detektor gav ingen
klare resultater, men tydede på at flere sten var blevet magnetiserede ved kraftig varmepåvirkning.
Området blev afrenset i fladen og forsøgt tolket over flere omgange, før udgravningen gik i gang. De
lange rektangulære fyldskifter viste sig at være brydegruber, sandsynligvis fra nyere tid, med rødbrændte
bunde og sider, samt store mængder af trækul og forkullede hørstængler. Derfor opstod der tvivl, om
hvorvidt der var andre grave i området. Yngre end brydegruberne var et kompleks af dybe gruber. Det
kan ikke udelukkes at disse gruber har fjernet andre grave i området; muligvis er der ligefrem tale om
plyndringshuller til nu fuldstændigt bortgravede grave?
Under fladeafrensningen af området dukkede der koncentrationer af håndstore sten op,
som dannede en sporadisk bevaret og ikke særlig dyb grøft. Da fylden indenfor og udenfor denne grøft
ikke kunne adskilles, blev denne grøft ikke i første omgang tolket korrekt. Det skulle vise sig at grøften
markerede udstrækningen af jordfæstegrav A6600. Det fandt vi desværre først ud af, efter det blev
besluttet af lave et snit på tværs af grøften med en minigraver.
A6600 er orienteret Ø/V og nedgravningen er 380 X 320 cm. Dybden var 90 cm. I en dybde af ca. 70
cm træder gravgruben anderledes tydeligt frem, og kistesporet er i dette niveau også tydeligt. Den
yderste østligste kant af graven skæres af brydegruber.
Ved afrensning blev der fundet en lille samling keramik, uden at der kunne erkendes noget
kulturjord i området, og der blev derfor provisorisk defineret et anlæg omkring disse skår – A 5172,
som dog senere er udgået, da det blev omdefineret til at tilhøre nedgravningen til graven, A 6600. Da
det blev påvist at det rektangulære fyldskifte A 1277 – hvor der i første omgang blev lagt en tværbalk,
senere udgravet med et langsgående snit – ikke var en jordfæstegrav men en brydegrav, blev der rejst
tvivl om hvorvidt der var tale om et egentligt gravfelt i området. A 1277, samt komplekset A 1276
består formentlig at bl.a. tre parallelle brydegrave foruden brydegrave med andre orienteringer. I
forbindelse med afrensningen blev der desuden iagttaget områder med koncentrationer af håndstore
sten med en utydelig afgrænset fyldskifte mod undergrunden – A 1279 og 1280. A 1279 er forstyrret af
brydegrube A 1277, og 1280 forstyrret af formodet brydegrube A 5248. Stensamlingen er fotograferet
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med PS remote til fotogrammetri, hvor kun et fåtal er indtegnede og et udvalg nivileret. Stensamlingen
blev i første omgang tolket som en stenfyldt grøft, evt. med en forbindelse til brydegruberne. A 1279 og
1279 tolkes nu som resterne af en markering af graven i overfladen. Der er ikke tale om en stenramme
som fortsætter ned i niveau med kisten. Enten er der tale om en ret overfladisk markering, formentlig
oprindeligt en rektangulær ramme, eller der kan være tale om siderne på en fladedækkende stenpakning,
hvor stenene inden for rammen er bortpløjede – det sporadiske indslag af sten i opfyldningen kan ikke
tolkes som resterne efter en evt. nedsunket fladedækkende stenpakning.
Graven indeholdte mindst seks lerkar, heriblandt tre flasker eller vaser, to hankekar, bl.a.
ornamenteret med mæanderbort med skråskraveret udfyldning, samt et fodbæger. Ligsporet viser af
den gravlagte lå på siden, med ansigtet mod syd, og benene trukket op under sig.

Figur 22: Grav A 6600.

Ud for ansigtet på den gravlagte og op mod sydkanten af graven fandtes en klump at organisk materiale
og sammenkittet jord, som viste sig at være et bronzefad, indpakket i en hud. Dette organiske lag, som
både fandtes over og under knoglesporene fandtes sporadisk i graven, men var bedst bevaret op mod
bronzefadet. Bronzefadet blev optaget i præparat og røntgenfotograferet på Vejle
Konserveringscenter.
Røntgenfotoet viser at der er tale om et bronzefad af Eggers type 99 eller 100, med to faste
greb og en fod. Man kan ane flere genstande inde i fadet. Bl.a. ses omkring foden en nål, og en nærmest
lancetformet genstand. Under udgravning af fadet er der fremkommet et større antal fund i organiske
materialer. Således er der fundet flere lag pels, flere lag med tekstil, Enenkeltlags benkam med
gennembrudt ornamentik, en ukendt genstand i metal samt flere ispindelignende trægenstande.
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.
Figur 23: Bronzefad x 181. Digital 3d scanning.

Bronzefade af type 98-100 kendes i Skandinavien kun fra Danmark, med en udpræget østjysk
udbredelse og et enkelt fund på Fyn. Med det nye fund fra Hvolgård Mølle, og det lidt ældre fund fra
Hedegård, kendes der nu i alt syv eksemplarer af denne type (jf. Ulla Lund Hansen1987: 90f.).
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6.4 Yngre romertid/ældre germanertid
6.4.1 Bebyggelse
Det bebyggede område fra perioden yngre romertid/ældre germanertid er jævnt fordelt over det
undersøgte areal men med flere markante koncentrationer af gårdsanlæg. Jernalderbebyggelsen kan ud
fra landskabstopografi og husenes orientering inddeles i fire bebyggelsesområder. Områderne kan vel
være en del af en samtidig bebyggelse, men områderne har været adskilt af topografiske forhold, der
kan bruges til en spatiel afgrænsning af en til flere gårdsenheder. Inden for områderne er det vanskeligt
at udskille de konkrete gårdsanlæg og faser. De 4 bebyggede områder er derimod markant adskilt fra
hinanden, og disse er derfor valgt som grundlag for grupperingen og detaljeringsniveauet, som
konstruktionerne vil blive behandlet under.

Figur 24: De 4 topografisk adskildte områder med bebyggelse fra YRJ/ÆGJ.

6.4.1.1 Område 1
Område 1 er det nordvestligste areal af det undersøgte område. Området er fuldstændigt afgrænset og
har en størrelse på minimum 110 x 45 m svarende til 4950 kvadratmeter. Topografisk set er området et
langstrakt nordsydgående plateau, der mod vest falder markant ned mod Ølholm bæk og mod øst
falder mod en lokal lavning hvor der før dræning af området har været fugtigt.
Bebyggelsen er i flere faser og omfatter 8 langhuse, 4 økonomibygninger og 13 hegn af meget
svingende bevaringsgrad. Der er uden tvivl flere økonomibygninger i området, hvor områder med
talrige stolpehuller ikke er blevet udredt. Desuden er der en markant større nedpløjningsgrad i de
sandede partier, hvor vi kan se at velbevarede vægforløb pludselig ”forsvinder”.
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Figur 25: Bebyggelse fra YRJ/ÆGJ område 1.

Langhuse:
A 10.056: Treskibet langhus (fig. 27)
Bygningen består af 8(9) sæt tagbærende stolper. Muligvis er det vestligste fag en del af
gavlkonstruktionen. Fra vest er de tagbærende stolpepar (6722-7691), 6717-6725, 5488-5491, 55065510, 5504-5511, 5891-5925, 5920-5927, 5915-5929 og 5914-5930. Huset er modulopbygget med 4,5 m
fra gavl til vestligste sæt, derefter 3 m, så 4 m og så 3 m. Derefter er der 3 m gennem resten af husets
østdel. Spændet mellem stolpeparrene er 2,5 m gennem hele huset. Gavlens form er usikker i begge
ender. Muligvis runder gavlen i vest, men der kan også være tale om et ekstra par tagbærende stolper
og, at gavlen ikke er bevaret vest for disse. Væggene er sat med tætstillede stolper med i gennemsnit en
meter mellem stolperne. Der er ikke erkendt indvendige skillevægge eller ildsteder. Indgang er erkendt i
husets vestlige ende, hvor der både mod nord og syd ses et dobbelt stolpepar. Der kunne her være tale
om lysindfald. Mellem indgangene ses dog et aflangt kulturlag, der må skyldes øget aktivitet på dette
sted. Orienteringen på huset er VSV-ØNØ. Huset er mindst 26 m langt og har en samlet bredde på
knap 5,5 m. Bevaringsgraden er forholdsvis god, bortset fra husets østende.
Topografi: Huset ligger højt og løber tværs af en nordsyd-gående højderyg.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5482,5483,5484,5491,5496,5497,5498,5500,5501,5502,5503,5504,5506,5510,5511,5515,5516,5517,5518,
5519,5520,5521,5522,5523,5524,5525,5616,5888,5891,5893,5897,5899,5902,5903,5908,5909,5911,5914,
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5915,5920,5922,5925,5926,5927,5928,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935,6711,6712,6713,6715,6717,
6719,6721,6722,6725,6728,6729,6730,6731,6733,6735,6738,6739,6740,7301,7302,7691
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.

Figur 26: Område 1 midt.

A 10.057: Treskibet langhus (fig. 27)
Der er tale om et treskibet langhus med ni sæt tagbærende stolper. Huset er orienteret øst-vest. Huset
er regelmæssigt opbygget i øst, hvor der, mellem de fem østligste sæt, er tre meter mellem parrene. I
vest er huset modulopbygget med tre meter mellem de to vestligste par og tre meter mellem det tredje
og fjerde par tagbærende fra vest. Mellem andet og tredje par og mellem fjerde og femte par
tagbærende stolper fra vest er der fire meter. En indgang skal formentlig søges mellem fjerde og femte
par fra vest. A 6090 og A 6091 er formentlig indgangsstolper. Den østlige gavl er lige, den vestlige er
ikke fundet. Vægforløbene er lige og parallelle med de tagbærende sæt. Der er ikke erkendt indvendige
konstruktioner. Der er 28 meter fra det vestligste til det østligste sæt tagbærende stolper og 31 meter fra
det vestligste sæt tagbærende til østgavlen. I bredden er der 2,4 meter mellem stolperne i hvert par og
fra væg til væg er huset 5,2 meter bredt. Huset er bedst bevaret i østenden, mens de fire tagbærende
stolper i den vestlige ende er meget ringe, de to nordvestlige endda kun erkendbare i fladen. En del
stolpehuller registreret ved forundersøgelsen er ikke erkendt under udgravningen. Især mangler en del
vægstolper. Det sydlige vægforløb krydser den nordlige væg fra hus A 10.056 ved A 5903. Anlægget er
snittet, men en stratigrafi mellem husene kunne ikke afgøres, da der øjensynligt er tale om et anlæg, der
ikke forstyrres af andre.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5422,5424,5459,5461,5463,5465,5466,5468,5469,5471,5474,5475,5478,5480,5873,5875,5876,5877,5878,
5879,5881,5883,5886,5894,5895,5896,5898,5901,5906,5912,5913,5989,6705,8887,9000,9001,9002,9003,
9004,9005,9006,9007,9008,9009,9010,9011,9012,9013,9014,9015,9016,9017,9018,9019,9020,9021,9022
Datering: Typologisk dateret til YRJ, C3-ÆGJ
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A 10.058: Treskibet langhus (fig. 27)
Langhus A 10.058 er et 3-skibet langhus med en øst-vest orientering bestående af 8 sæt tagbærende
stolper samt væg- og gavlforløb hovedsagligt i den vestlige del, mens vægforløbet i den østlige del er
meget fragmentarisk. Mellem øst og vestdelen af huset ses en skillevæg. Det vestligste tagbærende
stolpesæt er lokaliseret vest for gavlen, hvilket åbner for en diskussion af anvendelsen af disse. En
mulig forklaring kunne være et senere tilføjet halvtag med en ladefunktion, sådan at selve huset består
af 7 sæt tagbærende stolper. Det midterste sæt er lokaliseret umiddelbart vest for skillevæggen, således
at beboelse (vestdel) og stald har haft omtrent lige stort areal. I beboelsesdelen er der mellem 3,5 og 4
m mellem de tagbærende sæt, mens den tilsvarende afstand i stalddelen er ca. 3 m. I sidstnævnte er
stolpehullerne endvidere lidt mindre dimensionerede. Afstanden mellem den nordlige og sydlige række
af tagbærende stolper er med ca. 2 m ret konstant gennem hele husets længde. Husets vægge er i den
vestlige del tydelige med karakteristiske dobbeltstolper, dog irregulært afvekslende med få enkeltstolper.
Dørpartierne, der ligger overfor hinanden mellem det tredje og fjerde tagbærende stolpesæt fra vest er
ligeledes tydelige, idet der på højre side set udvendigt fra er sat tredobbelte stolper, mens der på venstre
side ses dobbeltstolper. Døråbningerne måler 1 m i bredden. Vestgavlen er ligeledes sat med
dobbeltstolper på nær hjørnerne, hvor der ses enkeltstolper. Skillevæggen midt i huset er konstrueret på
samme måde som vestgavlen, dog uden hjørnestolper. Samlet længde for huset kan måles til 24,5 m
(mellem de yderste tagbærende sæt, inkl. sættet vest for gavlen), hvortil skal regnes eventuelle
vægforløb, mens bredden har været ca 5,5 m. Ca. midt i husets sydlige vægrække ses bronzealdergruben
A5849, der bliver skåret af det tagbærende stolpehul A5846, men trods ihærdig eftersøgning var det
ikke muligt at lokalisere vægstolperne i gruben. Der er ikke gjort daterende fund, og den karakteristiske
opbygning med dobbeltstolperne kan der umiddelbart ikke drages paralleller til.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5425,5426,5427,5428,5429,5430,5431,5432,5433,5434,5435,5436,5437,5438,5439,5440,5441,5442,5443,
5444,5445,5446,5447,5448,5449,5450,5451,5452,5453,5454,5456,5457,5807,5808,5809,5810,5814,5815,
5816,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,5824,5825,5828,5829,5830,5831,5832,5833,5834,5835,5836,
5837,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,5857,5858,
5859,5860,5861,5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5940,5941,5942,5943,5946,5947,
5964,5965,5966,5967,5968,5969,5971,5972,5977,5979,5980,5982,5983,5985,5986,6103.
Datering: Formodentlig vis YRJ eller ÆGJ. Konstruktionen har paralleller til bygninger der dateres til
germansk jernalder, men disse har krumme vægforløb, hvilket ikke er tilfældet her.
A 10.061: Treskibet langhus (fig. 28)
A 10.061 er et treskibet langhus med 10 sæt tagbærende stolper (A 5378, 5380,7981, 5377, 5696, 5698,
5706, 7409, 5715, 5720, 7121, 7196, 7120, 7198, 7165, 7157, 7167, 7160, 7170, 7162). De tagbærende
stolper er generelt store og velafgrænsede. Stolpehullerne er regulært parstillede og modulerne ligger
taktfast. Uregelmæssigheder ses dog ved A7981, der ligger lidt skævt i forhold til de andre og A7120,
der ligger trukket nord ud af den nordlige tagbærende række. Dette kan tolkes som om den respekterer
A7119, der tilhører hus A10062. Er dette korrekt må langhus A10061, være yngre end langhus A10062.
Dørstolper: A 5702,5703,5705 kan være dørstolper i et nordligt indgangsparti som A 5723,5704 kan
være det i husets sydlige vægforløb.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5377,5378,5380,5696,5698,5702,5703,5704,5705,5706,5715,5720,5723,6426,6427,7120,7121,7157,7160,
7162,7163,7165,7167,7168,7170,7171,7172,7174,7177,7196,7198,7409,7981
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.062: Treskibet langhus (fig. 28)
Der er tale om et treskibet langhus med 5 sæt tagbærende stolper (5695, 5693, 5697, 5726, 5714, 5722,
5712, 5717/5718, 7119, 7199). Der synes ikke at være sikre spor efter vægge eller indgangspartier.
Huset formodes at være ældre end A10061, idet at A7119 synes at have været i funktion, da A7120
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gravedes. I begge ender ligger der i den sydlige stolperække yderligere stolper i østlig og vestlig
forlængelse. Om disse har en betydning i konstruktionen er uklart.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5693,5695,5697,5712,5714,5717,5718,5722,5726,7119,7199
Datering: Typologisk bestemt til YRJ/ÆGJ.

Figur 27: Område 1, nord.

A 10.089: Treskibet langhus (fig. 29)
A 10.089 er et østvest-orienteret, treskibet langhus med otte sæt tagbærende stolper, indgange midt på
begge langsider, og delvist bevarede vægforløb. Husets vestlige halvdel er modulopbygget. I det første
modul mangler den nordøstlige stolpe og afstanden mellem stolpesættene er 1,6 m, mens afstanden på
tværs af stolperne er 2,8 m. Således er det vestligste modul relativt smalt. I det næste modul er
afstanden mellem stolpesættene ca. 2,4 m. Afstanden mellem fjerde og femte stolpesæt er ca. 4 m og
udgør husets indgangsrum. I husets østre del står de tagbærende stolpesæt med en mere regelmæssig
afstand (2,1 - 2,4 m). Husets gavlstolper er ikke bevaret. Vægstolperne i det meste af husets nordre væg
er bevaret, mens kun enkelte vægstolper er bevaret i husets søndre vægforløb. Dette skyldes
sandsynligvis, at undergrunden ved husets søndre vægforløb er meget sandet, hvorfor
vægstolpehullerne her kan være bortgravet ved afrømningen. I det nordre vægforløb står stolperne i et
primært enstrenget forløb med en jævn afstand (1,0 - 1,2 m). Enkelte steder står vægstolperne dobbelt,
hvilket muligvis kan være spor efter lysindfald. Bygningen er 17,5 m mellem den østligste og vestligste
tagbærende stolpe og 5 - 5,5 m bred. Umiddelbart syd for og parallelt med A 10.089 ligger et andet
treskibet langhus (A 10.092), som grundet den meget korte afstand mellem husene, ikke kan være
samtidigt.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
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5575,5578,5579,5581,5583,5584,5585,5586,5589,5592,5594,5595,5597,5599,5600,5601,6007,6008,6012,
6013,6017,6042,6157,6159,6160,6161,6164,6186,6187,6188,6189,6190,6191,6192,6194,6200,6201,6202,
7094
Datering: Typologisk bestemt til YRJ/ÆGJ.

Figur 28: Område 1 syd.

A 10.092: Treskibet langhus (fig. 29)
A10.092 er et 3-skibet langhus. Huset er ikke helt øst-vest-orienteret, men let forskudt nordøst/sydvest.
Huset består af seks sæt tagbærende stolpehuller og et sporadisk forløb af vægstolpehuller i den østlige
del af den sydlige langside. Der er ingen entydige indgange eller indre konstruktioner bevaret. Huset er
således karakteriseret ved en lav bevaringsgrad. De seks sæt af tagbærende stolpehuller er følgende (fra
vest mod øst): A 5602/5608, 8690/5606, 8676/5605, 8675/6020, 6025/6022 og 6024/6023. Afstanden
mellem den nordlige og den sydlige række af tagbærende stolpehuller er ret konstant 2,30 - 2,40 m.
Afstanden mellem de enkelte sæt af tagbærende stolpehuller, længden af de enkelte fag, er følgende (fra
vest mod øst): 3 m, 4 m, 2,5 m, 4,5 m og 3,5 m - altså en noget uregelmæssig opbygning. Dybden af de
tagbærende stolpehuller varierede noget fra ca. 20 til 40 cm. Stolpehullerne 6026, 6027, 6028, 6029,
6030, 6031 og 6032 tolkes som vægstolpehuller i den østlige del af husets sydlige langside. Der er tale
om et forløb af enkelt-stolpehuller og der kan dog også være tale om en rest af et hegn. I hvert fald er
det kun her, at der synes at være vægstolpehuller til huset bevaret. De snittede vægstolpehuller er oftest
blot nogle få cm dybe. På grund af de manglende vægstolpehuller kan husets bredde ikke bestemmes
med sikkerhed, men et kvalificeret bud er ca. 5,50 m, idet afstanden mellem de to rækker tagbærende
stolpehuller er ca. 2,4 m og afstanden mellem den sydlige række af tagbærende stolpehuller og det
formodede vægforløb mod syd er ca. 1,50 m - og det formodes at noget lignende har gjort sig gældende
ved den nordlige langside. Husets længde er mindst ca. 18 m, som er afstanden mellem de yderste sæt
tagbærende stolpehuller, og hertil skal nok lægges ca. en meter i hver ende. Ca. 4-5 m øst for hus
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A10092 er udskilt et mindre udhus, A10093. Dette hus ligger umiddelbart meget fint i forlængelse af
A10092, og det er blevet overvejet, om der er tale om ét hus meget stort hus. Afstanden mellem de
tagbærende stolpehuller synes dog at blive for stor, og orienteringen af A10093 afviger en smule.
Endvidere har A10093 et nogenlunde sikkert gavlforløb mod vest.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5602,5605,5606,5608,6020,6022,6023,6024,6025,6026,6027,6028,6029,6030,6031,6032,8675,8676,8690
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.094: Treskibet langhus (fig. 29)
A 10.094 er et 3-skibet langhus, bestående af fem sæt tagbærende stolpehuller og et delvist bevaret
vægforløb i den sydlige langside (enkelt-stolpehuller). Husets orientering er ikke helt N/S, men let
forskudt NØ/SV. De fem sæt tagbærende stolpehuller er følgende (fra vest mod øst): A 7521/7524,
7526/7535, 7549/7557, 6231/6237 og 6233/6236. Den indbyrdes afstand mellem de enkelte
stolpehuller i et sæt er ca. 2,4-2,5 m, dog en anelse mindre i det vestligste sæt, ca. 2,2 - 2,3 m. Huset er
opbygget med noget uregelmæssig afstand mellem de enkelte sæt af tagbærende stolpehuller. Fra vest
mod øst er afstanden af de enkelte fag således 2,5 - 3,7 - 3,2 og 2,8 m. Ca. 1,5 m syd for den sydlige
række af tagbærende stolpehuller er et forløb af stolpehuller udskilt som væg i huset: A 7563, 7576,
7577, 7579, 6244, 6245, 6242, 6239 og 6238. Der er tale om enkelt-stolpehuller placeret med en
indbyrdes afstand på ca. 1 meter. I gavlene og mod nord har det ikke været muligt at udskille vægforløb.
Der er ikke umiddelbart udskilt dørstolper eller indre konstruktioner. Afstanden mellem de yderste sæt
tagbærende stolpehuller er ca. 12,5 m. Hertil skal formodentlig lægges et par meter for at få husets reelle
længde fra gavl til gavl. På grund af den manglende væg mod nord kan bredden ikke bestemmes med
sikkerhed, men den er formodentlig omkring 5,5 m. Umiddelbart nord for huset ligger et gammelt
vådområde. Dette er blevet afgravet med maskine, men der fremkom ingen vægstolpehuller eller andre
strukturer, som knytter sig til huset. A10.094 er beliggende blot 1-1,5 m nord for hus A10.093.
Desuden udgør A10.094 nærmest en forlængelse af mod øst af hus A 10.089, men der er formodentlig
tale om to bygninger. Stolpehul A6042 er tolket som et tagbærende stolpehul i hus A10.089, men det
bør overvejes, om stolpehullet hører til hus A10.094. Den nordlige makker til dette stolpehul er ikke
erkendt, men det skjuler sig måske i/er gået tabt pga. 6041 (større fyldskifte med stor sten).
Konstruktionen består af følgende anlæg:
6231,6233,6236,6237,6238,6239,6242,6244,6245,7521,7524,7526,7535,7549,7557,7563,7576,7577,7579
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.

Økonomibygninger:
A 10.063: Økonomibygning, firstolpeanlæg (fig. 28)
Der er tale om en firstolpeanlæg, formodentlig vis en staklade, bestående af stolpehullerne A 5290,
5276, 5274 og 2594. Bygningen er 2,5x3 meter.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5274,5276,5290,5294
Datering: Formodes at tilhøre bebyggelsen fra YRJ/ÆGJ, ud fra konstruktions beliggenhed.
A 10.074: Økonomibygning, treskibet (fig. 27)
Det mulige udhus/udhuse A 10.074 på 23x5 m har en østvestlig orientering.
Huset er forholdsvis dårligt bevaret og består af 5 sæt tagbærende stolper, to i den vestlige del og tre i
den østlige ende. Kun det midterste sæt i østenden er bevaret som et sæt, mens der kun ses en enlig
tagbærende stolpe mod nordvæggen yderst og inderst i østenden. Afstanden mellem stolperne i sættene
er ensartet på 2 m. Afstanden mellem 1. og 2. sæt er knap 4 m, med et stort åbent rum på 5 meters
længde fra gavlen og til første sæt. Mellem 2. og 3. sæt ses et spring på 7 m. Mellem 3., 4., og 5. sæt er
der en afstand på ca. 3 m. Væggene er sporadisk bevaret, og vestenden har dobbelt vægforløb. Gavlen
er til dels bevaret mod vest, men ikke mod øst. Intet oplagt indgangsparti kan erkendes. Huset må siges
at være dårligt bevaret, hvilket til dels kan redegøre for "manglende stolper". Især er det store spring
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mellem de tagbærende sæt midt i huset, samt de manglende makkere til de tagbærende stolper i
østenden, påfaldende.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5760,5762,5764,5769,5779,5780,5783,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5792,5793,5794,5795,5796,5797,
5798,5799,5801,5803,5804,5805,5806,5937,5938,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5959,5961,
5962,5975,6463,6464,6465,6466,6467,6469,6472,6473,7107,7108,7109,7110,7135,7137,7138,8668.
Fund: Stolpehulskar X 555.
Datering: Typologisk dateret til ÆRJ/YGJ.
A 10.093: Økonomibygning, treskibet (fig. 29)
A 10.093 er en mindre treskibet bygning, formodentlig vis et udhus. Huset er ikke helt østvestorienteret, men let forskudt nordøst/sydvest. Huset består af to sæt tagbærende stolpehuller: A
7587/7605, 8671/7607. Afstanden mellem de to sæt tagbærende stolpehuller er ca. 3,60 m. Den
indbyrdes afstand mellem stolpehullerne i de enkelte sæt er ca. 2,1 m. Huset er mod nord, syd og vest
omgivet af et vægforløb i form af enkeltstående, mindre stolper. Vestgavlen synes at være ret. Der kan
ikke iagttages vægstolper i østenden. De bevarede vægstolper i den øvrige del af huset er noget diffuse
og kun få centimeter dybe. Afstanden fra de tagbærende stolpehuller ud til væggen er både mod nord
og syd ca. 1 meter. Afstanden fra det vestlige sæt af tagbærende stolpehuller til vestgavlen er ca. 3
meter. Husets bredde er ca. 4,50 m. Længden er ca. 7 m langt, målt fra vestgavlen til det østligste sæt
af tagbærende stolpehuller, men en endelig længde kan ikke angives, da vægstolperne mod øst - som
beskrevet - formodentlig mangler. Der kan ikke udskilles entydige indgange, ej heller indre
konstruktioner. Huset ligger nærmest i forlængelse af hus A10092, se beskrivelsen af denne for
kommentarer herom. Umiddelbart nord for huset ligger hus A10094, men der synes ikke at være
stratigrafi mellem de to bygninger.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
7566,7567,7568,7570,7582,7583,7584,7585,7587,7601,7603,7605,7607,7608,7609,7621,8671,8811
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.144: Økonomibygning, treskibet
A 10.144 er et treskibet udhus med en vestnordvest-østsydøst-orientering med en længde på 12 m og
en bredde på 5,5 m. Der kan erkendes 2 sæt tagbærende stolper samt vest herfor måske en enlig
tagbærende stolpe nord i huset. Muligvis er der også et stolpepar i øst, men disse kan også være en del
af en østgavl, da de er indtrukne i forhold til de andre tagbærende stolper og har en indbyrdes afstand
på 2 m. Husets form er nærmest oval, og der er sporadisk bevarede stolpehuller rundt om bygningen.
Der er muligvis en døråbning i begge sider, da der, lidt forskudt mod vest for midten af huset mod
både nord og syd, ses en dobbelt stole, der kan forklares som dørophæng.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
6476,6508,6513,6525,6531,6532,6533,6534,6536,6538,6539,6541,6548,6549,6551,6552,6553,6554,6555,
6615,6926
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.

Hegn:
A 10.067: Hegn, enkeltstrenget
Formodentlig vis et enstrenget hegnsforløb bestående af seks stolper. Hegnet kan ikke spores i sin fulde
længde. Hegnet relaterer sig muligvis til stakladen A10063, fra hvis sydside det udspringer og slår en
bue mod sydvest.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 5311,5313,5314,5318,6591,6593
Datering: YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.073: Hegn, sadeltagshegn (fig. 28)
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Hegnet har en længde på 19,5 m og en samlet bredde på mellem 2 - 2,6 m og er orienteret nord-syd.
Hegnet syntes at være velafgrænset. Mod nord tolkedes stolpehullerne A 5345 og A 6595 som de
afsluttende stolper. Hegnsforløbet videre herfra kunne ikke klart erkendes, selv om der er en del
stolpehuller i området. Saddeltagshegnet strakte sig mod syd med en række tagbærende stolper A6595,
A6692 [=A6602], A6607, A6633, A6627, A6643, A6651. Mod vest strækkede der sig en række af
tætsiddende vægstolper fra A 6596 til A 6649. I øst dannede stolperne mellem A 5345 og 6652 par med
de tagbærende midtstolper. De tagbærende midtstolper er fra 20 cm til 50 cm dybe, mens stolperne
mod øst og vest ligger omkring 10-20 cm i dybden. Fyldet var relativt ensartet. Mod syd afvigede
midterstolpen A 6651ved, ikke at have samme dybde som de andre tagbærende midtstolper, og dette
sæt stolper tolkes som afslutningen på bygningen mod syd. Mod syd fortsætter forløbet som et hegn
mindst 24 m. Hegnsforløbet tolkes tilhørende bygningerne A10.057 eller A10.057 mod syd.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5345,6596,6598,6601,6602,6603,6605,6606,6607,6608,6618,6619,6620,6621,6622,6623,6624,6625,6626,
6627,6628,6629,6630,6632,6633,6638,6639,6640,6643,6644,6645,6646,6647,6649,6651,6652
Datering: Baseret på den formodning at hegnsforløbet hører til bygningerne A10.058 eller 10.057
dateres hegnet til YRJ/ÆGJ.
A 10.075: Hegn, enkeltstrenget
A 10.075 er et enstrenget hegnsforløb men kan alternativt være vægforløb i meget dårligt bevaret hus,
Forløbet kan følges over 3 m og har en østvestlig Orientering. Forløbet er ikke samtidigt med langhus
A 10.074.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 5765,5766,5767,5768,5772,5773,5775,5776,5777,5781,5782
Datering: YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.076: Hegn, sadeltagshegn/enkeltstrenget (fig. 27)
Der er tale om et hegn med delvis overdækning og kan følges over 42 m. Det er et vinkelformet
hegnsforløb, men hele udstrækningen er formentlig ikke erkendt. Hegnet synes at udgå vinkelret fra
østgavlen af langhus A 10.058 i et enstrenget forløb på 14 m fra syd mod nord, uden spor efter
tagbærende stolper på indersiden, for derefter at slå et knæk og fortsætte mod vest i et 28 m langt
forløb, med tagbærende stolpepar på indersiden, men uden mindre hegnsstolper. Hegnet er tolket som
at det fortsætter mod syd yderligere 10 m, men dårligere bevaret så kun formodentlig vis hver anden
stolpe er bevaret. Alternativt har hegnet skiftet konstruktion på dette sted.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5386,5387,5738,5743,5744,5746,5752,5753,6100,6457,6458,6470,6471,6474,6475,6477,6478,6483,6489,
6490,6491,6492,6494,6496,6507,6511,6514,7111,7112,7130,7131,7132,7136,7139
Datering: YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.104: Hegn, enkeltstrenget (fig. 29)
Det enkeltstrengede hegnsforløb afgrænser gårdspladsen til langhus A 10.089. Hegnet løber fra
langhusets vestre gavl i nordlig retning over ca. 7,5 m, hvorefter det drejer af mod nordøst og løber
yderligere ca. 7,5 m i denne retning. Herefter drejer hegnet let og strækker sig ca. 8,5 m i en mere østlig
retning. Endelig drejer hegnet mod syd og løber ca. 10 m ned mod langhusets østre gavl. Hegnsforløbet
er visse steder vanskeligt at følge, dels pga. undergrundens sandede beskaffenhed, dels fordi det løber
sammen med andre hegnsforløb og konstruktioner. Således er stolpehullernes størrelse, karakter og
afstand også vekslende. Samlet er længden ca. 35 m. Størrelsen på det indhegnede areal ekskl.
Langhuset er ca. 192 m2. Formodentlig vis fortsætter hegnsforløbet mod nord i et saddeltagshegn A
10.143.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5548,5549,5550,5560,5564,5574,6115,6116,6118,6119,6125,6142,7449,7468,7470,7506,7512,7517,7518
Datering: YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.105: Hegn, enkeltstrenget (fig. 29)
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A 10.105 er et enkeltstrenget hegnsforløb, der afgrænser gårdspladsen til langhus A 10.092. Hegnet
udgår sandsynligvis fra langhusets vestre gavl og forløber i en let bugtet linje ca. 23 m i nordlig retning.
Herefter drejer det mod øst og forløber ca. 20 m, hvorefter det drejer mod syd og forløber ca. 20 m i en
let buet linje ned mod langhusets østre gavl. Hegnets vestre forløb kan alternativt tolkes som en mere
lige linje udgående fra langhusets nordre vægforløb ca. 3 m fra vestgavlen. Denne tolkning inddrager
yderligere anlæggene 5598, 5582, 5571 og 5569. Hegnets stolpehuller veksler i størrelse, karakter og
afstand. Samlet er længden ca. 56 m og det indhegnede areal ekskl. langhuset på ca. 400 m2.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5554,5555,5556,5557,5567,5576,5577,6111,6112,6113,6114,6117,7447,7448,7463,7487,7490,7491,7492,
7527,7533,7544,7564,7565,7589,7590
Datering: Ud fra sin tilknytning til A 10.092 dateres hegnet til YRJ/ÆGJ.
A 10.106: Hegn
Dette er et enkeltstrenget hegnsforløb, der omkranser en mulig gårdsplads til huset A 10.094. Hegnet
udspringer fra husets vestre gavl og løber ca. 9 m i vestlig retning. Herefter drejer hegnet mod nord og
forløber i ca. 13 m, hvorefter det drejer mod øst i et forløb på ca. 22 m. Herefter formodes det at dreje
af mod syd, ned mod husets østre gavl (ca. 10 m) hen over vådområdet/kulturlaget A 6240, der ikke er
undersøgt for stolpehuller. Hegnets stolpehuller veksler i størrelse, karakter og afstand. Samlet længde
på hegnsforløbet er ca. 76 m og det indhegnede areal inkl. husets areal på ca. 367 m2.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
6006,6009,6122,6127,6130,6132,6133,6134,6135,6146,6147,6148,6153,6154,6155,6156,6158,6195,6216,
6223,6225,7453,7477,7478,7538,7539
Datering: Ud fra sin tilknytning til A 10.094 dateres hegnet til YRJ/ÆGJ.
A 10.114: Hegn, formodet saddeltagshegn (fig. 27)
Hegnet kan følges over en nord-sydgående strækning med tre tagbærende stolper 1,5 m fra selve
hegnsforløbet. De tagbærende stolpehuller står med en indbyrdes afstand af ca. 4 m. Hegnsstolperne
står med ca. 1 meters mellemrum. Hegnsforløbet slår et ret skarpt knæk i syd mod øst og i nord
krummer hegnet blot let mod øst.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
6673,6674,6675,6676,6677,6678,6680,6685,7100,8428,8429,8458,8460,8461,8462,8468,8469,8470,8472,
8473,8474
Datering: Hegnet er ud fra typologi og kontekst dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.115: Hegn, enkeltstrenget
Hegn A 10.115 er et nordsyd-gående enkeltstrenget hegnsforløb, der kan følges over en strækning på
over 20 meter og mod syd knækker og løber mod øst i en blød kurve.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 6443,6445,6446,6447,6448,6449,6450,6451,6452,6453
Datering: Formodentlig vis YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.116: Hegn, Stikhegn (fig. 27)
A 10.116 er et stikhegn der knytter an til nordvæg af vestgavl på Langhus A 10.056. Hegnet er
enkeltstrenget.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 6720,6723,6724,8438,8441,8442.
Datering: Ud fra sin tilknytning til hus A 10.094 dateres hegnet til YRJ/ÆGJ.
A 10.117: Hegn, Stikhegn
A 10.117: Stikhegn 5 m langt stikhegn der løber østsydøst-vestnordvest ud fra sydvæggen af vestgavlen
i Hus A 10.059. Måske fortsætter afgrænsningen af gårdtoften i kulturlag A 8449.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
Datering: Ud fra sin tilknytning til hus A 10.059 dateres hegnet til YRJ/ÆGJ.
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A 10.119: Hegn, enkeltstrenget (fig. 28)
A 10.119 er et enkeltstrenget hegn. Hegnet tolkes som den vestre afgrænsning af gårdsplads til langhus
10.062. Hegnet løber øst for og parallelt med Saddeltagshegn A 10.073 og er ikke samtidigt med dette.
Hegnet kan følges over ca. 25 m i et nordsyd-gående forløb, der i begge ender krummer mod øst.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5339,5341,5342,5343,5344,6635,6637,6653,6654,6655,6656,6659,9026,9027,9028
Datering: Ud fra sin tilknytning til hus A 10.062 dateres hegnet til YRJ/ÆGJ.
A 10.143: Hegn, saddeltagshegn (fig. 27)
A 10.143 er et saddeltagshegn med et nord-sydgående, ca. 10 m langt forløb med hegnsforløb mod øst
med 1-2 m mellem stolperne. 1 m vest herfor ses 4 tagbærende stolper med en indbyrdes afstand på 3-4
m. Til hver af de tagbærende stolper ses yderligere en meter mod vest en stolpe af lidt mindre dybde
end den tagbærende. Forløbet er meget uregelmæssigt.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
7412,7413,7414,7416,7417,7424,7426,7427,7428,7429,7433,7434,7437,7440,7441,7442,7450,7451
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.

6.4.1.2 Område 2
Område 2 ligger centralt i feltet i den sydlige halvdel syd for vandhullet. Området repræsenteres af
sandsynligvis 5 hovedhuse svarende til 5 gårdsanlæg med hegn af varierende bevaringsgrad samt og
udhuse. Området er ikke afgrænset mod syd. Områdets areal er på 9000 m2 og er et uregelmæssigt,
tilnærmet kvadratisk område der ligger på et fladt plateau let skrånende mod syd.
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Figur 29: Område 2 markeret med hvidt.

Langhuse:
A 10.000: Treskibet langhus (fig. 31)
A 10.000 er et treskibet langhus orienteret nordøst/nordvest. Huset er kun delvist afdækket og 22 m af
huset er afdækket, men er formentlig 35-40 m i sin fulde længde. Bygningen er 6 m bred på midten og
mod gavlen 5,5 m. Der er frilagt 6 sæt tagbærende stolpersæt, fordelt på 11 anlæg: A 73 og 31, A 80 og
56, A 55 og 58, A 52 med udskiftning 4856 og A 51, A 53 og 59, A 146 og 15. Afstanden fra sæt til sæt
ligger mellem 2,5 og 3 m. Spændet i sættene er for de tre vestligste sæt ca. 2,25 m, mens det for de tre
østligste sæt er lidt mindre, ca. 2 m, hvilket svarer til husets smallere bredde mod gavlen.
Kun stalddelen af huset op til indgangspartiet på den nordlige langside er afdækket, mens
det formodede indgangsparti mod syd ikke er afdækket. Indgangen består af de ret brede og dybe
grubelignende stolper A 37 og 36, som står med en afstand på 1,5 m, hvilket anses for et stort
indgangsparti. Ved undersøgelsen viste dele af A 37 sig at være mindre end først indridset - denne
overfladiske del kan evt. tolkes som nedtrampning/aktivitetsspor ved indgangen. Væggene er
stolpebyggede, med stolper sat med ret uens afstand - visse steder står stolperne med 50-75 cm afstand,
andre steder meget tæt, og andre steder igen med tilsyneladende store spring i forløbet, uden noget
nærmere system. På indersiden af vægforløbet ses flere ovale stolpehuller orienteret på tværs af husets
længderetning, som kan tolkes som en del af konstruktionen til båseskillerum. Det er uvist om A 30
indgår som en del af vægforløbet som en væggrøft trukket lidt ind fra resten af væggen. Den lave grube
A 147 kan muligvis også høre til huset, tolket som en grebning, men dette er meget usikkert.
Udskiftning i tagstolperne ses ved den ældre stolpe A 4856 og den yngre stolpe A 52. Der ses en forskel
mellem arrangeringen af tagstolperne, hvor de tre vestligste sæt samt A 4856 og A 51 står i en let skrå
vinkel på husets længderetning, mens A 52 og A 51 samt de tre østligste sæt står vinkleret på husets
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længderetning. Dette kan tolkes som en udvidelse af huset mod øst.
Relationer til andre anlæg: hegnshuset/C-huset A 10043 står vinkelret på langhus A 10.000
og lige op til langhusets formodede gavl - anlæggene er formentlig samtidige og danner tilsammen et
gårdsanlæg. Mod vest indenfor husets udstrækning ses en grube, A 35, som er recent med fund af
porcelæn. Den mindre grube A 4857 kan ikke påvises at have nogen relation med langhus A 10.000,
men er interessant for fundet af keramik dateret til ældre germansk jernalder (øreknop med vandret
gennemboring).
Konstruktionen består af følgende anlæg:
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,36,37,42,43,51,52,53,55,56,58,59,61,70,71,72,73,77,78,80,8
1,82,83,124,146,4850,4851,4852,4854,4856,4954,4955,4956,4957,4958,4959,4960,4961,4962,4989,4990,
4991,4992
Datering: Forskellen mellem bredde på midten og mod gavlen tyder på ældre germansk jernalder,
hvilket underbygges af keramikken fundet i og omkring huset.

Figur 30: Treskibet langhus A 10.000 med hegn A 10.043.

A10.003: Treskibet langhus (fig. 32)
Huset har 11 tagbærende stolpesæt, inklusiv udskiftninger og udvidelser: A 1239-1238, 1228-1240,
1216-1223, 1229-1214, 1205-1088, 1153-1069, 1151-1061, 1146-954/1144, 1142/1143-1117/1119,
957/1130-1134/1135, 1124-1121. Vestenden er modulopbygget, det vestligste moduler rektangulært øv-orienteret 3,5x3 m. Rummet mellem modulerne måler 5 m, hvorefter der er et kvadratisk modul på
3x3 meter. Herfra til næste tagbærende stolpesæt er der endnu et rum på 5 m (indgangsrum). Den
østlige del af husets tagbærende stolper (staldenden) er sat med regelmæssig afstand på 3-3,5 m.
Afstanden i sættene er ca. 3 m.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
954,955,956,957,958,959,962,963,1041,1042,1043,1044,1045,1061,1062,1065,1068,1069,1073,1088,1089
,1103,1111,1112,1113,1114,1115,1117,1118,1119,1121,1124,1130,1131,1133,1134,1135,1138,1139,1140,
1142,1143,1144,1146,1149,1151,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1162,1163,1165,1166,1167,
1168,1169,1170,1178,1188,1189,1190,1200,1201,1202,1203,1205,1207,1208,1209,1210,1211,1214,1216,
1217,1218,1220,1221,1223,1228,1229,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1243,1244,1246,
1247,1248,1249,125
Datering: Huset er typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
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Figur 31: Langhus A 10.003

A10.027: Treskibet langhus (fig. 33)
A 10.027 er et treskibet langhus som er meget sporadisk bevaret og en svært erkendbar konstruktion,
som tolkes som et langhus med modulopbygning, hvor den østlige ikke modulopbyggede stalddel evt.
ikke er erkendt pga. den sandede undergrund. Der kan dog også være tale om et kortere langhus eller en
økonomibygning med kun 4 tagbærende sæt. Der er erkendt 4, muligvis 5 sæt tagbærende stolper: A
3621/4174, A 3612/3613 (udskiftninger) og 4601/4602 (udskiftninger), A 3606/3591 og 3603/3587, A
3585 og 3589, samt muligvis A 3577, som ligger på linje med resten af de tagbærende stolper, men er
ret diffus og med ringe dybde i forhold til resten af de tagbærende stolper. Desuden mangler den en
makker mod syd, som dog kan være bortgravet af grube A 3576. Spændet i de tagbærende sæt er på ca.
2,3 m. Afstanden fra 1. til 2. sæt er ca. 2,5 m, mellem 2. og 3. sæt 4 m, mellem 3. og 4. sæt ca. 2 m., fra
4. sæt til den mulige tagstolpe A 3577 er der en afstand på 3,5 m. Der er ikke bevaret gavle eller
indgangsstolper, men muligvis en rest af nordvæggen, 1,2 m nord for den nordlige tagstolperække,
bestående af 3 vægstolper A 3590, 3584, 3578 med en afstand fra 1,2-0,75 cm. Bygningens orientering
er øst-vest. Bygningen er minimum 11 m, muligvis 14 m lang og ca. 5,5 m bred.
Umiddelbart vest og nord for A 10.027 ses et muligt hegn eller hegnshus, A 10.026, som orienterer sig
mod A 10.027s formodede gavl og vinkelret på denne i en nordsyd-orientering. Disse anlæg danner
formentlig et samtidigt gårdsanlæg. Øst for A 10.027 ses et ligeledes dårlig bevaret hus, A 10.042, som
ligger kun lidt forskudt for A 10.027s længderetning og kan være samtidig med denne.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
3578,3584,3585,3587,3589,3590,3591,3603,3606,3612,3613,3621,4174,4601,4602
Datering: formentlig YRJ-ÆGJ, ud fra den tilsyneladende modulopbygning og de omgivende
strukturer.
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Figur 32: Område 2 nordvest.

A10.038: Treskibet langhus (fig. 34)
Huset har 7 sæt tagbærende stolper, hvoraf den ene sandsynligvis er bortgravet af en yngre grube. Kun
et enkelt sted ses der en mulig udskiftning af en tagbærende stolpe. Spændet i stolpeparrene er ret
smalt, på omkring 2 m, på nær ved de to, muligvis 3, østligste sæt, hvor afstanden er på ca. 3 m. En
eventuel forskel Afstanden mellem sættene er: mellem 1. og 2. sæt: 5,25 m, mellem 2. og 3. sæt: 4.5 m,
mellem 3. og 4. sæt: 4,5 m, mellem 4. og 5. sæt: 3,8 m, mellem 5. og 6. sæt: 4,5 m, og mellem 6. og 7.
sæt: 3 m. Der er således ikke tale om modulopbygning, og heller ikke om en særlig regelmæssig
opbygning. De tre første sæt i husets vestdel står dog med nogenlunde ens afstand, mens især de tre
sidste sæt danner en trapezform i østenden. Vægforløbet er kun sparsomt bevaret, især midt på husets
nordside. Her ses også to større stolper (A 4387 og 4413) som tolkes som indgangsstolper. I sydsiden
er der ingen spor efter indgang, og kun en enkelt vægstolpe er identificeret. Gavlene er ikke bevarede.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
4372,4383,4385,4386,4387,4406,4410,4413,4417,4420,4421,4423,4432,4434,4441,4465,4467,4666,4672,
4840
Datering: typologisk dateret formentlig til YRJ-ÆGJ.
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Figur 33: Treskibet langhus A 10.038.

A10.042: Treskibet langhus
A 10.042 tolkes som et dårligt bevaret treskibet langhus med 4 til 6 sæt tagbærende stolper. Tagbærende
stolper: A 3559 (uden makker mod syd, det er dog ikke udelukket at den blot ikke er erkendt), A 3558
og 3526, muligvis A 3556 (dog ikke særlig dyb i forhold til resten og uden en makker mod syd),
muligvis A 3555, A 3546 og 3534, A 3543 og A 3539 ligger ret tæt med kun 1 m afstand, og skal
muligvis ses som udskiftninger, mens A 3536 mod syd kan indgå i et sæt med begge eller en af
førnævnte to stolper, men måske nærmere med A 3539. A 2987 ligger også på linje med disse stolper
og kan også indgå i huset, hvor det er muligt et dens makker mod nord ikke er erkendt på overgangen
mellem to felter. Mellem de to bedst erkendbare stolpesæt - A 3558/ 3526, A 3546/3554 - er der et
spænd på 2,4 m. De dårlige erkendelsesforhold gør, at det er svært at udlede noget om opbygningen og
den reelle afstand mellem stolpesættene, men A 3559, 3558 og 3526 kan tolkes som et trekvart erkendt
modul, som kan rekonstrueres til at måle ca. 2,4 X 2,75. Afstanden mellem 2. og 3. sikre stolpesæt er på
hele 5,5 m, hvilket tyder på, at der her er problemer med at identificere alle tagstolperne. Mellem A
3546 og 3543, som begge er velbevarede stolper med en dybde på 35 og 30 cm, er der en afstand på ca.
3m. Gavlene er ikke bevarede og der er ingen oplagte indgangspartier. Mod nord ses en mulig rest af
væggen, med en afstand på ca. 1,2 m fra den nordlige række af tagstolper, bestående af A 3550, 3557,
3566, 3551, med en afstand på ca. en meter mellem de to første og de to sidste, samt et spring på 2 m
mellem 2. og 3. vægstolpe. Dette dækker formodentlig vis over en ikke bevaret eller erkendt vægstolpe
mellem A 3557 og 3566. Langhusets dimensioner er ca. 14 X 5 m. Konstruktionen synes at ligge på
række med de treskibede huse A 10.016 mod øst og A 10.027 mod vest, og kan være samtidige med
disse, hvor hegnet 10.020 mod øst kan afgrænse gårdspladserne til A 10.042 og A 10.016.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 3534,3536,3539,3543,3546,3550,3551,3557,3558,3559,3566
Datering. YRJ/ÆGJ ud fra nærliggende konstruktioner.
A 10.016: Treskibet langhus (fig. 35)
Huset består af 8 sæt tagbærende stolper og er modulopbygning med tydelige moduler i vestenden
(beboelse). Huset lå på en sandet undergrund som skråner svagt imod øst. Huset havde en dårlig
bevaringsgrad og gavle og vægge var ikke bevaret. Indgangspartierne er ikke bevaret, men i syd ses dog
to muldede plamager A 2614 og 2618, som evt. kunne være aktivitetslag opstået i forbindelse med
indgangsparti.
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De tagbærende stolper var fra vest mod øst: A 2635/A 2637, A 2628/ A 2627, A 2620/A 2619, A
2617/A 2600, A 2599/ A 2598, A 2594/A 2595/A 2854, A 2586/A 2589, A 2580/A 2674 samt mod
vest A 2972/A 2974 og A 2953/minus modstående stolpe.. Det øst-vestorienterede hus har en længde
målt fra først til sidste sæt tagbærende stolpepar på 27,5 meter og en bredde målt som afstand imellem
stolpehulscenter i hvert sæt tagbærende på 2,2 - 2,3 meter 2.10. 3. Kun de tagbærende stolpehuller er
bevaret med en dybde på 20-30 cm. Bygningen ser ud til at være i 1. fase med mulige udskiftninger.
Disse er dog meget diffuse og ikke tolket som sikre stolpehuller (se A 2634, A 2636, A 2625, A 2626, A
2618, A 2615). Et sted ses to stolpehuller med stratigrafi (A 2595, A 2854), men ved snit var det ikke
muligt at afgøre hvilket anlæg var ældst. I området ses flere andre anlæg med hvilke huset må have en
relation. Da hele fladen ikke var åben samtidig, skal de indbyrdes relationer behandles senere.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
Datering: Dateret i germansk jernalder ud fra den modulopbyggede konstruktion, med den manglende
nordstolpe i andet sæt fra vest. Fra stolpehul A 2619 fund af ornamenteret keramik, dateret til
germansk jernalder

Figur 34: Område 2, midt. Rettelse: Grubehuset (markeret med mørkgrønt) hedder A 10018.

A 10.017: Treskibet langhus
A 10.017 er et øst-vest-orienteret huset bestående af 7 sæt tagbærende stolper, samt en tagbærende
uden makker. Huset er mindst 28 m langt og 6 m bred. Der er flest tagbærende i østenden af huset.
Huset er uregelmæssigt opbygget. Væggen er næsten væk på nordsiden af huset, mens sydvæggen har
bevaret flere stolper, som endda kan følges længere end de tagbærende stolper. Sydvæggen fortsætter
mod vest ind i/under et område tolket som en mulig overpløjet gravhøj, men som viste sig at være et
naturligt undergrundsfænomen. Da området blev afrømmet yderligere fremkom endnu et stolpepar A
8102 og A8103, der muligvis skal tolkes som det vestligste stolpepar, hvor gavlen dog ikke har været
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påviselig. Den østlige gavl står til gengæld tydeligt og er rundet. Det er ikke muligt at se et
indgangsparti, ej heller en indre struktur. Huset ligger i vest på let gruset og i øst på meget sandet
undergrund. Huset er topografisk placeret på en større plan bakketop, med udsigt til vest og nord. Mod
øst på bakken ligger et nord-syd gående vådområde. A 10.017 er ikke samtidig med A 10.045, da de to
konstruktioner ligger oven i hinanden, men det er ikke muligt at relatere dem yderligere til hinanden.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
2446,2461,2462,2466,2469,2471,2474,2478,2479,2485,2488,2492,2493,2500,4692,4693,4694,4695,4696,
4697,4698,4699,4702,4704,4705,4706,4708,4711,4715,4717,4719,4722,4723,4727,4743,4745,8102,8103
Fund: Der blev fundet keramik, randskår i A 4715.
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.042: Langhus, Treskibet
A 10.042 er et dårligt erkendbar langhus, med 4 til 6 sæt tagbærende stolper. Tagbærende stolper: A
3559 (uden makker mod syd, det er dog ikke udelukket at den blot ikke er erkendt), A 3558 og 3526,
mulivis A 3556 (dog ikke særlig dyb i forhold til resten og uden en makker mod syd), muligvis A 3555,
A 3546 og 3534, A 3543 og A 3539 ligger ret tæt med kun 1 m afstand, og skal muligvis ses som
udskiftninger, mens A 3536 mod syd kan indgå i et sæt med begge eller en af førnævnte to stolper, men
måske nærmere med A 3539; A 2987 ligger også på linie med disse stolper og kan også indgå i huset,
hvor det er muligt et dens makker mod nord ikke er erkendt på overgangen mellem to felter (stolper er
i øvrigt ikke undersøgt, og det vides derfor ikke om den er dyb nok til at blive regnet for en tagbærende
stolpe). Mellem de to bedst erkendbare stolpesæt - A 3558 og 3526, A 3546 og 3554 - er der et spænd
på 2,4 m. De dårlige erkendelsesforhold gør at det er svært at udlede noget om opbygningen og den
reelle afstand mellem stolpesættene, men A 3559, 3558 og 3526 kan tolkes som et trekvart erkendt
modul, som kan rekonstrueres til at måle ca. 2,4 X 2,75; afstanden mellem 2. og 3. sikre stolpesæt er på
hele 5,5 m, hvilket tyder på at der her er problemer med at identificere alle tagstolperne; mellem A 3546
og 3543, som begge er velbevarede stolper med en dybde på 35 og 30 cm, er der en afstand på ca. 3m.
Gavlene er ikke bevarede og der er ingen oplagte indgangspartier. Mod nord ses en mulig rest af
væggen, med en afstand på ca. 1,2 m fra den nordlige række af tagstolper, bestående af A 3550, 3557,
3566, 3551, med en afstand på ca. en meter mellem de to første og de to sidste, samt et spring på 2 m
mellem 2. og 3. vægstolpe, som nok dækker over en ikke bevaret eller erkendt vægstolpe mellem A
3557 og 3566. Orientering: Ø-V. Længde/bredde: ca. 14 X 5 m (?). Relationer til andre anlæg: Synes at
ligge på række med de treskibede huse A 10.016 mod øst og A 10.027 mod vest, og kan være samtidige
med disse, hvor hegnet 10.020 mod øst kan afgrænse gårdspladserne til A 10.042 og A 10.016.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
3534,3536,3539,3543,3546,3550,3551,3557,3558,3559,3566
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
Økonomibygninger
A 10.001: Økonomibygning, Hjelm (fig. 36)
Anlægget tolkes som en hjelm eller cirkulær staklade ca. 3,5 m i diameter, med 8 stolper sat i en cirkel
og en mulig central stolpe, A 1195, lidt forskudt fra centrum. 3. God bevaringsgrad, dog tilsyneladende
med manglende stolper i det cirkulære stolpeforløb mod sydøst. Konstruktionen kan være en del af
gårdsenhed med langhus A 10.003.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 1180,1181,1182,1193,1194,1196,1197,1198,1199.
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ. Konstruktionen kan være samtidig med langhus A 10.003 umiddelbart
mod syd.
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Figur 35: Økonomibygning A 10.001

A 10.002: Økonomibygning, O-hus (fig. 37)
Konstruktionen tolkes som et såkaldt O-hus (eller "grubehus" uden bevaret grube), og er ovalt
nordsyd-orienteret, ca. 4-4,5 m langt og 3,5 m bredt. Kun væg/tagbærende stolper er bevaret med to
stolper i hver langside og en stolpe i nordenden, og to tætliggende stolper i sydenden, der opfattes som
udskiftninger. Den formodede grube tilhørende huset er ikke bevaret, om den nogensinde har været
der. Relationen til langhus A 10.003 er usikker. Der er dog tale om en klassisk placering af grubehus i
forhold til indgang i langhus for denne periode. Umiddelbart vest for grubehuset løber et nordsydorienteret stikhegn, A 10.004, som formentlig støder til væggen på langhus A 10.003 og synes at
respektere grubehuset. Langhus, stikhegn og grubehus kan alle være samtidige, men det er usikkert om
grubehuset tilhører gårdsenheden med A 10.003, da det er muligt at det tilhører et gårdsanlæg længere
mod syd.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 1058,1060,1066,1067,1082,1083,1084
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ. Konstruktionen kan være samtidig med langhus A 10.003 umiddelbart
mod nord.
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Figur 36: O-hus A 10.002

A 10.018: Økonomibygning, Grubehus (fig. 35)
A 10.018 er et grubehus med en oval, østvest-orienteret grube med en tagbærende stolpe i hver ende.
De tagbærende stolper har samme dimensioner - 20 cm. i diameter og 60 cm. dybde. Den vestlige A907 - er først fundet ved udgravning af gruben, hvor opfyldningen af gruben ved nedlægningen af
grubehuset har skjult stolpen. Den østlige stolpe ligger uden for gruben - hvilket dog kan skyldes
bevaringsforhold, da der er et terrænfald fra vest til øst. Der er en tydelig forskel i stolpernes fyld,
hvilket kan skyldes en forskel i aktiviterne i grubehuset? Der er ikke bevaret væg - eller indgangstolper.
Det mulige stolpehul A3159 regnes ikke som en del af konstruktionen, men som et ældre anlæg.
Omkring midteraksen ses tre fordybninger - med samme fyld som resten af gruben - to mod nord og
en mod syd - som tolkes som en slags små aktivitetsgruber. Grubens dimensioner er 310 X 225 cm. -. Kun det nederste af gruben synes bevaret. Bygningen ligger formentlig i den sydlige del af gårdspladsen
tilhørende langhus A10.006 og direkte nord for økonomibygning/udhus A10.019, samt på indersiden
af hegn A10.020, som grubehuset formentlig er samtidig med.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 908.
Fund: Enkelte stykker keramik, brændt ben og mulige fragmenter af vævevægte.
Datering: Dateres til YRJ – YGJ ud fra fund.
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Figur 37: Grubehus A 10.018.

A 10.019: Økonomibygning, Treskibet (fig. 35)
Den øst-vest-orienterede treskibede bygning der er 9 x 4,5 m og anses for yngre end A 10.020 og med
vægstolper, rundet gavl og formodentlig vis indgang i nord. Der er fundet to sæt tagbærende stolper og
dobbelte vægstolper ses flere steder. Sandsynligvis har der været dobbelte vægstolper i hele eller dele af
huset. Mod syd ses imidlertid en grøft (A 3135). Der går et hegnsforløb gennem huset, A 10.020.
Relationen mellem stolpehullerne A 3174 (indgår i A 10.020) og A 3173 viser, at huset A 10.019 er
yngre end hegnet A 10.020. Udhuset tilhører formentlig et sydligere beliggende langhus A10.035.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
359,913,914,3127,3128,3129,3134,3135,3137,3138,3139,3140,3141,3145,3147,3148,3150,3151,3152,315
6,3160,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3171,3185,3189,3191,3192,3193,3194,3196,3197,3213,321
4,3215,3331,3334,3376
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.021: Økonomibygning, Treskibet
A10.021 tolkes som et treskibet udhus, men kan på baggrund af afstanden mellem de tagbærende
stolper også være en del af et saddeltagshegn. Udhuset er konstrueret med 2 sæt tagbærende stolper i
østenden (som A 10.019) og muligvis et stort rum i vestenden uden tagbærende stolper. Tagbærende
sæt er A 3013/3010 (sekundære?), A 3014/3011 betragtes som primære sæt og A 3002/3001. Der er en
meter mellem de tagbærende sæt og midtskib er ret smalt, samt 2,5 m mellem sættene. En rund gavl ses
i vestenden. Det antages, at A 3023 er en del af konstruktionen, hvilket bærer tolkningen af udhusets
type. Længde målt fra A 3023 til gavl er ca. 9 m. Udhuset er beliggende i let skrånende terræn, hvilket
måske er forklaringen på at vægstolper kun er bevaret mod nordøst. Bygningen ligger i en klynge med
staklader og udhuse i 2 faser. Terrænet skråner ned mod vådområde A 3181 fra alle retninger.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
2993,2994,2995,2996,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3010,3011,3013,3014,3023
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.023: Økonomibygning, Treskibet (fig. 39)
I bygningen indgår to eller tre tagbærende stolpesæt hhv. A3466/3465 samt A 3442/3464 og muligvis
A 3479/3477. Regelmæssigt opbygget. Kun den østlige gavl er tydeligt erkendt. Gavlen er let buet.
Vægforløbene er rette. Et muligt indgangsparti med indtrukne dørstolper kan evt. være mellem
stolperne A3418 og a 3436, men usikkert. Alternativt kan der have været en større åbning i gavlen
mellem A 3479 og 3477. Der er intet spor af ildsted i huset. Huset er orienteret sydvest-nordøst. husets
største bredde er 5,4 m. Husets længde er minimum 10 m. Den nordlige og nordøstlige del af huset er
velbevaret. I flere af stolpehullerne i vægforløbene ses både nedgravningskant samt stolpespor. De
tagbærende stolper er tydelige og op til 52 cm dybe m. tydelige stolpespor. Vægstolperne er 18 til 26 cm
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dybe. Den sydvestlige del af huset er ikke erkendbar. Huset synes kun at være i en fase. Dog kan A
3437 udgøre en evt. udskiftning af en stolpe i forbindelse med muligt indgangsparti.. Huset ligger ikke
umiddelbar forbindelse med andre anlæg eller konstruktioner. Dog ses et par gruber vest/sydvest for
huset. Huset ligger umiddelbart syd for et gammelt vådbundsområde. Det er muligt at huset har
strukket sig længere mod sydvest, end det kan erkendes i dag, så fremt A 3478,3477 reelt udgør et
akstra sæt tagbærende stolper. I givet fald er vægstolperne i den sydvestlige gavl ikke bevaret (på nær
evt. A 3487). Det er bemærkelsesværdigt, at der sker et skift fra sandet til klæg leret undergrund
omtrent der, hvor huset i sydvestlig retning ikke længere kan erkendes.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
3418,3436,3438,3439,3440,3441,3442,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,
3462,3463,3464,3465,3466,3473,3475,3476,3477,3479
Fund: Der er fundet ganske lidt keramik i gavlstolpe A 3457 og i vægstolpe A 3475.
Datering: Formentlig skal huset dateres til perioden YRJ/ÆGJ.

Figur 38: Udhus A 10.023.

A 10.024: Økonomibygning, Firstolpeanlæg
Der er tale om et udhus/4-stolpeanlæg med 4 tagbærende stolper (A3444,3445,3432,3448). De fire
stolper danner et kvadrat. Nordvest herfor ligger stolpehullerne A 3417 og A 3443, som kan udgøre de
sidste rester af vægstolper i konstruktionen. De tagbærende stolper er op til 28 cm dybe. Der er ca. 2 m
mellem stolperne. Konstruktionen er kun sparsomt bevaret idet kun de tagbærende stolper indikerer
konstruktionstypen. I samme område ligger et lignende anlæg, men der er ingen stratigrafiske relationer.
Derfor er det ikke muligt at sige hvilken konstruktion, der er ældst. Konstruktionen ligger umiddelbart
nordvest for huskonstruktion A 10.023.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 3432,3444,3445,3448
Datering: Formentlig fra perioden YRJ/ÆGJ.
A 10.025: Økonomibygning, Firstolpeanlæg
A 10.025 er et 4-stolpeanlæg/staklade med 4 tagbærende stolper: A3431, A3447, A3446 og A3449. De
tagbærende stolpehuller er 28-35 cm dybe. Der er ca. 2.5 m mellem stolperne. Konstruktionen er kun
sparsomt bevaret, idet kun de tagbærende stolper indikerer konstruktionstypen. I det samme område
ligger et lignende anlæg (A10024), men det er ingen stratigrafiske relationer. Konstruktionen ligger
umiddelbart nordvest for huskonstruktion A10023.
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Konstruktionen består af følgende anlæg: 3431,3446,3447,3449
Fund: I A3447 er der fundet 4 stk keramik under forundersøgelsen.
Datering: Formentlig fra perioden yngre romersk jernalder til ældre germansk jernalder.
A 10.028: Økonomibygning, Firstolpeanlæg
Økonomibygningen/stakladen har eventuelt bevaret sydvæggen og består af fire tagbærende
stolpehuller, der danner et kvadrat. (2,25x2 m) bestående af A 917,2909,3082,3060. Syd for det sydlige
sæt ses tre mindre stolpehuller A3110,3081,3080, der kan udgøre rester af et vægforløb. Afstanden til de
tagbærende stolper er ca. 75 cm. Det er usikkert hvilket gårdsanslæg bygningen indgår i.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 917,2909,3060,3080,3081,3082,3110
Datering: Dateret til YRJ/ÆGT ud fra kontekst.
A 10.034: Økonomibygning, Treskibet (fig. 33)
A 10.034 er en treskibet økonomibygning/udhus og østvest-orienteret med tre sæt tagbærende stolper:
A 4043/ 4027, A 997/ 4070 og A 8628/ 4162. Mellem første og andet sæt fra vest er der 4,5 m, fra
andet til tredje sæt 3,5 m. Spændet i 1. og 3 sæt er begge 2,5 m, mens det midterste sæt har et større
spænd på 3 m. Den vestlige gavl er ret uregelmæssigt spidsbuet eller asymmetrisk, mens den østlige gavl
er let rundet eller fladbuet. Midt på husets nordside ses to ovale stolpehuller med ca. 1 m afstand, A
1000 og 995, som tolkes som indgangsparti. I sydvæggen udgør den let indtrukne stolpe A 4077
formentlig resten af et symmetrisk placeret indgangsparti mod syd. Begge indgange er placeret
umiddelbart øst for tagstolperne i det midterste sætBygningen er 14,5 m lang og 5 m bred ved gavlene,
5,5 m på midten. Bygningen er ikke samtidig med hegn A 10.033, dog uden stratigrafi men kan være
samtidig med andre hegn i området, så som A 10.032 og 10.100. Flere af anlæggene tilhørende A 10.034
er gravet igennem det mørke vådområde/kulturlag A 2837/4893. Topografi: ligger på kanten af
vådområde/kulturlag mod nord. Vægforløbet har dog været svær at følge gennem det mørke fyld i
vådområde A 2837/4893, som desuden er taget af over flere omgange, hvorved mindre dybe stolper
formentlig er gået tabt i især i den nordlige og østlige del af huset.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
995,997,1000,2808,2825,2827,4011,4012,4013,4016,4017,4020,4021,4024,4025,4026,4027,4043,4070,40
73,4075,4076,4096,4097,4106,4108,4162,4874,4876,8628,8629,8630,8646
Datering: YRJ/ÆGJ ud fra typologi og sammenhæng med omkringliggende bebyggelse.
A 10.045: Økonomibygning
A 10.045 er en øst-vest orienteret bygning med de tagbærende stolper A 4713,4709,4707,4720,4721 og
4716. Huset består af 2 sæt tagbærende stolper, samt to stk uden makker. Der er ikke erkendt
vægstolper til konstruktionen. De to enkeltstående tagbærende stolper er muligvis vindfang, således at
de fire tagbærende stolper i midten udgør et firstolpeanlæg. Huset er placeret på midten af en større
plan bakketop med udsigt mod vest og nord. Mod øst ligger på bakketoppen et nord-sydgående
vådområde. Undergrunden er meget sandet med lidt grus iblandet. A10.045 er ikke samtidig med
A10.017, da disse er placeret oven i hinanden.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 4707,4709,4713,4716,4720,4721
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.109: Økonomibygning, Firstolpeanlæg
A 10.109 er tolket som en staklade og består af fire stolpehuller A 4777, 4796, 4861, 4870, sat i et
kvadrat med ca. 2,6 m mellem stolperne. Bygningen indgår muligvis i gårdsenhed med langhus A
10.034 og hegn A 10.032/10.100.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 4777,4796,4861,4870
Datering: yngre romersk - ældre germansk jernalder, ud fra omgivende konstruktioner.
Hegn:
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A 10.004: Hegn, Stikhegn
A 10.004 er et stikhegn og er nordsyd-løbende og enstrenget med ca. 1 m mellem stolperne. En mulig
åbning er A 1085 og A 1098, i form af stolper med en større diameter, som er trukket ud i forhold til
hegnets længderetning. Hegnet støder vinkelret til langhus 10.003´s sydvæg, omtrent midt på huset, og
tolkes som et stikhegn samtidig med huset. Stikhegnet er sandsynligvis også samtidigt med grubehus A
10.002, hvortil der har været let adgang gennem åbningen i stikhegnet.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 1074,1078,1085,1086,1094,1096,1098.
Datering: YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.005: Hegn, Sadeltagshegn?
A 10.005 er muligvis en sadeltagskonstruktionen, alternativt et faskinehegn. Hegnet er VSV-ØNØorienteret og en ret uregelmæssig konstruktion, med stor afstand mellem stolperne, mellem 2,5 og 4,5
m og dobbeltstolper i flere tilfælde, med ca. 7 m afstand i disse "sæt". Det kan ikke udelukkes at der har
været flere sådanne par, som blot ikke er identificerede. Den korte afstand i sættene er usædvanlig for et
saddeltagshegn. Måske er der tale om en art lade med åbne sider, da der ikke er tydelige spor efter væg
eller lignende. Evt. kan mellemrummet mellem sættene have været udfyldt med grene eller lignende
som en art faskinehegn. Hegnet er ikke afgrænset.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 1007,1018,1021,1036,1050,1091,1093,1097
Datering: Formentlig vis samtidig med langhus A 10.003 og altså fra YRJ/ÆGJ.
A 10.006: Hegn, Enkeltstrenget
A 10.006 er et enkeltstrenget hegn, formentlig et fletværkshegn orientering nordsyd med en knæk ved
afslutningen i syd mod vest. Hegnet kunne følges over 10,5 meter. Hegnet synes at udgå i forlængelse af
hus A10.003's sydvæg. En alternativ tolkning er at dele af stolperne udgør en gavl til en fase af A10.003.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 960,1104,1122,1126,1127,1128,1129
Datering, formentlig YRJ/ÆGJ.
A 10.020: Hegn, Sadeltagshegn (fig. 35)
A 10.020 er et hegn omsluttende en gårdsplads, og tre sider er identificeret. Et østligt nnv-ssøorienteret forløb med tætstillede hegnsstolper og enkeltstående tagbærende stolper på indersiden med
mellem 3 og 3,75 meters afstand. Dette forløb udgår tilsyneladende fra østgavlen af langhus A 10.016
og løber over ca. 17 m., Hvorefter hegnet slår et knæk i en stump vinkel og fortsætter i et øst-vest
forløb mod vest. Dette forløb kan følges over ca. 24 m. De egentlige hegnsstolper er her sparsomt
bevaret, og på indersiden ses tagbærende stolper i par med en afstand på ca. 1 m og et spænd mellem
sættene på ca. 3 m. De tagbærende sæt fortsætter i en del af hegnets vestlige nord-syd-orienterede
forløb, men forsvinder derefter tilsyneladende. Forløbet er her i det hele taget sparsomt bevaret, men
synes at orientere sig mod langhus A 10.016´s vestgavl. Hegnet kan ikke følges nord for A 10.016 og er
således ca. 20 m langt. I hegnets østlige forløb ses en åbning på ca. 1,5 m, med en dobbeltstolpe på
nordsiden, mens sydsiden er forstyrret af et dræn - en portåbning? Samlet længde på ca. 61 m, formet
som et skævt rektangel, hvor langhus A 10.016 udgør den bredeste side på ca. 33 m og hegnets sydside
på 24 m udgør smalsiden. Fund: Keramik. Hegnet regnes for samtidigt med langhus A 10.016 og
muligvis grubehus A 10.018. Hegnet er yngre end A 10.019 (A 3173 skærer A 3174). En mulig staklade
eller udhus med to sæt i hegnets sydøstre hjørne kan også være samtidig med hegnet.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
915,916,918,919,920,921,2881,2882,2883,2884,2885,2886,2887,2896,2897,2899,2910,2926,2959,2980,29
86,3051,3052,3053,3055,3056,3057,3067,3070,3071,3073,3074,3075,3076,3085,3086,3100,3109,3113,31
15,3116,3123,3125,3130,3154,3155,3171,3174,3180,3195,3205,3208,3209,3217,3221,3222,3223,3227,32
39,3262
Datering: Dateres til YRJ-YGJ.
A 10.022: Hegn, Sadeltagshegn (fig. 35)
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A 10.022 er et sadeltagshegn, nordsyd-orienteret, 13 m lang og mindst. 1,5 m i bredden.
Saddeltagshegnet består af fire sikre stolpesæt - A 2963/2962 (stolpenedgravning og stolpespor) og A
2964/2942 (tolket som udskiftninger), A 2958 og A 2957, A 3207 og 3202, samt A 3282 og A 3283.
Mellem de sidstnævnte to stolpesæt regnes A 3211 også med til dette forløb, og står med samme
afstand fra de nærmeste sæt som ses i resten af konstruktionen - mellem 3 og 3,5 m. A 3211 mangler
dog en makker, med mindre man forestiller sig at denne findes blandt gavlstolperne til udhuset A
10.019, nærmere bestemt A 3194, hvilket så ville betyde at disse konstruktioner skulle være
sammenbyggede. Spændet i sættene ligger mellem 1 og 1,5 m, med størst spænd mod nord, muligvis
tilpasset efter gavlen på udhus A 10.019. Der er ikke identificeret egentlige hegnsstolper ud over de
formodede tagbærende stolper, så det er usikkert hvad der er inder- og yderside på hegnet, men
formentlig - ud fra den formodede tilknytning til udhus A 10.019 og langhus A 10.016, som hegnet
synes at forbinde i en gårdsenhed, samt den formodede relation til hegn A 10.020 (samme orientering i
A 10.020´s vestlige del) som synes at være en senere fase af samme afgrænsning - findes ydersiden mod
vest, hvor der også kan peges på kandidater til mindre hegnsstolper, hvilket dog ikke kan afgøres med
sikkerhed. Under udgravning blev det overvejet om hegnet fortsatte længere mod syd. De anlæg der
blev overvejede som tilhørende A 10.022 har dog i nogle tilfælde vist sig ikke at være stolpehuller, eller
er blevet udelukket ud fra overvejelser om hegnets mulige forløb, hvor stolpesætningen da ville blive ret
skæv og hegnet ville få en unaturlig krumning. Den nuværende afgrænsning af hegnet er desuden mere i
overenstemmelse med billedet af gårdsenheden med A 10.019 som hovedhus. - Relationer: hegnet er
formentlig samtidig med udhus A 10.019 og løber lige vest for dennes gavl, hvor der af pladshensyn
kun er opstillet en enkelt tagbæredende stolpe, men muligvis med en ekstra kraftig stolpe i gavlen på A
10.019, som kan tolkes som en sammenbygning af de to konstruktioner (?). Hegnet er desuden
sandsynligvis samtidig med langhus A 10.016, da den orienterer sig vinkelret på dette langhus ved dens
vestlige gavl. Hegnet forbinder således disse to huse via deres vestgavle. Et andet hegn med
tagskonstruktion, A 10.020, er yngre end udhus A 10.019, og kan ses som afløser for både hegn A
10.022 og udhus A 10.019.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 2957,2958,2962,2963,3202,3207,3211,3282,3283
Datering: ud fra type og relationer: YRJ/ÆGJ
A 10.031: Hegn, Enkeltstrenget (fig. 33)
Hegnet løber nord-syd ca. 12 m, og drejer derefter i en blød bue mod nordøst i et ca. 10 m forløb
(samlet længde ca. 22 m), hvorefter hegnets eventuelle videre forløb ikke kan udskilles. Hegnsstolperne
står med en nogelunde ens afstand i den nordøstlige del på ca. 1 m, mens stolpesætningen i den sydlige
del er mere uregelmæssig eller svær at erkende. I området ses flere hegnsforløb, hvis relation til A
10.031 ikke kan afgøres. Det er usikkert hvorvidt stolpehul A 3957 skal henføres til A 10.031 eller hegn
A 10.032. Det er også muligt at disse to hegn er samtidige og sammenbyggede, hvor A 2796 således
ikke skal henføres til A 10.031. Den sydlige strækning af A 10.031 fik i første omgang
konstruktionsnummer A 10.026, og optræder som sådan muligvis på arbejdsplaner. A 10.026 er
imidlertid delt op op to hegnsforløb. A 10.031 og 10.033, hvoraf 10.033 regnes som indhegnning af
gårdspladsen til langhus A 10.027 mod syd, hvilket muligvis også gælder for A 10.031, som kan udgøre
en anden fase. En anden mulig relation er til langhus A 10.034 øst for hegn A 10.031.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
2796,3635,3637,3781,3787,3957,3958,3959,3964,3966,3968,3970,3971,4057
Datering: Usikker, men formentlig yngre romersk/ældre germansk jernalder.
A 10.032: Hegn, Enkeltstrenget (fig. 33)
Hegnet er bestående af et enkeltstrenget stolpehulsforløb. Hegnet er orienteret omtrent nordsyd og øst
vest. Kun hegnets nordvestlige hjørne er sikkert identificeret. Hjørnet er rundet. Stolpehullerne står
med lidt varierende afstand omkring 60-70 cm. Dybden i det nordsydlige forløb er 30-40 cm, mens det
i det østvestlige forløb er mindre og omkring 10-15 cm, dog er der også her stolpehuller der er dybere.
Hegnet er velbevaret. I vådområdet mod øst, kan hegnet følges yderligere mod øst. Hegnets mulige
videre forløb øst for vådområdet er dog usikkert. Selv om der i dette område findes stolpehuller, kan
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disse dog ikke sikkert knyttes til A 10.032 pga. huller i forløbet. Sandsynligvis har hegnet dog fortsat
mod øst, og formentlig slået et knæk og fortsat mod syd i et forløb paralelt med hegnets vestlige side. Længde: nordsyd: 22 m, sydøst: 24 m, samlet længde: 46 m. – Der er som nævnt tale om et
enkletstrenget hegn, uden spor af overdækning. På den vestlige nordsydgående side ses en mulig
indgang mellem stolperne A 3999 og 3954, i et område hvor stolperne ellers står tæt og hegnet er
velbevaret. Bredden er ca. 2 m, dvs. der kan være tale om en vognport. Mod nord i det østvestlige
forløb, kort efter hegnets knæk, ses endnu en indgang i form af stolperne A 2731 og 2748, som begge
har en større diameter end de nærmeste stolper. Bredden er ca. 1,5 m - dvs. en indgang til mennesker
og evt. kvæg, med adgang til engareal/tørvemose. Relationer til andre konstruktioner: Hegn A 10.032 er
ældre end hegn A 10.033 og formentlig samtidig med langhus A 10.034 og indgår i en gårdsenhed med
denne. Det overdækkede hegn A 10.100 løber paralelt langs indersiden med A 10.032s østvest-forløb
med en afstand på 1-1,25 m og disse to forløb udgør sandsynligvis forskellige faser af indhegningen af
samme gårdsenhed.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
2731,2735,2736,2737,2747,2748,2749,2750,2787,2788,2789,2791,2792,2793,2794,2795,2817,2841,2842,
2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,3594,3595,3599,3600,3614,3617,3632,3954,3991,3993,3995,3997,
3998,3999,4838,7692,7693,7694,7695,7696,7699,8579,8583,8589,8636
Datering: Yngre romersk jernalder-Ældre germansk jernalder, ud fra type og tilknytning til omgivende
bebyggelse.
A 10.033: Hegn, Sadeltagshegn (fig. 33)
A 10.033 er et saddeltagshegn. Bygningen består af mindst 6 fag. Hegnet er konstrueret således at der er
to parallelle rækker af stolper med 2 meters afstand. I de fire midterste fag er der mellem de to række
indsat en ekstra stolpe omtrent midt i mellem de to rækker. I den nordlige række af stolper er der,
mellem de stolper der indgår i sættene, indsat yderligere stolper, således at stolperne her står med en
afstand af ca. 60 cm mellemrum. Fagenes længde er 2 til 3 m. Der er en vigtig stratigrafisk oplysning i
mellem anlægget A 3998, der er tolket som tilhørende hegnet A 10.032 og A 4116 der tilhører dette
hegn, således er A 4116 ældre end A 3998. Hegnet tolkes som et sadeltagshegn med yderside mod nord.
Hegnet er godt bevaret. A 10.033 er afdækket over flere gange, hvor konstruktionsnummeret i første
omgang blev givet til den nordlige øst-vest løbende del af det tresiddede hegn, mens den vestlige nordsyd løbende del siden er udskilt fra A 10.026 og henregnet til A 10.033. Den østlige nord-syd løbende
del af hegnet er også henregnet til samme forløb efter ovenstående beskrivelse. I den endelige tolkning
er der således tale om et hegn med tre sider. Hegnet har således tre sider og er let rhombeformet. Det
vestlige forløb har en længde på ca. 15 m, det nordlige forløb ca. 20 m, det østlige kan følges over ca. 9
m. Hegnet kan tolkes som indhegningen af et gårdsanlæg med langhus A 10.027 som hovedhus, hvor
hegnet formetlig har udgået fra husets gavle. På indersiden af hegnet ses tagbærende stolper til en
overdækning: På det vestlige forløb synes der at være tale om en overdækning båret af enkeltstående
tagstolper, 1-1,5 m fra hegnsforløbet, men også støttet af dybere stolper placeret i selve hegnsforløbet:
A 3634 og 3642, A 3650 og 3631, A 3627-3628, som står ret tæt og hvor der ikke blev fundet spor af en
tagstolper længere ude fra hegnsforløbet, samt formodentligvis A 3988 og 3987. Disse forstærkninger
står med en nogenlunde ens afstand på 3-4 m. Langs det nordlige forløb er der tale om tagstolper sat i
sæt, med den inderste tagstolpe ca. 1 m fra selve hegnet og den yderste tagstolpe ca. 2 - 2,75 m fra
hegnet, dvs. med et spænd på ca. 1,25 - 1,5 m: A 3978 og 3981, A 4005 og 4006, A 4022 og 4023, A
4031 og 4028. Afstanden mellem disse sæt er 2-2,5 m. Der er ingen spor efter overdækning langs
hegnets øtlige forløb. Til gengæld er der her muligvis en indgang, 1 m bred, i form af stolperne A 4090
og 4091, som skiller sig ud ved deres større overfladediameter. Afstanden mellem hegnsstolperne er ret
uens, hvilket delvis kan forklares med bevarelses og iagttagelsesforhold, men står visse steder ret tæt,
med under 0,5 m afstand. Relation til andre anlæg: Ud fra stratigrafien mellem A 4116 og 3998, ses
hegn A 10.033 at være yngre end hegn A 10.032. A 10.033 er formentlig samtidig med langhus A
10.027, som tilsammen tolkes som et gårdsanlæg, ligesom hegnet kan være samtidig med langhus A
10.042, som ligger i forlængelse af A 10.027 og således på den anden side af hegn A 10.033, med gavlen
op mod det formodede videre forløb af hegnets østlige side. Hegnet er ikke samtidig med hus A 10.034.
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Nord for hegnet ses et vådområde. Det bemærkes i øvrigt af vandspejlet i undergrunden langs det
nordlige hegnsforløb er ret høj.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
3625,3626,3627,3628,3631,3633,3634,3635,3642,3650,3653,3669,3969,3973,3974,3975,3978,3980,3981,
3984,3985,3987,3988,3992,3994,3996,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4009,4014,4022,4023,4028,4031,
4032,4033,4034,4044,4047,4069,4077,4086,4087,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,4099,4100,4101,
4105,4116
Datering: Yngre romersk jernalder/Ældre germansk jernalder ud fra typen og sammenhæng med øvrig
bebyggelse.
A 10.035: Hegn, Sddeltagshegn (fig. 35)
Hegnet har overdækning/halvtag/sadeltag og er orienteret Øst-Vest og kan følges over en længde på
ca. 29 m i længden. Den formodede bredde er ca. 2,25 m. Mindst 4 og muligvis 5 sæt tagbærende
stolper er identificerede. De vestligste stolper A 4122 og 4126 udgør ikke et sæt men er formodede
udskiftninger. En eventuel makker kunne her ikke findes, dernæst mod øst: A 3388 og 3300, A 3227 /
3329 (udskiftning) og A 3316, A 3362 / 3363 (udskiftning) og 3369, samt A 3103 / 3104 (udskiftning)
og A 3388. Spændet i sættene er på mellem 1,25 og 1,5 m. Astanden mellem sættene er ret uens, fra 4,5
m mellem 1. og 2. sæt, 6,5 m mellem 2. og 3. sæt, 9 m mellem 3. og 4. sæt (dog usikkert, da der muligvis
kan gemme sig flere stolper under en tilbageblivende jordknold), samt 6,5 m mellem 4. og 5. sæt. Ud af
de mange stolper i området er kun 4 henført til denne konstruktion, og også her er der en del
usikkerhed. Som konstruktionen er tolket, udgør sydsiden hegnets inderside (jf. nedenfor). Området er
udgravet ad flere omgange. Om vinteren kunne flere stolper ikke udgraves pga. frost, hvilket tilsammen
med størrelsen på feltet og anlægsintensiteten slørede overblikket i felten. Der er blevet udgravet mange
stolper af større dimensioner, men ikke alle har pt. kunne henføres til en konstruktion. Området er
desuden karakteriseret ved en meget skiftende undergrund og en del bioturbation. Især mod vest må
det formodedes at mange stolpehuller ikke har kunnet iagttages i det meget fine sand. - Relationer til
andre anlæg: Nord for A 10.035 ses andre hegn - A 10.020 og 10.022 og udhuset A 10.019, som
repræsentererer forskellige faser af samme gårdsanlæg med hovedhus mod nord. Det blev overvejet om
A 10.035 kunne udgøre endnu en fase i dette kompleks, men da dette hegn tilsyneladende forsætter
længere mod vest end de andre hegn, formodedes det at tilhøre en anden gårdsplads, formentlig med
det sydfor liggende langhus A 10.006 som hovedhus, selvom orienteringen afviger en smule fra dette
hus. Disse to gårdsenheder kan være samtidige, da der ikke er noget overlap mellem konstruktionerne.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
3103,3104,3229,3286,3288,3300,3310,3316,3327,3329,3330,3333,3362,3363,3369,3388,4122,4126
Datering: ud fra typologi og omgivende konstruktioner: Yngre romersk /Ældre germansk jernalder
A 10.039: Hegn, Enkeltstrenget
A 10.039 er et enstrenget hegn bestående af ni stolper. Det har dårlig bevaringstilstand, med forskellig
afstand mellem stolperne, og kan følges over en afstand på ca. 20 m i Ø-V-gående retning, umiddelbart
syd for og langs med langhus A 10.038. Hegnet kan ses som en fase af hengsforløbet som afgrænser
gårdspladsen til A 10.003 eller 10.038, og afløses muligvis af hegn A 10.040 (eller afløser selv dette
hegn). En rækkefølge mellem disse hegn er sandsynlig, men der er ingen stratifikation. Det er også
muligt, at de er sammenhørende i een konstruktion - et C-hus - men dette er meget usikkert. Det
bemærkes at undergrunden var meget præget af bioturbation, hvorfor anlæg kan være oversete eller
fejltolkede.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 4361,4365,4366,4395,4400,4403,4404,4428,4730
Datering: formentlig YRJ-ÆGJ, ud fra en mulig kobling til langhus A 10.003 eller 10.038.
A 10.040: Hegn, Sadeltag-/halvtagshegn
Hegnet har overdækning på indersiden (sadeltags/halvtagshegn) og løber Ø-V over en strækning på ca.
34 m. Den består af en sporadisk bevaret yderside af mindre dybe hegnsstolper, og en indre række af
dybere stolper med tagbærende funktion med en afstand på 1,5 m fra de ydre hegnsstopler. Disse
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tagbærende stopler står med en nogelunde ensartet afstand med et gennemsnit på ca. 3m. Det er
usikkert om hegn A 10.039 skal tolkes som endnu et forløb tilhørende hegn A 10.040, som en art væg i
et C-hus, men da denne række, da ville stå usædvanligt tæt på C-husets "midtsuler", regnes denne
tolkning for usandsynlig. Mere oplagt er der tale om to faser af samme afgrænsning af gårdsplads, med
enten hus A 10.003 eller 10.038 som hovedhus.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
4362,4363,4364,4367,4369,4370,4381,4392,4393,4401,4416,4425,4426,4427,4430,4437,4445,4447,4448,
4449,4450,4451,4452,4453,4455,4456,4729,4750,4751,4752,4837,4853
Datering: ud fra typen YRJ eller ÆGJ.
A 10.043: Hegnshus/c-hus (fig. 40)
Toskibet hegnshus - C-hus NV-SØ orienteret C-hus, med en række på 4 midtsuler - A168, 157, 151 og
149 med en afstand på 3 m, og med vægstolper på hver side ca. 1,5-1 m fra tagstolperækken. Væggene
er sporadisk bevaret og der er kun antydning af gavl mod syd. Længden er ca. 13 m, og bredden ca. 3
m. C-huset synes at udgå fra gavlen af langhus A 10.000 og vinkleret på dette langhus. Vest for A
10.043 og orienteret vinkleret på denne ses endnu et hegn, med tagbærende stolper sat i sæt, A 10.044.
A 10.043 er formentlig samtidig med begge disse konstruktioner, og indgår med dem i en gårdsenhed.
Der er fundet en del keramik i A 168 som er tømt, men hvor der desværre ikke samtidigt blev taget en
jordprøve, jordprøver til flotering er dog udtaget fra de resterende tre tagstolper.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
139,140,141,142,148,149,151,152,154,156,157,158,160,162,164,166,168,170,174,175,3526,4909,5002
Datering: formentlig ældre germansk jernalder, ud fra typologi.

Figur 39: Område 2 syd midt.
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A 10.044: Hegn, Halvtaghegn (fig. 40)
Der er tale om et hegn med halvtag, tilsyneladende båret at både stolpesæt og enkeltstående tagstolper:
A 208 og 207, A 199, A 190, A 194 og 188, A 184 og A 183. Desuden ses nogle mulige mindre
hegnsstolper, som definerer ydersiden af hegnet mod nord: A 205, 204, 123, 122, som står ca. 0,5 m fra
den inderste række af tagstolper. Hegnet kan følges over 13 m og er ca. 2 m bred. Spændet i sættene er
på ca. 1 m. Hegnet står vinkelret på hegn A 4909, og hører sammen med denne med til gårdpladsen
med A 10.000 som hovedhus.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 122,123,183,184,188,190,194,199,204,205,207,208
Datering: YRJ / ÆGJ.
A 10.100: Hegn (fig. 33)
Hegnsforløb A 10.100 er orienteret øst-vest og kan følges over ca. 22 m med en bredde på ca. 1,5 m.
Hegnet har haft en overdækning. Ydersiden består af mindre stolper. Tætheden varierer men i den
vestlige ende står de med en ens afstand på ca. 0,5 m, på midten af forløbet er hegnet mere sporadisk,
mens stolperne mod øst står tæt og med spor efter udskiftninger i form af paralle forløb. På indersiden
af hegnet ses kraftigere tagbærende stolper, sat med 2 til 3,5 m afstand, hvor den kortere afstand på 22,5 m ses midt på forløbet, mens afstanden mellem stolperne yderst på forløbet er 3,5 m i både øst og
vestenden. De tagbærenden stolper A 8598, 8599/8699 (tolket som udskiftninger) og 8633 udgør
formentlig en ombygning af hegnsforløbet hvor hegnet i denne fase bøjer af mod sydøst. Mindre
hegnsstolper kan ikke knyttes til denne fase, da disse mindre stolper ses at følge en mere lige øst-vest
orientering. Bortset fra tagstolperne tilhørende ombygningen, står disse stolper med en ensartet afstand
på 1,25 cm fra forløbet af mindre hegnsstolper.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
1518,2743,2744,2745,2746,2752,2753,2755,2758,2759,2761,2767,2769,2774,2818,2819,2821,8585,8586,
8587,8588,8590,8591,8593,8594,8598,8599,8600,8605,8612,8613,8614,8615,8616,8617,8618,8619,8620,
8621,8633,8637,8647,8699
Datering: Yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, ud fra type og omgivende bebyggelse.

6.4.1.3 Område 3
Område 3 ligger langs med Viborg Hovedvej og ud under denne. Området er ikke afgrænset mod øst,
hvor en bebyggelse i sammenhæng dukker op på HOM 2610. I det ved HOM 2580 undersøgte område
er der tale om sandsynligvis mindst 4 gårdsanlæg. Da kun den vestlige del af disse gårdsanlæg er bevaret
er det vanskeligt klart at får dem defineret i forhold til hinanden. Flere hegnsforløb overlapper
hinanden og der er således tale om flere fase af mindst et af gårdsanlæggene. Derimod er der ingen
overlap mellem husene der ligger med præcis samme vest-sydvest/øst-nordøst-orientering inden for få
graders afvigelse, bortset fra det nordligste hus der er orienteret mere øst-vestligt end de andre
bygninger i området. Området ligger lavt i landskabet lige neden for bakkedraget Storekollen der rejser
sig mod øst. Mod sydvest er området klart afgrænset af et massivt langstrakt vådområde, der
formodentlig vis har været en sump i jernalderen
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Figur 40: Område 3. Bebyggelse fra YRJ/ÆGJ markeret med hvidt.

Langhuse:
A 10.048: Treskibet langhus (fig. 42)
A 10.48 er et 3-skibet langhus, hvoraf kun den vestlige halvdel er frilagt. Den østlige del af huset er
beliggende under Viborg Hovedvej. Huset er orienteret nordøst/sydvest. Vægstolperne består af: A561,
560, 559, 558, 557, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 545, 544, 528, 532, 536, 535, 543 (snit?), 542 ,
541, 540. Der er frilagt fire sæt tagbærende stolpehuller. Det ser ud til, at der er foregået udskiftning af
de østligste tagbærende stolper. Alternativt repræsenterer de ekstra stolpehuller her støttestolper eller
andre reparationer. Midtskibet er relativt smalt, idet afstanden mellem de to rækker af tagbærende
stolpehuller er ca. 2 m. I det vestligste sæt af tagbærende stolpehuller er afstanden mellem de to anlæg
kun 1,5 - 1,7 m. Længden af det vestligste fag er ca. 2 m, hvorefter der følger et væsentligt længere fag ca. 4,5 m, og så følger igen et fag på ca. 2 - 2,5 m. Det kunne tyde på, at huset er modulopbygget, men
spørgsmålet kan ikke endeligt afklares, så længe hele huset ikke er frilagt.
Husets ydervægge er velbevarede. Der er tale om relativt tætstillede enkeltstolpehuller. Mod nord virker
væggen særlig regelmæssig. Mod syd virker vægforløbet en anelse mere uregelmæssig med knap så
systematisk placering af stolpehullerne. De oprensede vægstolper har alle et meget ensartet fyld, der
består af homogent mellem til mørkt brungråt let leret sand i blandet mindre sten. Desuden spredte
trækulsnister.
Hvert af sideskibene er ca. 1,5 m bredt, hvilket betyder at husets samlede bredde er ca. 5,5 m. Huset er
frilagt i en længde af ca. 12 m, hvilket formodentligt er lidt under halvdelen. Selve indgangsrummet og
hele stalddelen af huset er ikke frilagt. Derfor er der heller ikke blevet observeret indgange.
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Af indre konstruktioner kan nævnes formodede lysindfald, altså typisk parvise ekstra stolpehuller på
indersiden af væggen.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
Fund:
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.

Figur 41: Treskibet langhus A 10.048.

A 10.051: Treskibet langhus (fig. 45)
4 stolpepar af det treskibede langhus er bevaret da husets østdel ligger uden for feltet. Husets vestdel er
modulopbygget med 3 m mellem stolpeparrene i vestligste modul. Derefter 5,2 m hen til næste modul,
hvor der ligeledes er 2,5 m mellem stolpeparrene. Spændvidden mellem parrene er ca. 2 m. Væggene er
sat af stolper med ca. 1 m mellemrum. 5 stolper i midten af hovedrummet på tærs af husets
længderetning ken være en skillevæg, dog er placeringen ret usædvanlig. Vest for denne stolperække ses
en centralt placeret stolpe i husets midterakse. Den formodede gavl i vest er delvist bevaret og ser ud til
at være rundet ud fra de få stolpehuller, der er bevaret.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
450,452,453,454,462,463,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,478,479,482,576,7400,7401,
7403,8278,8279,8280,8281,8284,8287
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.055: Treskibet langhus (fig. 43)
Huset har 6 stolpepar samt en enlig nordlig stolpe hvor det 5 stolpepar fra vest skulle have været.
Indgangsrum er 3 m langt, vestlige modul er 2,5 m. Øst for indgangsrummet er et smalt 1,5 m langt
modul. Det er her bemærkelsesværdigt at det vestlige stolpepar i dette modul er mindre men dobbelte
stolper let indtrukne i forhold til de tagbærende stolpepar. Spænvidden mellem stolpeparrene er 1,5 m.
Gavene er rundede og beskriver en halvcirkel. Den østlige er dog kun delvist bevaret da husets
nordvestlige hjørne er helt væk, hvilket kan skyldes undergrundsforhold.
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Dørpartiet består i nord af to store stolper og i syd af stolpepar i hver side.
Væggene består af tætstillede stolper, I vest er der markant større og let intrukne stolper med 4-5
stolpers mellemrum. Dette kan måske være rester af en ruminddeling. Det 3. sæt der består af dobbelt
stolper kan også være rester af en ruminddeling. Vægstolperne står tættere og er mere markante i øst for
husets indgangsparti. Huset er 15 m langt og 5,5 m bredt.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
Fund: I det nordlige af det østligste stolpehul fandtes et offerkar, en lille kop med hank (X717).
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.

Figur 42: Treskibet langhus A 10.055.

A 10.095: Treskibet langhus (fig. 44)
(Husets vestlige del er registreret som A10.053)
Det 3-skibede langhus er ikke afgrænset mod vest pga. grøft + ikke afgrænset mod øst pga. vej.
De snittede tagbærende stolpe er ganske massive - op til 40-50cm dybe. I De snittede vægstolper er til
gengæld mere diffuse og blot ca. 4-5cm dybe.
Måske indgang i den sydlige langside - ved A8064, A8062 og A8063, men ingen tegn på indgang i den
nordlige langside. Eventuelt ses der lysindfald.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
Fund: Enkelte keramikskår.
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
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Figur 43: Treskibet huskonstruktion A 10.095

Udhuse:
A 10.052: Økonomibygning, Etskibet (fig. 45)
Formodentlig mindre udhus, men huset kan fortsætte mod øst/nordøst under vejen.
Ingen umiddelbare vægforløb og indgangstolper.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 424,426,440,441
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra typologi og kontekst.
A 10.096: Økonomibygning, Etskibet
Formodentlig mindre udhus, men huset kan fortsætte mod øst/nordøst under vejen.
Ingen umiddelbare vægforløb og indgangstolper.
Stolperne er mellem 10-22cm dybe.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 8107, 8115, 8117, 8199, 8119, 8892, 8894
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra typologi og kontekst.
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Hegn:

Figur 44: Område 3. Hegn og huse.

A 10.049: Hegn, Sadeltagshegn (fig. 45)
Sadeltagshegnet er bestående af tre rækker stolper. Kun få af stolper er snittet (538,523,524) de øvrige
synes at have et ensartet fyld bestående af homogent mellem til mørkt gråbrunt let leret sand. Der er
ikke umiddelbart iagttaget trækul i fyldet. Ud fra de få snittede stolpehuller synes konstruktionen at
består af lave stolpehuller i den inderste række (under 15cm). Den midterste er den dybeste (ca 32cm)
mens de yderste tætstillede stolper har en dybde på over 15 cm. Afstanden mellem de tre rækker stolper
er nogenlunde ens, o. 130cm (120-135cm).
Konstruktionen består af følgende anlæg:
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra typologi og kontekst.
A 10.050 Hegn, Sadeltagshegn (fig. 45)
Hegnet er orienteret omtrent NNV-SSØ. Mod syd støder det på hus A10.051, mens det mod nord
forsvinder NØ ud af feltet. Det er for nærværende usikkert om hegnet slår et 90-grader knæk og
fortsætter nordøst ud af feltet, eller om der er tale om en mere blød kurve. Vil blive afklaret når der
lukkes en ny bane op mod øst. Hegnet består af to rækker af parvist stillede stolper. Den yderste række,
hvor de største stolpehuller ses, består af: A483,485,498,502,512 (Det forsatte forløb er usikkert).
Den inderste række af består af A481,486,497,7322,505 (Herefter usikkert forløb). Alle de nævnte
stolpehuller har en ensartet fyld. I hjørnet af hegnet ses to anlæg A499 er et stenspor, mens 501
muligvis har været en stolpe og evt. indgå i konstruktionen.
Der er ingen stratigrafisk relation mellem hegn A10.055 og A10.050.
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Konstruktionen består af følgende anlæg:
481,483,485,486,497,498,502,505,507,512,7322,8224,8228,8230,8232
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra typologi og kontekst.
A10.054: Sadeltagshegn (fig. 45)
Sadeltagshegnet løber mod nord på A10.051 og fortsætter nord herfor i hegn A10.050. Mod syd drejer
hegnet i en blød bue øst ud af feltet. Der synes ikke at være stolpehuller bevaret mod øst. Hegnet består
af mindst to rækker stolper. Den ydre række består af: A399,608,422,436,431,437,447,455. Særligt mod
sydøst er der mange anlæg der er registreret kun få af disse er snittet og en sikker erkendelse af forløbet
her er ikke erkendt. Mellem A447 og A437 i det ydre forløb 'mangler' der et stolpehul, der er søgt men
intet fundet. Det kunne her tyde på at der en endnu et forløb af små stolpehuller. Den inderste række
består af ikke så dybe stolpehuller. A419/418 (kan være udskiftning) A420,421,428/429,445,448.
Inderst ses yderligere en række stolper A423,426,439,456 disse kan muligvis udgøre hegnets tredje
række.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
399,418,419,420,421,422,423,426,428,429,431,436,437,439,445,447,448,455,456,608
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra typologi og kontekst.
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6.4.1.4 Område 4
Område 4 placerer sig nord og syd for Hvolgårdvej og ser ikke umiddelbart ud til at fortsætte ud under
Viborg Hovedvej. Bebyggelsen her ligger mere spredt i en til to faser. Til dette område henregnes også
den ensomtliggende gård, hvor A 10.007 er hovedhus (Område 4b). Området ligger lavt i landskabet på
fladt terræn.

Figur 45: Oversigt. Område 4a og b.

A 10.007: Treskibet langhus (fig. 47)
Huset er 21 meter langt i sin første fase, 26 meter langt efter ombygningen og har en bredde på 5 m.
Huset er forlænget mod øst og i den forbindelse er et sæt tagbærende stolper udskiftede, samt
indgangspartiet flyttet og nye vægstolper indsat. På grund af ombygningen er det svært at sige noget
sikkert om husets opbygning. I husets største udstrækning er der formentlig tale om en staldende mod
øst, hvor de tagbærende sæt står tættest. Hvilke sæt der er samtidige er dog svært at sige. 8. sæt står
formentlig for tæt den vestligste af de to faser af østgavlene til at være samtidige med denne, og er
formentlig tilføjet huset. Ved en udvidelse mod øst sammen med det 9. sæt, hvorved huset har fået
tilføjet en lade - hvilket fremgår af fagets størrelse og den formodede indgang i den nye gavl. 5.-8. sæt
udgør formentlig staldelen, da tagstolperne her står tæt. 4.-5. sæt står meget tæt og er nok ikke
samtidige, men kan ses som udskiftninger i forbindelse med ombygning af indgangsrummet. 5. sæt
ligger desuden i vejen for de formodede indgange fra husets sene fase. Alternativt er der ikke tale om en
stalddel med tætstående stolper i østenden, men med lige afstand mellem sættene, således at kun hver
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andet sæt i den del er samtidige (?). Indgangsrummet udgøres af 3. - 6. sæt (ombygget/ikke samtidige.
indre døre i spændet til 3. og 5. sæt antyder også et indgangsrum m. adgang til henholdsvis bolig og
stalddel. Mellem 1.-2. og 2.-3. sæt er der ret stor afstand på 3,5 og 4,25 m., der er således ikke tale om
nogen tydelig modulopbygning. Mellem 2. og 3. sæt ses to mindre stolper i husets længderetning,
hvilket kan være en form for opbygning til et ildsted. Væggene er sat med stolper som ligger ret tæt.
Vægforløbet er uregelmæssig og bredest på midten - 5,5 m - og smallere ved enderne - ca. 5 m.
Der er fundet få keramikfragmenter i stolpehullerne og ingen øvrige genstande i huset.
Langhuset synes at være sammenbygget med hegn A 10.009 mod vest via nordvæg.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
987,1779,1780,1781,1782,1784,1785,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1796,1797,1798,1799,1800,1811,1
813,1814,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1
834,1835,1836,1837,1838,1839,1841,1842,1843,1844,1846,1847,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1856,1
871,1907,1921,1922,1924,1925,1926,1927,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1
941,1943,1944,1946,1948,1967,1968,1969,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1980,1981,1982,1
983,1984,1985,1986,1987,2001,2057,2058,2188,2207
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra typologi og kontekst.

Figur 46: Langhus A 10.007 samt hegn A 10.008.

A 10.011: Treskibet langhus (fig. 48)
Huset har 7 tagbærende stolper afdækket, dvs. 3,5 sæt: A 2338 (A2339 = stolpespor), A 2335 og 1547,
A 1536 (1535 = 1546) og 1532, 1505 og 1506. A 2338 udgør den eneste stolpe fra beboelsesdelen og
lstår med en afstand på 3,5 m fra nærmeste sæt, svarende til indgangsrummet. I stalddelen er der
mellem 2. og 3. sæt 2,5 og mellem 3. og 4. sæt 2 m. Spændet i 2. og 3. sæt er på 2 m., mens det 4. og
sidste sæt før gavlen har et snævert spænd på kun 1,5 m. Gavlens form er lidt usikker, da der i samme
område løber flere hegnsforløb vinkelret på huset. desuden ses to mindre rækker af stolper: A 1502,
1503, 1504 og 1507, 1519 og 1520, som dog bedst tolkes som en indre skillevæg/båseskillerum.
Afvandingsgrøft A 1490 underbygger at gavlen er den umiddelbart vest herfor liggende række stolper. I
såfald står gavlen svagt skråtstillet på husets længderetning oghar krumme eller afrundede hjørner.
Væggene er sat med tætstående stolper, på nordsiden dog med mere springende afstand. Vægstolperne
er visse steder ret kraftige, især midt på huset. Indgangen er forskudt mod den vestlige stolpe i
indgangsrummet. Kun fritlagt i sydsiden. Består af dobbeltstolper. Mellem de tagbærende stolper i
stalddelen ses stolper som kan tolkes som spor efter båseskillerum: A 1643, 1531, og mellem gavlen og
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sidste sæt tagbærende stolper ses to mulige vægforløb som evt. afgrænser gavlrummet. Op mod den
tagbærende stolpe A 2335 ses spor efter skillevæg: A 2330 og 2334. Bygningen erorienteret VSV-ØNØ.
14 m. af huset er fritlagt i længden, 5 m. i bredden på midten og 4,5 m. mod gavlen. Huset har i hele sin
længde formentlig været op mod 20 m. og kan have haft krumme vægge. Bevaringsgrad er god pga. det
tykke muldlag. Det er bemærkelsesværdigt at huset er beliggende i meget vådt område.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
979,980,986,1490,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1510,1513,1516,1517,1519,1520,1521,1522,152
5,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1536,1546,1547,1548,1549,1569,1570,1572,1574,1585,1641,164
3,1644,2329,2330,2331,2334,2335,2336,2338,2341,2342,2343,2344,2346,2347
Datering: ældre germansk - yngre germansk jernalder (indgang forskudt mod tagbærende, sidste sæt
tagbærende stolper mod gavlen indtrukket).

Figur 47: Treskibet langhus A 10.011.

A 10.046: Treskibet langhus (fig. 49)
Det treskibede langhus er øst-vest orienteret og består af 8 sæt tagbærende stolper, dog mangler den
ene af stolperne i to af sættene, da disse er forsvundet/bortgravet af nyere tids grøfter, dræn og
ejerlavsskel. De tagbærende stolper står i fir-moduler med en indbyrdes afstand mellem modulerne.
Gavlen i begge ender er rette og bliver udgangspunkt for et hegn A 10.077.
Nordvæggen står tydelig, mens sydvæggen har lidt færre bevarede stolper. Den gennemsnitlige dybde
på vægstolperne er ca. 15cm. Det er ikke muligt at finde indgangen på sydvæggen, mens en større
afstand mellem vægstolperne i nordvæggen tolkes som værende indgang. Der blev i tagbærende stolpe
A761 (øst-ende af huset) fundet træ bevaret, se særskilt tegning af anlæg. Undergrunden er for det
meste af huset gruset sand. I den vestlige ende af huset er undergrundsvandstanden højere, da terrænet
skråner let ned mod et mindre vådområde knap 10m fra vestgavl. Terrænet er forholdsvis jævnt.
Der løber et hegn (A 10.077) fra østgavlen og nord om huset og går muligvis ned til vestgavlen.
A10.078 er ligeledes et 3-skibet langhus, øst-vest orienteret, der overlapper A10.046, dog er der ingen
steder, hvor de skærer hinanden, så det er ikke muligt at konkludere nærmere, end at de ikke er
samtidige. Der ligger ligeledes et hegn A10.079, der løber nord for huset, dette tolkes som værende
tilhørende langhus A10078, og dermed kan hegnet ikke være samtidig som langhus A10.046.
A10.080, 4-stolpe anlægget syg for langhus A10.046 kan være samtidig, da hegn A10.077 forbinder
langhuset og a-stolpeanlægget. A4913 er en brønd og har nok tilhørt langhus A10046, da denne brønd
ligger indenfor/mellem hegn A 10.077 og langhus.
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Konstruktionen består af følgende anlæg:
2390,4984,4983,4985,4981,4980,4816,4815,4755,4809,4756,4808,4809,4810,4842,4841,737,688,687,686,
4843,758,763,767,819,803,4757,748,751,4734,4825,4833,4835,4836,4753,691,962,762,728,729,731,2388,
2392,2393,2401,2403,2402,2404,4754,2389,4834,4818,4820,4802,4735,744,746,738,801,761,732,735
Datering: Ældre germansk - yngre germansk jernalder (indgang forskudt mod tagbærende, sidste sæt
tagbærende stolper mod gavlen indtrukket).

Figur 48: Treskibet langhus A 10.046.

A 10.037: Treskibet langhus
Kun vestenden af huset er fritlagt. Huset er dårligt bevaret. Den østlige del er uden for feltet. Kun de
tagbærende stolper på 30-36 cm bevaret og få vægstolper. 4 sæt tagbærende stolper er bevaret: 875885,876-5129,5117-5113,5116-5112. A4075 tolkes som den nordligste tagbærende stolpe i et par hvor
den sydlige ligger uden for feltet. Modulopbygget vestende: 2 m mellem de første sæt og mellem 3. og
4. sæt. Spændvidden mellem stolpeparrene er på 2,1 m.
Døråbningen kan muligvis ligge helt ved feltgrænsen øst for 4. stolpepar, hvor der i det sydlige
vægforløb ses en dobbelt stolpe. Husets længde er min. 12 m.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
869,875,876,885,5075,5077,5109,5110,5112,5113,5116,5117,5119,5122,5125,5126,5127,5129,5130
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
A 10.078: Treskibet langhus
Se A 10.046 for beskrivelse
Konstruktionen består af følgende anlæg:
681,727,730,741,742,745,747,749,753,754,756,766,768,4736,5058,5060,5065
Datering: Typologisk dateret til YRJ/ÆGJ.
Økonomibygninger:
A 10.008: 3-skibet udhus/økonomibygning (fig. 50)
De tagbærende stolper er fra vest mod øst, (A2155-A2149), (1894-A1996), (A989-A1895), (A1966A2318). Fra det første til det andet sæt er der et spænd på 3,5 m., fra 2. til 3. par et kort spænd på 1 m.
og fra 3. til 4. sæt et spænd på ca. 3,5 m. Det tredje sæt er rykket ind i forhold til de andre sæt, således at
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stolperne i sættet står med 1,5 m. afstand, mens de andre sæt spænder over 1,75 m. Det 3. sæt kan evt.
som ekstra støtter eller en del af en indre konstruktion midt i anlægget. Der er ingen bevarede væg- eller
gavl-stolper og ingen spor af indgange. Huset er orienteret VSV – ØNØ og har en længde/Bredde på
8x1,75 meter. Den smalle afstand i sættene og manglen på vægstolper, tyder på at der er tale om en lade
e.l. lign? Forholdet at konstruktionen ligger ca. 14 m vest for hegnet A 10.009, der afgrænser
gårdspladsen til Hus A10007, samt nærheden til grube A2197, med muligt smedeaffald, gør at der evt.
kan være tale om en smedehytte e.l. lign.
I området ligger der flere gruber, men der er her ingen stratigrafi mellem grube (?) A2174
og stolpehul A1894, eller mellem grube A2197 og stolpehul A1966. Relationen mellem A2149 og
A2150 kan ikke erkendes - evt. er der tale om en tagbærende stolpe m. udskiftning?
Konstruktionen består af følgende anlæg: 989,1894,1895,1896,1906,1966,2149,2155,2193,2318
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
A 10.014 Økonomibygning, 4-stolpeanlæg (fig. 51)
4-stolpeanlægget er kvadratisk. 2,25 X 2,25 m. Ligger op mod hegnende A 10012-13 på den østlige del
af gårdspladsen til A 10011.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
1660,1672,1675,1729,1801
Datering: Dateret til YRJ/ÆGJ ud fra kontekst.
Hegn:
A 10.009: Hegn, sammensat type (fig. 50)
Flere forskellige konstruktionsprincipper er anvendt i hegnets forløb. Et N-S orienteret forløb synes at
være opbygget med et hegn bestående af tætliggende mindre stolper, og på indersiden en enkelt række
tagbærende stolper med mellem 3 og 4 m. mellemrum til en overdækning. Dette forløb kan følges over
26 m., hvor der kun er bevaret hegnsstolper på ydersiden i den sydlige halvdel. I hegnets Ø-V forløb
mod nor dog syd ses en typisk saddeltagshegnstype med sæt af tagbærende stolper. Der er dog forskel
på bredden af dise forløb. Mod nord er spændet i sættene ca. 2 m., og sættene står med mellem 3 og 5
m. afstand. Der ses en lille rest midt på forløbet af egentlige hegnsstolper, ca. 1 m. fra nærmeste
tagbærende stolpe. Dette forløb kan følges over ca. 16 m. Det er en mulighed at det nordlige forløb evt
kunne være et mindre udhus evt. med en port gennem føring i mellem 3. og 4. sæt tagbærende.
Det sydlige Ø-V forløb består af tagbærende sæt med 3. m. afstand og et spænd på 1 m., dvs. smallere
end det nordlige forløb, men lignedende hegn A10.005. I dette forløb. som løber over 13 m., er der
tilsyneladende ikke bevaret egentlige hegnsstolper. Mod sydøst ses tre formodede vægstolper med en
NNØ-SSV orientering, som synes at ramme diagonalt på henholdsvis hegnets sydlige Ø-V forløb og
langhus A10.007's ene østgavl. Mellem A10.007's vestgavl og hegnets N-S forløb ses to stolper som kan
opfattes som indgangsstolper - evt. til en vognport. Hegnet kan ikke følges mod øst, men formodes at
have omhegnet hus A10.007, svarende til en 24 Ø-V X 34 N-S kvadrat.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
1748,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1766,1769,1770,1861,1862,1863,1864,1866,1867,1868,
1869,1870,1872,1873,1875,1876,1877,1878,1879,1954,1955,1956,2000,2009,2010,2011,2012,2013,2014,
2209,2222,2223,2225,2226,2227,2228,2229,2231,2232,2233,2234,2237,2243,2244,2252,2277,2287,2320
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Datering: YRJ – YGJ ud fra kontekst. Hegnet regnes for samtidig med A10007.

Figur 49: Hegn og udhus. Område b.

A 10.012: Hegn, sammensat type (fig. 51)
Hegn, delvis med overdækning - hegnet løber paralelt med vådområde A 1659, ca. 2,25 m øst for
østgavl til langhus A 10.011 i N-S retning. Det videre forløb mod nord er usikkert. Efter ca. 22,5 m.
drejer hegnet mod vest, hvor det kan følges over ca. 22 m. Afstanden mellem stolperne er ret uens,
hvilket nok forklares ved forskellige bevarings- og iagttagelsesforhold. Især i den østlige del af feltet er
mange af anlæggene bevarede. Langs indersiden af det øst-vestlige forløb ses områder med kraftige
stolper med formodet tagbærende funktion med ca. 3 m. mellemrum og 1 m fra hegnsvæggen. Hegnet
kan i dets vestlige hjørne ikke adskilles fra hegn A 10.013, som det kan ses som en ny fase af, og som
afgrænser gårdspladsen til langhus A 10.011. I Ø-V forløbet er der en mulig indgang - set som dybe
stolper i hegnsvæggen.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
351,355,356,357,358,360,966,967,968,969,970,971,983,1576,1577,1580,1581,1594,1604,1606,1664,1665,
1682,1687,1689,1690,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1726,1731,1732,1733,1734,1735,1738,1740
Datering: YRJ – YGJ ud fra kontekst.
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Figur 50: Hegn og udhuse, område 4 b syd.

A 10.013: Hegn, Enkeltstrenget (fig. 51)
Hegn, delvis med overdækning - Samme orientering som A 10.012 (N-S, og Ø-V), men løbende på
dennes inderside, og formentlig en ældre fase. Udgår i direkte forlængelse af gavlen til langhus A 10011.
Stolperne er tætsatte, men med flere spring i forløbet (bevarings/iagttagelsesforhold). På indersiden i
den østlige del af Ø-V forløbet ses mulige tagbærende stolper. Et spring i det ellers velbevarede N-S
forløb tolkes som en port på 1,5 m. bredde.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
977,984,1493,1494,1495,1501,1514,1543,1560,1578,1579,1582,1583,1602,1621,1622,1623,1624,1625,16
26,1628,1652,1653,1654,1656,1657,1661,1662,1663,1666,1670,1671,1679,1680,1681,1683,1685,1686,16
91,1694,1696,1717,1718,1720,1721,1722,1723,1803,1804,1805,1806,1807
Datering: YRJ – YGJ ud fra kontekst.
A 10.015: Hegn, Sadeltagshegn (fig. 51)
Hegn, med overdækning - Ø-V orienteret, kan erkendes over ca. 7,5 m. En række anlæg, placeret midt i
feltet, har ikke kunnet tilknyttes konstruktionen, da der mest synes at være tale om dyregange m.m.
Hegnet ligger paralelt med A 10.012-13's Ø-V forløb, det består af tætliggende hegnsstolper og to
mulige tagbærende stolper på indersiden, dogkun ca 1,15 m fra hegnsvæggen. Konstruktionen har
tendens til krumning i hjørnerne - evt. rester af gavl, som i et "C-hus"?
Konstruktionen består af følgende anlæg:
1595,1598,1599,1600,1607,1612,1615,1616,1617,1618,1725,1727
Datering: YRJ – YGJ ud fra kontekst.
A 10.077: Hegn, Enkeltstrenget
Hegnet løber fra 4-stolpeanlægget A10080 nordøst hjørne og mod nord, hvor det går på langhus
A10046 østlige gavls sydhjørne. Hegnet bliver en del af huset/udgør østgavlen og fortsætter nordpå ca
14meter før det drejer mod vest og løber i en svag bue knap 24meter. Det nordvestlige hjørne af hegnet
er ikke blever erkendt under jordafrømning da dette område ligger lige på kanten af et mindre
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vådområdem, og stolpehullerne til hegnet klan være forvasket med pletter af vådområde. Ligeledes
løber der to større grøfter gennem dette hjørne og flere stolper kan derfor være bortgravet. Det tolkes
som at hegnet drejer mod syd ca 4 meter fra det sydvestlige hjørne af huset A10046. Hegnet er et enkelt
stolpeløbende hegn hvor der i den østlige side lige nord for den østlige gavl kan være en indgang i
hegnet. Lige syd for hegnets nordvestlige hjøne ligger en brønd, som da vil ligge inden for den
omsluttende gårdsplads. Relationer - se A10.046. Undergrund: grus/sand.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
677,678,679,680,721,722,897,898,2397,2400,2405,2406,2409,2410,2412,2413,2414,2473,4898,4899,4900
,4914,4915,4916,4920,4921,4922,4923,4924,4929,4930,4931,4932,4933,4934,4935,4945,4951,4965,4986,
4987,4993,4994,4995,5037,5068,5069,5070,5072,5082,5084,5085,5087,5088
Datering: YRJ – YGJ ud fra kontekst.
A 10.079: Hegn, Enkeltstrenget
Hegnet løber fra det nordøstlige hjørne af langhus A10078 og ca 12 meter mod vest, inden det knækker
næsten vinkelret og går ca. 10 meter mod syd. Her er der en større åbning i hegnet/mangel på stolper
på ca 4.5meter. Hegnet fortsætter herefter ca 16.5meter mod syd, før det stopper. Det er ikke muligt at
følge hegnet videre. Hegnet er et enkelt stolperækkehegn, med en mulig indgang/port i den vestlige
side. Der er ikke fundet noget umiddelbart funddaterende. Hegnet ligger på et forholdsvis plant
område, med et mindre vådområde vest for hegnet. Kronologi: Hegnet A10.079 tolkes som værende
samtidig med langhus A10078, da hegnet kan gå på det nordøstlige hjørne af langhuset og danne en
nordre gård til dette hus. Hegnet passerer ca 2 meter vest for de to vestlige tagbærende i huset. Hegnet
A10.079 kan ikke være samtidig med langhus 10.046 eller hegn A10.077, da begge bliver skåret af hegn
A10.079.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
643,644,645,646,647,648,661,663,665,666,667,675,705,711,712,713,716,717,4918,4919,4925,4936,4942,
4943,4944,4947,4948,4950,5025,5026,5027,5030,5031,5032,5033,5034,5040,5044,5052,5054,5055
Datering: YRJ – YGJ ud fra kontekst.

6.4.2 grave
A4377: Mulig grav. YRJ, C3
Den mulige grav A4377, bestod i overfladen af en lille tue omkring en del større sten. Mellem stenene
blev der ved muldafrømningen opsamlet et lille antal vævevægte. Stenene viste sig ved afrensning at
danne et rektangel, orienteret N/S. Stenpakningen bestod bl.a. af fragmenter af drejekværne og spaltede
sten fra produktionen af drejekværne. Ud fra fundet af kværnstensfragmenter og vævevægte, blev
anlægget i begyndelsen tolket som en grube eller et grubehus, og der blev anlagt et profilsnit på langs af
anlægget.
Længere nede dukkede der en større koncentration af vævevægte op. Mod bunden dukkede
der et mørkt lag frem, med to hele lerkar ved siden af hinanden, samt flere fragmenter af drejekværne.
Efter fundet af lerkarrene, blev der anlagt en balk på tværs af anlægget, ud fra formodningen om, at der
i stedet var tale om en grav. Det mørke fyldskifte i bunden svarede i form og udstrækning til
stenpakningen i toppen af anlægget. Der blev fundet fragmenter af et tredje lerkar, samt større
forkullede stykker af bearbejdet træ, muligvis planker.
Ved muldafrømningen kunne en homogen mellem gråbrunt, humøst sandlag ses
umiddelbart under pløjelaget ca. 10 cm under overfladen. Der blev afrømmet ned til toppen af dette
lag, der hedder lag a (der henvises til den generelle beskrivelse af lagene). I forbindelse med
afrømningen blev der opsamlet et antal vævevægte. Vævevægtene lå mellem store sten, der fremkom
lidt nede i lag a. det bemærkedes at fylden mellem stenene var lidt mørkere, på profiltegningen kaldet
lag a/b.
Overfladen blev fotodokumenteret, men ikke tegnet. Af fotodokumentationen fremgår det,
at flere større, muligvis bevidst spaltede sten dannede et rektangel i toppen af anlægget. der ar været tale
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om affald fra produktion af kværnsten, hvilket der også blev fundet en del i toppen af anlægget. Stenene
og de øverst liggende vævevægte blev fjernet, og der blev gravet mere i dybden på vest siden af en
nord-syd-gående balk (profilen er udlagt efter en formodning om at der var tale om et grubehus). Her
fremkom et stort antal vævevægte (pantograf 1:20 benyttet, T 64). På denne tegning ses forhøjningen
og toppen af lag a mod øst, og koncentrationen af vævevægte mod vest. De sidste sten fra den
rektangulære stenramme ses mod øst.
Ved yderligere afgravning fremkom et mørkere, aflangt fyldskifte, lag b. Lag b
korresponderer med den rektangulære stenramme på toppen (Se T65). Der anlagdes nu bedre
orienterede profiler i forhold til det mørkere fyldskifte. Fylden, lag b, ligner snarere fyld far en grube
end gravfyld (mørk, større mængde af rødbrændt ler og trækul). På trods heraf fremkom x 167 og x
168, to hele ornamenterede, sortbrændte og glittede kar der tolkes som gravgaver. Sammen med de
nedre lags fund disse 2 kar hovedargument for tolkningen af A 4377. Se T 66. Karrene er dokumenteret
med fotogrammertri.
Det nederste lag i graven, lag d, er helt mørkt og trækulsholdigt. I dette bundlag findes tre fragmenter af
kværnsten på lige nordsydgpende linie (følger gravens orientering) .I gravens nord- og syd-ende er der
fundet store sammenhængende træstykker, måske en del af gravens konstruktion? Graven overlejrer A
10.038, som det ses på profil 3.
En syntese om anlæggets tilblivelse er som følger: I en gammel hustomt (A10.058)
anlægges en grav. Der graves en lav, rektangulær nedgravning. I bunden af nedgravningen lægges
fragmenter af kværnsten på række. Det er usikkert, som der har været en form for overbygning eller
kiste, der har været afbrændt. Den meget mørke, nederste fyld tyder på det, men der er ingen iagttagelse
af regulære stolpehuller mod N og S, hvor trækulsstykkerne X174 og X175 lå. Kværnstenen syntes ikke
at være påvirket af ild, så de er antagelses lagt efter branden. Ingen spor efter afdøde! De formodede
gravgaver X167 og X168 ligger i fylden efter over brandlaget. Dog er der større del af kar X175?
Muligvis har den døde været lagt oven på brandlaget. Der fyldes op med jord fra et område med meget
aktivet (jf. rødbrændt ler, trækul) lag b). Ikke den typiske gravfyld. Måske mere symbolsk betydning (vi
snakkede nedbrudt arnested)? Over graven er der rejst en lav tue og gravet har været markeret med
stenrammen. De mange vævevægte lå fra toppen af graven og ned gennem fylden til toppen af selve
gravlæggelsen. På grund af profilernes placering og udgravningsmetode, så har det ikke været muligt
entydigt at konstatere en nedgravning gennem den formodede tue. Opbygget af jord med
kul/lerelementer, fx tilfældig keramik. (Der så i øvrigt måske burde tolkes som et lag, der blot er
afgravet kraftigt i kanterne?). Det lag, der sås over selve graven og op til stenrammen på toppen (lag
a/b), var anderledes, mørkere end lag a), men ikke svarende til lag b). Måske er fylden mørkfravet af
organisk materiale omkring vævevægtene, der måske har været rullet ind i det stykke klæde, de sad på.
Måske har der været anbragt et sammenrullet tekstil med vævevægte lodret oven på graven, der har
været markeret yderligere med stenrammen.
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Figur 51: Grube A 4377´s placering i hus A 10.038.

Den mulige grav A4377, bestod i overfladen af en lille tue omkring en del større sten. Mellem stenene
blev der ved muldafrømningen opsamlet et lille antal vævevægte. Stenene viste sig ved afrensning at
danne et rektangel, orienteret N/S. Stenpakningen bestod bl.a. af fragmenter af drejekværne og spaltede
sten fra produktionen af drejekværne. Ud fra fundet af kværnstensfragmenter og vævevægte, blev
anlægget i begyndelsen tolket som en grube eller et grubehus, og der blev anlagt et profilsnit på langs af
anlægget.
Længere nede dukkede der en større koncentration af vævevægte op. Mod bunden dukkede
der et mørkt lag frem, med to hele lerkar ved siden af hinanden, samt flere fragmenter af drejekværne.
Efter fundet af lerkarrene, blev der anlagt en balk på tværs af anlægget, ud fra formodningen om, at der
i stedet var tale om en grav.

Figur 52 A 4377. Stenlægning i niveau 1. Set fra syd.
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Figur 53: A 4377. Samling af vævevægte. Set fra sydvest.

Det mørke fyldskifte i bunden svarede i form og udstrækning til stenpakningen i toppen af anlægget.
Der blev fundet fragmenter af et tredje lerkar, samt større forkullede stykker af bearbejdet træ, muligvis
planker.

Figur 54: Brændt træ og en usædvanlig flintekugle ved en samling keramikskår (Set fra sydvest).

De to hele brunsorte og glittede lerkar, et hankekar og et langhalset kar, udgør tydeligvis et sæt.
Hankekaret er på halsen og overdelen dekoreret med vandrette furer og på skulderen med lave
cirkulære gruber. Det langhalsede kar er dekoreret med vandrette furer, regelmæssigt afbrudt af grupper
bestående af tre langovale gruber; på skulderen ses furer i vinkelbånd, med de trekantede felter udfyldt
med skrå indridsninger. Karrene dateres til yngre romersk jernalder C3, hvor især det langhalsede kar
tyder på en datering sidst i perioden, dvs. ca. 350-400 e. Kr. Der kan være tale om en arbejdsgrube af en
art. Lignende anlæg, med samme datering, kendes fra Randers-egnen, hvor de er tolket som grave (pers.
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kommunikation, Mette Bjerrum, kulturhistorisk orienteringsmøde, 18/11 2010).

Figur 55: Lerkar X 167 og x 168 fra grav 4377.
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6.5 Højmiddelalder
6.5.1 Bebyggelsen
Spredt bebyggelse fra 12-1300-tallet blev erkendt i udgravningens nordvestlige del. Derudover er også
bygningen (A 10.103) med smedeaktivitet nordvest for dette gårdsanlæg dateret til samme periode ud
fra keramikken. Yderligere er der fundet højmiddelalderligt keramik i hus A 10.060.

Figur 56: Den nordlige del af udgravningen med konstruktioner fra højmiddelalderen markeret med hvid.

6.5.2 Huskonstruktioner
Gårdsanlæg A 10.140:
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Nord for det mindre vandhul ca. midt i udgravningen lå gårdsanlæg A 10.140, tolket som bestående af
fire bygninger Gårdsanlægget bestod af huskonstruktionerne A 10.068, 10.069 og 10.070 samt
kulturlaget A 7838 dateret til 1200-tallet ud fra keramikken.

A 10.068: Toskibet bygning.
Midtsulehuset er orienteret vestsydvest - østsydøst. Bygningens længde er 18 m mellem de yderste
midtsuler (A 7774 og A 7870). Bredden på huset er ca. 6 meter.
Bygningen består af 5 til 6 fag med 3 stolper i hvert fag. I første fag fra vest ses en udskiftning af
midtsulen. Bevaringsgraden af husets sydlige vægforløb er dårlig. Fyldskiftene er i flere tilfælde kun
bevaret i få cm dybde. Stolpehullerne A7783 og A7877 er dog bevaret i ca. 15 cm dybde og danner
grundlag for tolkning af vægforløbet mod syd. Det nordlige vægforløb er bedre bevaret med mere
regulære stolpehuller, der er 7-30 cm dybde, liggende på en tilnærmelsesvis lige linje. Midtsulerne,
hvoraf flere indeholder stolpespor, er godt bevarede med stolpehulsdybder fra 24 - 35 cm og
forholdsvis ensartet fyld og form. I midtsule A 7778 er der fundet rødbrændt lerklining.
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Gavlen mod øst udgøres sandsynligvis af A7876, A7870 og A7877, et forløb der er parallelt med
bygningen A 10.069, der går vinkelret ud fra A 10.068´s sydvæg. Mod vest er det ikke helt klart, hvor
huset har sin afslutning. De nordlige vægstolper A 7770, A 7774, samt midtsulen A 7774 kan udgøre
gavlen, da A 7774 ligner de andre midtsuler i konstruktionen. Der er ikke fundet spor efter en sydlig
vægstolpe. Bygningens indre struktur er ukendt bortset fra A 7777, en grube med trækulsholdig fyld,
der kan have haft en funktion som ildsted eller lignende.
Huset kan have relation til fyldskiftet A7836 umiddelbart nord for huset. Dette fyldskifte
kan tolkes som et intensivt udnyttet aktivitetsområde i forbindelse med husdyrhold eller lignende.
Fyldskiftet respekterer husets vægge med undtagelse af området mod sydvest, hvor en smal mørk stribe
af fyldskiftet måske markerede en indgang til huset. Fyldskiftet her var dog meget diffust og tyndt.
Mod sydøst ligger vinkelret på huset en anden bygning A 10.069. Om denne bygning har været
sammenhængende med A 10.068 kan ikke afgøres. Men de to bygninger ser ud til at støde op til
hinanden og danner en let spids vinkel. Stolpehullerne A7877 og A7794 kan passes ind i begge
konstruktioner. Der er indsamlet rødbrændt ler fra A7778.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
7769,7770,7774,7778,7783,7784,7785,7787,7794,7852,7859,7867,7869,7870,7876,7877,8569,8685
Datering: Konstruktionen dateres på baggrund af keramik fra de omgivende fyldskift A7845 og A7836
samt stolpe A 7769 (X654) til 1200-1400.

Figur 57: De højmiddelalderlige huskonstruktioner A 10.068 og A 10.069 samt kulturlag A 7838 og gruben A
7845.
A 10.069: 1-skibet økonomibygning

Længde 10 m. Bredde ca. 3,75 m. Orienteret nord-syd.
Den nord-syd-orienterede konstruktion udgøres af 9 stolpehuller pladseret tilnærmelsesvis i par over
for hinanden. Mod syd skæres huset af feltgrænsen og den sydlige husgavl er derfor ikke erkendt. Mod
nord støder huset op til bygningen A10068. Her kan stolperne A7877 og A7794 være del af A10068´s
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sydvæg eller udgøre samlingen mellem to fløje. Hvis A10069 har været en fritliggende bygning har
A7796 og A7799 udgjort gavlen.
Væggene er rette med en anelse tendens til trapez form, med et lidt bredere spænd mod nord.
Bevaringsgraden er dårlig med stolpehuller fra 20 - 5 cm i dyden. Fyldet i stolperne er dog relativt
ensartet mellem til lyst brungråt leret sand (Se illustration under A 10.068)
Konstruktionen består af følgende anlæg: 7796,7799,7801,7803,7805,7806,7811
Datering: Bygningen er dateret til 1200-1400 tallet er baseret på keramik fundet i fyldskiftene A7838 og
A7845. Bygningen formodes at være samtidig med det toskibede hus A10.068.
A 10.070: 2-skibet midtsulehus
Orienteret øst-vest. Længde 9,40 m. Bredde 4,50 m.
Konstruktionenes karakter er usikker. Stolpehullerne A8359, A8355, A8354, A8351 og A8347 ligger på
en lige linie øst-vest, mens Stolpehullerne A8346, A8353, 8356 ligger i passende afstande mod syd og
nord til at være vægstolper i et sulehus. Tolkningen af konstruktionerne ud fra de bevarede
stolpehullerne er usikker, da der ikke tegner sig et tydeligt billede af en konstruktion. Stolpehullerne er
dog så store (9-33 cm dybe) og placeret forholdsvis regelmæssigt i forhold til hinanden at de
sandsynligvis har indgået i en bygning. Ligeledes er orienteringen på konstruktionen i nogenlunde
overensstemmelse med den sydligere bygning A 10.068. Begge er de orienteret øst-vest med en anelse
drejning mod øst sydøst - vest nordvest.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 8346,8347,8351,8353,8354,8355,8356,8359
Datering: Bygningen tolkes som del af samme bygningsgruppe som A10068 og A10069, og dateres på
denne baggrund til 1200 - 1400 tallet.

Figur 58: Højmiddelalderlig økonomibygning A 10.070.

A 10.102: Et-skibet økonomibygning
12x4,5 m stort udhus med tre sæt tagbærende stolper. Den sydøstligste tagbærende stolpe kunne dog
ikke erkendes.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 8556,8558,8559,8568,8831
Datering: Ud fra stolpehullernes form tolkes udhuset at være middelalderligt.. Måske skal huset ses i en
dateringsmæssig sammenhæng med en grube 2 meter fra husets østgavl, hvori der er fundet et
blomsterornamenteret skår fra højmiddelalderen.
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Figur 59: Højmiddelalderligt udhus A 10.102

A 10.029: Et-skibet økonomibygning
Bygningen består mindst af fire tagbærende stolper, to sæt. A3887, A3895, A3885, A3896. Der danner
et rektangel ca. 480x560 (ØVxNS). Disse fire stolpehuller har en dybde på mellem 28 og 45 cm (de
sydlige er lavest). Dertil kommer flere stolpehuller i nordlig og sydlig forlængelse heraf. Det skal tilføjes
at A3700 som ligger bedst på linjen er tolket som et stenspor, mens A3698 er et stolpehul. Mod vest er
A3715 tolket som en bund af en stolpe, og er A3708 et stolpehul. Nordligere er A926 og A3709
stolpehuller der kan have indgået i væggens vestside og evt. gavl, mens der ikke er fundet et
modstående stolpehul dette kan dog være overset pga. kogestensgruben A3692. Huset var ikke
identificeret på dette tidspunkt. Det er tidligere foreslået at også A3712, 3719, A3713, A3747, A3731,
A3748, 3707, A3706, A3704, A3702 tolket som del af et øst-vestliggende hus, men intet sikkert har
kunnet bestemmes.
Der er således usikkerhed om husets længde og om, hvorvidt der evt. er tale om resterne af en
vinkelbygning. Det er foreslået at der tale om resterne af et middelalderhus pga. bredden.
Konstruktionen ligger lige øst for et mindre vådområde.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
926,3666,3698,3700,3708,3709,3715,3856,3859,3885,3887,3895,3896
Datering: Muligvis middelalder ud fra typologi og kontekst.
A 10.060: Toskibet økonomibygning
A 10.060 er et 2-skibet hus med midtsuler som tagbærende stolper. Der er fundet 5 stk. tagbærende
midtsuler: 1447,1451,1452,1468,1434. Alle er dybe stolpehuller der ligger på linje i feltet. A 4332 ligger
på samme linje, men er klart mindre. Vægforløb i nord er formentlig:
A 4318,1472,1475,1476,1477,1481,1455,1457,1459. Formodet vægforløb i syd er: A
4336,1444,1431,1437,1420. Muligt gavlforløb i øst er A 1462 og i vest A 4320. Huset er orienteret østvest og der er 11 meter fra østligste til vestligste midtsule. Huset er 5 m bredt mellem de to vægforløb.

80

Konstruktionen består af følgende anlæg:
1420,1431,1434,1437,1444,1447,1451,1452,1455,1457,1459,1462,1468,1472,1475,1476,1477,1481,4318,
4320,4332,4336
Fund: Del af drejekværn fundet i stolpehul A 1478 umiddelbart nord for hus.
Datering: Middelalder/renæssance. 1400-1600. Tegl i alle stolpehuller.

6.5.3: Smedeanlæg
A 10.101: To-skibet hus
ØSØ-VNV-orienteret to-skibet hus med store og dybe stolpehuller til midtsulerne og pænt bevarede
vægstolpehuller. Husets udstrækning er nogenlunde klar, selvom der er en del stolpehuller i og omkring
huset, der ikke bruges til noget. Både den østlige og vestlige afslutning på huset kunne tolkes anderledes
mens den centrale del af huset er sikker. Tolkningen af huset som helhed anses dog for at være
temmelig sikker. Muligvis er der et udskud på husets nordside, men dette er usikkert og er ikke
medtaget i denne tolkning. Huset er 14,50 m langt, 6,50 m bredt i vest og 7 m bredt i øst. Det består af
en midterrække af 4 tagbærende sulestolper, hvoraf de 2 står i gavlene og de 2 andre står nogenlunde
symmetrisk placeret indvendigt i huset. Den vestligste af de indvendige sulestolper er muligvis udskiftet,
eftersom der er to dybe stolpehuller (8678,8689) ved siden af hinanden. Ligeledes kan østgavlen være
udskiftet. En østgavl består af 7460,7484,8876 og en anden østgavl består af 8670,7485,8879. Huset må
altså have haft en brugstid, der har været så lang, at man har haft behov for at udskifte stolper flere
steder i huset. Der er forholdsvis lang afstand mellem vægstolperne 6126 og 6128 i nord samt 6172 og
6180 i syd. Disse to steder kan der være tale om portåbninger.
Huset består af
Suler:6165,8678,8689,7469,7484,7485,Vægstolper:6136,6132,6126,6128,6124,7448,7452,7457,7459,7460
,8670,7488,8876,8881,7487,7503,7508,6180,6172,6169,6168,6131,Skillevæg: 7490,7466,7473.
Mod øst er der i forlængelse af huset eller i umiddelbar nærhed af huset spor af middelalderlig
smedjeaktivitet. Smedjen kaldes A10103 (se denne). Smedjens udseende er ret usikker, men hvis den
ligger i forlængelse af huset, er der tale om en tilbygning med en lidt anden orientering. Det er dog ikke
umiddelbart muligt at fastslå, om smedjen er samtidig med huset, men det kan ikke udelukkes.
Datering: Ud fra fund dateret til høj/senmiddelalder.

Figur 60: Huskonstruktion A 10.101 med rød signatur og Smedeanlæg A 10.103 med blå signatur.
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A 10.103: Bygning og gruber med relation til smedeaktivitet
Der blev i flere anlæg (især 6219, 6220 og 6224) fundet affald fra smedeaktivitet i form af slagge,
essesten og jerngenstande. Ved at bruge magnet fremkom der desuden smedeskæl og slaggekugler.
Anlæggene anses for at være en del af et smedeværksted og kan være dele af opbygningnen med ambolt
og esse. Rundt om disse centrale anlæg, primært mod vest samt nord og syd var der en hel del
stolpehuller som kan være fra en bygning, helt eller delvist med jordgravede stolper, der kan have
udgjort smedjen. Der er udtaget jordprøver fra de relevante anlæg men umiddelbart er følgende
stolpehuller et nærliggende bud på dem, der kan have udgjort bygningen til smedjen:
7498,6215,6217,6223,6225,8888,8887,7481. Det giver ikke umiddelbart en pæn bygning, men hvis man
forestiller sig en stolpe mod nordøst på syldsten eller evt. mindre dybt nedgravet, er der basis for en
bygning. Der behøver heller ikke nødvendigvis at have været en pæn firkantet bygning. Man kan
sagtens forstille sig noget halvtag og/eller læhegn i forbindelse med smedning. Stolpehullerne
6361,6362 og 7479 kan til (den indvendige) indretning, evt. i forbindelse med essen.

6.5.4 Brønde, gruber og øvrige anlæg
A 7845: Brønd/grube
Nord for bygning A 10.068 ligger gruben A7845. Grubens mørke fyld i det øverste lag synes at minde
om fyldet i flere af midtsulernes stolpespor. Specielt er der en del rødbrændt ler, formodentlig
lerklining.
Datering: Ud fra keramik er anlægget dateret til 12-1400.

6.6 Senmiddelalder/renæssance
6.6.1 Bebyggelsen
Bebyggelsen fra senmiddelalder/renæssance ligger i et nordsydvendt bånd der strækker sig over et
område på ca. 200x 50 meter. Bygningerne koncentrerer sig i et nordligt og et sydligt område med et
ubebygget område i midten. De to områder forbindes af et vejforløb erkendt ud fra parallelle vejgrøfter.
Topografisk set ligger alle bygninger på det samme langstrakte plateau, Mod øst ligger søen hvori der er
fundet 1500-tals tømmer og en sko fra 16-1700-tallet. Mod vest falder terrænet markant ned mod
Ølholm Bæk.
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Figur 61: Nordlige område med bebyggelse fra senmiddelalder/renæssance markeret med blåt. Husene med rødt
er dateret til Højmiddelalderen.

Figur 62: Sydlige område med bebyggelse fra senmiddelalder/renæssance markeret med blåt..

6.6.2 Huse
A 10.041: 1-skibet hus
1-skibet hus med øst-vest-orientering med en lettere uregelmæssig grundplan. Huset er 12 meter langt
og ca. 6,5 meter bredt. Mod syd ses et 1,2 meter bredt udskud i husets østlige ende.
Lige ud for østgavlen ses grubekompleks samt en grube fyldt op med kampesten. Anlægget har en
ukendt tolkning men regnes ikke for at være en brønd.
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Figur 63: Huskonstruktion A 10.041.

A 10047: Økonomibygning, Produktionsanlæg?
Konstruktionen udgøres ikke af et entydigt stolpeforløb, men er resultatet af en fortolkning af en række
stolpespor sat i forbindelse med kulturlagene A6385, A5178, A5252 og A5250. Store dele af de her
nævnte lag er ældre end kulturlag A4606. Den øst-vest-orienterede konstruktion kan, omend tolket som
værende sammenhængende, opdeles i to "typer": En østlig del, der er karakteriseret ved ret irregulært
placerede stolpehuller med en diameter på mellem 1-2 m og dybder ned til ca 1 m. Disse stolpehuller er
A6000, A6900, A5251 og A5211 og udgør et tilnærmelsesvis kvadratisk anlæg på ca 4x4 m, der kan
tolkes som det primære (produktions?) anlæg. Som en vestlig forlængelse heraf er påtruffet to
stolperækker, der kan have virket som lade eller sekundært anlæg: Den sydlige række består af A6383,
A5222, A5223, A5150, A5158, A5157, den nordlige af A5159, A5154, A5218, A5300, A5214. Denne
del måler ca 10 m i længden og godt 3 m i bredden. Et muligt, omend noget irregulært udskud på
nordsiden af konstruktionen kan have været udgjort af stolpehullerne A5225, A6698 og A5204. De tre
sidstnævnte stolpehuller har nogenlunde samme dimensioner som stolpehullerne i det primære anlæg
mod øst. I modsætning hertil er stolpehullerne i den vestlige, sekundære del af konstruktionen som
hovedregel mindre dimensionerede.
Tolkningene af anlægget er som nævnt udarbejdet under hensyntagen til de påtrufne
kulturlag, bl.a. A5250, der er set som irregulært udlagt brolægning/gulv. Dette påtræffes i en øst-vestlig
bane centralt i konstruktionen, flankeret mod syd af A5252, der er mindre markant, men dog udskiller
sig på den måde, at en væsentlig del af den sydlige stolperække er placeret i dette lag. Lagene A6385 og
A5178 er tolket som aktivitetsområde, med sidstnævnte som den klart mest udbredte. A5178 er mod
syd markant afgrænset af kulturlag A5157, der endvidere definerer forløbet af den nordlige stolperække
i A10047. A6385 er ældste kulturlag på stedet. A5178, A5250 og A5252 er dog ofte svære at adskille fra
hinanden, og vanskeliggør dermed tolkningsforsøget.
Den irregulære udlægning af de østlige bygningsspor og fremtoningen af disse har
endvidere givet anledning til spekulationer om, at der her kunne være tale om et grubekompleks. At der
i området har været lokaliseret en bygning kan der dog ikke herske tvivl om, ligesom kulturlagene
vidner om betydelig aktivitet. Vedrørende funktionen af A10047 kan der ikke siges noget absolut.
Selvom beboelse ikke kan udelukkes må de divergerende dimensioner på stolpehullerne i både den
østlige og vestlige del tolkes således, at bygningen har været funktionsopdelt. Således kunne der
argumenteres for, at den østlige del har været sværere dimensioneret, måske højere (mølle?) end den
vestlige del, der dermed kan have haft en ladefunktion. På det foreliggende grundlag kan der dog ikke
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siges noget absolut. Anlæg A 225, en dobbelt grube, placeret i den østlige gavl af bygningen, er ved
laganalyser foretaget hos NOK tolket som ovne.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5150,5154,5157,5158,5159,5167,5178,5204,5211,5214,5218,5222,5223,5225,5250,5251,5252,5300,6000,
6383,6385,6698,6900
Datering: Fundbilledet i det her beskrevne anlægskompleks er domineret af de mange teglfragmenter
fordelt på tagtegl af munke- såvel som nonnetyperne samt munkestensfragmenter, men ingen vingetegl.
Af keramik ses rødbrændt gods i form af flere stjertpotteben, ofte med indvendigt grønglaserede
bugstykker tilknyttet. En enkelt stjert er også optaget. Endvidere er der fundet flere fragmenter af, hvad
der er tolket som tidlig jydepotte, dvs sortglittet gods med lys grå, fint magret skærv ofte dog med en
noget misvisende rødflammet yderside. Overordnet set må en indledende datering fæstes til ikke ældre
end 1500-tallet, muligvis tidlig 1600-tal.

Figur 64: Huskonstruktion A 10.047.

Figur 65: Lagserie i A 10.037 af fundførende horisonter og massive planeringslag af ler set fra nordvest.

A 10064: To-skibet hus
Bygningen har to faser. Den ældste fase er bygningens vestlige del (A10064), mens den østlige synes at
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være en yngre tilføjelse (A10082). Bygningens vestlige del er ca. 7,5 m bred og 21,30 m lang.
Bygningens fire suler ( A5631, A6054, A6067, A6079), der har en dybde på mellem 30 og 58 cm. Det
skal tilføjes at stolpen i A5631 tilsyneladende et tidspunkt er blevet repareret, ved at stolpeenden er
blevet savet af og den nye stolpeende er herefter blevet placeret på en syld bestående af fire mindre
granitsten. Sulerne står på en lige række i bygningens længderetning omtrent midt i bygningen, dog ca.
50 cm forskudt mod syd. Stolpernes indbyrdes afstand varierer lidt. Den vestlige stolpe (A5631) står
300 cm øst for væggen. Herefter er afstanden mellem de øvrige stolper 680 cm, 280 cm, 450 cm og 380
cm fra A6079 til den østlige gavl. Væggene består af en række af stolpehuller med lidt varierende
afstand. den indbyrdes afstand synes dog ikke at overstige 150 cm hvor den er intakt. I det ellers næsten
ubrudte vægforløb mangler der helt stolper mellem A6071 og A6080. Omtrent ud for Sulerne A6067
og A6079 og det er foreslået at der er tale en portåbning. Tesen har dog ikke kunnet verificeres. Ikke
alle stolpehuller i væggene er snittet, men de steder de er, står det klart at der på et tidspunkt er sket en
udskiftning. Den ældste bygnings vægestolper var dybe (op til 30 cm), mens man ved den yngre
udskiftning kunne nøjes med lave stolpehuller (optil ca. 20 cm).
Også i østgavlens nordlige halvdel er der et fraværd af stolper. Muligvis kunne der også her være tale
om en port.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5630,5631,5634,5635,5638,5639,5640,5641,5642,5645,5646,5730,6044,6045,6047,6054,6056,6057,6066,
6067,6068,6069,6070,6071,6079,6080,6081,6098,6099,7648,7655,7656,7710
Datering: Ud fra konstruktion og fund dateret til 1400-1700.

Figur 66: Toskibet huskonstruktion A 10.064 med armygrøn signatur.

A 10.081: Etskibet tilbygning på sydsiden af A10064
Bygningens mod øst er ikke helt entydig, men det må formodes at A6076 er stolpehul fra en
hjørnestolpe. I så fald bliver bygningen 13,5x5,5 m. Kun en enkelt stolpe er snittet A5663, denne er
mørk med en dybde på 19 cm. Inden i bygningen er der to kulturlag A5647, der indeholder en del nyere
tids keramik (efter 1600), øst for denne et grøftlignende forløb A5636, der dog fortrinsvis består af
gruset under, og kan et naturligt skift i undergrunden, men kan teoretisk set også være en optaget
syldstensrække, og korresponderer i så fald med A6870. Yderligere mod øst ses endnu et kulturlag
A5643 med en del keramik (efter 1600). Dette kulturlag overlejrer brønden A5644.

86

Konstruktionen består af følgende anlæg:
5630,5631,5634,5635,5638,5639,5640,5641,5642,5645,5646,5730,6044,6045,6047,6054,6056,6057,6066,
6067,6068,6069,6070,6071,6079,6080,6081,6098,6099,7648,7655,7656,7710
Datering: Dateret til 1400-1700 ud fra kontekst og konstruktion.
A 10.082: To-skibet bygning
Bygningen er tolket som en forlængelse af A10064 (se denne). Bygningen er ca. 11,5 m lang og 6 m
bred, evt. med et en meter bredt udskud mod syd (se nedenfor).
Bygningen er omtrent orienteret øst-vest dog med en lille afvigelse mod nordøst i forhold til
Med en indbyrdes afstand af ca. 6 m står de tre suler A7711, A7688/A7687 og A6285 har alle en
betydelig dybde på 58 til 78 cm dybde. Hvoraf de to yderste står i hver sin gavl.
Særligt det nordlige vægforløb står tilsyneladende rent (stolpehuller mellem A7677 og A6280), hvilket
også gælder den østlige gavl (stolpehuller mellem A7657 og A6295). Sydvæggens forløb er mere
usikker. Det må dog formodes at forløbet befinder sig mellem stolpehullerne A6295 og A7714. Således
at A10082 er blevet bygget helt op til den ældre bygning A10064. Det må formodes at bygningens
sydvæg har en et 1 en meter bredt udskud. Bestående af A7710, A7706, A7723, A7721 (obs består af to
stolpehuller hvoraf det ene tilhører A10083), A6297.
Bygningen har ikke med sikker hed kunnet dateres, men skal udfra samhørigheden med A10064,
A10081 og gulvlagene nord for A10064, dateres til nyere tid, måske 1600-tallet?
Der har ikke med sikkerhed kunnet udskilles noget sikkert indgangsparti, ej heller en indre opdeling.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
6280,6281,6284,6285,6286,6295,6296,6297,7657,7676,7677,7678,7679,7688,7706,7707,7711,7714,7715,
7719,7720,7721,7723,7725
Datering: Ud fra konstruktion og fund dateret til 1400-1700.
A 10.083: To-skibet bygning
A 10083 er en toskibet bygning bestående af op til 4 midtsuler (se nedenfor). Bygningen er orienteret
Nordnordøst-sydsydvest. Bygningens bredde er 4,5 m, mens længden er mellem 16,5 og 22 m.
Bygningens sydlige del står tydeligst, og sulerne A7739 og 7744 er entydige med en dybde på
henholdsvis 52 og 58 cm. Det er imidlertid mere usikkert, hvorvidt bygningen forsætter mod nord hvor
der på samme linje befinder sig yderligere store stolpehuller A7721.
Stolperne i væggene står mere tilfældigt (dybden på stolpehullerne er forholdsvis stor og flere af dem er
over 30 cm) – dog med en vis form for systematik. Særligt det vestlige vægforløb står tydeligt mellem
A7751 og A7736. Nord for sidstnævnte ses der ingen vægstolper, hvilket taler mod at bygningen er
længere (se ovenfor om sulerne). Det vestlige vægforløb står også pænt dog med mere spredte erkendte
stolpehuller. Igen er der ikke erkendt vægstolper nord for A7732, hvilket igen kunne antyde at
bygningen ikke er længere. Antages det at bygningen er 16,5 m, dvs. at længden defineres at A7751 og
A7736, fremstår bygningen symmetrisk. således at der i hver af bygningens ender er to omtrentlige
kvadratiske forløb af kraftige stolpehuller, der er lukkede mod øst men åbne mod vest (gårdpladsen
formodes at være på bygningens vestside repræsenteret ved kulturlag A7755).
Evt. kan enten A7744 eller A7749 være en udskiftning af den anden.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
7731,7732,7733,7736,7737,7738,7739,7743,7744,7745,7746,7747,7748,7749,7750,7751,7752
Datering: Ud fra konstruktion og fund dateret til 1400-1700.
A 10.084: Et-skibet hus
Nordsyd orienteret bestående af fire sæt stolper. længden er 12 m og bredden 4,5 m. Ikke alle stolper
ligner hinanden og særligt falder A7673 udenfor ved kun at have en dybde på 8 cm.
I og omkring huset ses flere store stolpehuller der dog ikke med sikkerhed kan henføres til nogen
konstruktion, det gælder A7660, A7659, A7649.
Bygningen vurderes at være yngre en A10082 udfra stratigrafiske relationer i A7676.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 7640,7648,7650,7651,7667,7673,7709
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Datering: Ud fra konstruktion og fund dateret til 1400-1700.
A 10.107: 2-skibet bygning
Formodentlig et delvist bevaret Ø-V-orienteret 2-skibet hus. I det, der tolkes som husets vestre halvdel,
er der elleve stolpehuller arrangeret i tre Ø-V-orienterede rækker. Flere af disse stolpehuller er brede og
dybe og har bevaret stolpespor. Mod Ø grænser konstruktionen op til et grubekompleks (A5612). Ved
bortgravning af dette grubekompleks fremkom der flere anlæg, der muligvis kan tolkes som stolpehuller
tilhørende konstruktionen. Det kan ikke udelukkes, at de øverste lag af A5612 kan repræsentereen form
for forsænkning eller kælder i husets østre del. At dømme ud fra stolpehullerne i husets vestre ende har
huset lige gavle og let konvekse vægforløb. Konstruktionsmæssigt kan husets muligvis dateres til et sted
mellem 1400 og 1600. I fylden fra de øverste lag af A5612 er der fundet jydepottekeramik og der er
udtaget jordprøver fra flere stolpehuller, der muligvis kan bidrage til en nærmere datering. Bygningen
har samme orientering som et 2-skibet hus, der ligger ca. 14 m mod S og kan således have en relation til
dette. Længde: ca. 12,3 m. Bredde: ca.4,7 m.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5611,5613,5614,5617,5618,5619,5620,5623,5625,6333,8817,8875,8891,8895,8896,8900
Datering: Ud fra konstruktion og fund dateret til 1400-1700.

Figur 67: Hus A 10.107 med gul signatur. Syd for ses kulturlag A 5627/5629, hvorunder ovn A 8871er undersøgt.
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Figur 68: Lergulv A 5627/5629 formodentlig vis i et ikke påvist syldstenshus.

Figur 69: Ovnanlæg A 8871.

6.6.3 Brønde
A 3826: Drikkevandsbrønd
Diameter i cm: 180
Dybde i cm: 170
Beskrivelse: Brønd (maskinsnittet). Fyld: a) mørk grå leret oms. org. mat.. b) grøn blå leret oms. org.
mat.. c) lys grå blå leret oms. org. mat. Fund: munketegl, munkesten, indvendig glaseret keramik.
Foto taget.
A 10.030: Brønd
L: 154 cm.D: 201 cm.Brønd A 10.030 er i fladen set som et cirkulært anlæg i vådområdet, der ligger i
den vestlige del af printsæt 20-22, samt printsæt syd for PS 21. I første omgang anlagdes et snit med
maskine fra vådområdets østlige grænse gennem brøndens nordlige del. Ca. 60 cm nede fremkom flere
stykker tilhugget træ. Fra da af blev maskinsnittet rykket mod nord.
A 4217: Drikkevandsbrønd med holk
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Diameter i cm: 320
Dybde i cm: 120/287
Foreløbig datering udfra keramiktykker til middelalder.
Fra selve holken er fyldet lagt i bigbags. I henholdsvis en bigbag med fyld e) X185 og en bigbag med
resten af indholdet af holken bund af brønd X186. Der blev fundet lidt knogler i fyld e), samt flere
næsten firkantede sten i overgangen mellem lag e) og bunden af brøndfyld samt i selve bunden af
brøndfyld.
Fra selve holken er udtaget 2 stykker til dendrodatering. Disse blev taget fra den nedre del. Det var
muligt at se og mærke forarbejdnings hug/spor flere steder og af flere typer (store og små, tæt og lang
afstand)

Figur 70: Brønd 4217.

6.6.4. Gruber
A 225: Dobbeltgrube tolket som ovn.

6.6.5 Hegn og grøfter
A 1: Grøft, Skel.
Rundbundet grøft parallel med A 6.
Diameter i cm: 66
Dybde i cm: 16
A 6: Grøft, skel
Rundbundet grøft parallel med A 1
Diameter i cm: 106
Dybde i cm: 28
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Figur 71: Grøfterne A 1 og A 6, der, måske adskilt af et dige, har udgjort et skel der ikke er kendt fra de
historiske kort. Set fra nordøst.

A 246: Form: I flade let afrundet med én rundet og en skrå side.
Fyld: Homogent mellem brunt humøst let leret sand let diffust afgrænset til undergrund.
A 260:Nedgravning/grøft??
Fyld som A246.
A 10.010: Samlebetegnelse for ejerlavsskellet.
A 1489, Ejerlavsskel
Østvest vendt ejerlavsgrænse beplantet med læhegn syd for område 4b. Der er et større niveauspring på
over en meter mellem markerne på hver side. Niveauet falder forholdsvist stejlt mod nord.
Ejerlavsgrænsen er anlagt ved et naturligt fald, men terrænet er blevet mere markant ved stærk pløjning
af området. Består af lagene A 1486, 1417 og A 8901.

Figur 72: Ejerlavsskel A 1489 i profil set fra øst.

A 4768: Ejerlavsskel
Nordsydgående ejerlavsskel, rundbundet grøft med en diameter i cm: 250. Dybde i cm: 60
Ejerlavsgrøft. Grøften tolkes i 3 faser: Den ældste udgøres af den store hele nedgravning. Den
mellemste fase består af opfyldet i fyld e, d og f. Enten er den vestlige del af fyld e samt f den
oprindelige nedgravning/grøft, hvor efter der sker en naturlig opfyldning af grøften fylde iden den
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dækkes af fyld f eller at grøften i mellemste fase kun består af nedgravning fyld f. Den yngste fase
består af nedgravningen fyld c.

Figur 73: Den dobbelte ejerlavsgrøft ses i baggrunden af det markante vådområde.

Figur 74: Snit gennem den dobbelte ejerlavsgrænse der løber langs med vådområde vest for område 3.
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Figur 75: Ejerlavsskel markeret med rødt på baggrund af original 1 kort over Hvolgård Mølle Ejerlav. Bemærk
det fuldstændige sammenfald.

Vejgrøfter (A 38,62,3682,2710,3911,3919,3922,3825,3820,4202,4224,1367,1360,5010)
Et nord-sydgående vejforløb blev erkendt ud fra lave grøfter med flad bund der kunne følges over et
forløb på ca. 120 m. En åbning i grøftforløbet mod vest lige nord for konstruktion A 10.047 kunne
være adgangsvejen til denne del af gårdsanlægget fra senmiddelalder/renæssance. Mod nord ser det ud
til at vejen slår et knæk vest om den historiske bebyggelse, hvorefter forløbet ikke kan erkendes. Det
kan ikke udelukkes at vejen kan have fortsat som hulvej ned over skråningen til åen, da der topografisk
ses en slugt som skærer sig ned i skrænten på dette sted.

Figur 76: Vejgrøfter markeret med rødt. Grøfterne bliver respekteret af bygninger fra historisk tid med skærer
jeranlderkonstruktionerne.
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Figur 77: En foreslået rekonstruktion af vejforløbet fra Hvolgård Hovedgård og til bebyggelsen ved Hvolgård
Mølle.

6.7 Nyere tid
Møllen: Den hollandske mølle kendes fra De høje målebordsblade. Den vides at være bygget i 1800tallets sidste halvdel og revet ned omkring år 1920. Huset tilhørende møllen, også i dag kendt som
møllehuset, står stadig som et stærkt ombygget, grundmuret hus med samme opførelsestidspunkt som
møllen. På hjørnet af husets nuværende matrikel ses en større sten med spor efter en jernforankring af
møllen. Dette er eneste spor der kunne erkendes fra møllen. Der var ingen spor i undergrunden og
fundamentet der må have stået på jordoverfladen var fuldstændig fjernet.
Ligeledes var der ikke noget i fundmaterialet der vidnede om denne sene fase af aktivitet på Hvolgård.
Dette tyder på at aktiviteten har været begrænset til området hvor møllehuset står i dag. En brønd i
området indeholdt i bunden en mindre teglsten med dimensioner der tydeligvis er efter middelalderlig
og kunne være industrielt fremstillet. Dette er således det bedste bud på en brønd der kan være samtidig
med den hollandske mølle. Mere sandsynligt er det at en brønd fra denne periode har ligget ved den
nuværende bygning.

6.8 Udateret
A 10.071/10.065 er sandsynligvis en sammenhængende konstruktion, men af en noget uregelmæssig og
ukarakteristisk konstruktion. Vestdelen er tolket af udgraveren som to-skibet hus med op til syv
tagbærende stolper. Konstruktionens datering er behæftet med en vis usikkerhed. Gruben A5282
indeholder keramik, hvis overflade og magring peger i retning af en datering til jernalderen. Der er ikke
fundet randskår eller dekorerede skår. Stolpehullerne - især i husets østre ende - ret kraftige og tydelige.
Det er derfor også sandsynligt, at der er tale om et midtsulehus fra middelalder, lignende de andre, der
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er fundet i området (f.eks. A10068). Ved denne tolkning må gruben A5282 sandsynligvis tolkes som en
grube uden relation til resten af konstruktionen. Der er udtaget jordprøver fra flere stolpehuller i
konstruktionen, som forhåbentlig kan medvirke til en datering. Gavlen i husets østre ende synes at
være flad, mens stolpehullernes ringe bevaringstilstand i husets vestre ende vanskeliggør en tolkning af
den vestre gavl. Afstanden mellem de tagbærende stolper varierer fra 2-4 m. Vægforløbene, som er
tydeligst i husets østre halvdel, udgøres af enkelte stolperækker med 1,3 - 4,0 m mellem stolperne.
Medtages alle mulige tagbærende stolper er huset 16,5 m langt. Det skal dog bemærkes, at de vestligste
stolper (A6590, A5318 og A5310) er væsentligt mindre end de tagbærende stolper i husets østre ende.
Huset er omtrent 4 m bredt. Ca. 8 m mod syd findes et nordsyd-orienteret sadeltagshegn (A10.073).
Det kan ikke udelukkes, at huset kan have en sammenhæng med dette sadeltagshegn, selvom de
konstruktionsmæssigt er forskellige. Ca. midt i huset er der registreret en nordsyd-orienteret
konstruktion med tre sæt tagbærende stolper (A10.065). Det anses for overvejende sandsynligt, at dette
hus skal tolkes som en del af det østvest-orienterede, toskibede hus.
Konstruktionen består af følgende anlæg:
5275,5282,5283,5307,5309,5310,5315,5671,5672,5673,5677,5678,5679,6590,6592,8536
Fund:
Datering: Ukendt (Jernalder-middelalder).
A 10.066: Hegn, dobbeltstrenget
Det dobbelte stolpeforløb, der kunne følges over en strækning på 4,75 cm tolkes som et
dobbeltstrenget hegn (faskinehegn) bestående af fire sæt dobbelte stolper. Hegnet relaterer sig muligvis
til økonomibygningen A10.065, fra hvis sydøstlige hjørne hegnet udspringer og går i en bue mod
sydvest.
Konstruktionen består af følgende anlæg: 5302,5303,5304,5306,5331,5332,5333,5334
Fund:
Datering: Ukendt (Jernalder-midderalder), men tolkes som samtidig med bygningskonstruktion A
10.065.
Brønde:
A 2871
A 2869
A 584
A 4113
A5503
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7. Fundmaterialet
Opgørelse over fund opdelt på materiale og genstandstyper som inddelt
i MUD:
Identifikation
Angivelse

Materiale

Genstand

Antal (i
parentes)

Materiale: Bly/tin (1)
Genstand: Støbeaffald (1)
Materiale: Botanisk materiale (8)
Genstand: plantefibre (1)
Genstand: plantestængler (1)
Genstand: stamme (1)
Genstand: Til anden naturvidenskabelig analyse (5)
Materiale: Bygningskeramik (34)
Genstand: Tegl, andet format (ikke munkesten) (1)
Genstand: Tegl, munkesten (7)
Genstand: Tegl, tagsten (13)
Genstand: Teglfragmenter (13)
Materiale: Flint (65)
Genstand: Afslag (41)
Genstand: Fladehugget dolk / dolkstav (1)
Genstand: Flække (1)
Genstand: Flækkesegl (1)
Genstand: Forarbejdet flint, usikker type (2)
Genstand: Ildskørnet (17)
Genstand: Skraber (2)
Materiale: Glas (4)
Genstand: Plexi-glas (2)
Genstand: Skår (2)
Materiale: Jern (31)
Genstand: Hægter/Maller (1)
Genstand: konglomerat (1)
Genstand: krampe (1)
Genstand: nagle (1)
Genstand: redskab, arbejdsøkse: angiv-> (1)
Genstand: redskab, kniv (3)
Genstand: redskab, ubestemt (2)
Genstand: søm (9)
Genstand: ubestemt (12)
Materiale: Jord (344)
Genstand: Præparat (5)
Genstand: Til anden naturvidenskabelig analyse (42)
Genstand: til flotering (294)
Genstand: til makrofossilanalyse (1)
Genstand: til pollenanalyse (1)
Genstand: til soldning (1)
Materiale: Keramik / oldtid (277)
Genstand: Anden kardel - se beskrivelse (2)
Genstand: Brændt vævevægt, ornamenteret (16)
Genstand: Brændt vævevægt, uornamenteret (22)
Genstand: Bundskår (4)
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Genstand: Bundskår, uornamenteret (9)
Genstand: Hank/øsken/knop (1)
Genstand: Hank/øsken/knop, uornamenteret (2)
Genstand: Kar, helt - se beskrivelse (17)
Genstand: Karside / hel profil, ornamenteret (2)
Genstand: Karside / hel profil, uornamenteret (1)
Genstand: Karside / rand-bug, ornamenteret (5)
Genstand: Karside / rand-bug, uornamenteret (5)
Genstand: Keramik diverse (43)
Genstand: Lerskive, skår - rand/flade, uornamenteret (1)
Genstand: Randskår (17)
Genstand: Randskår, ubestemt (2)
Genstand: Randskår, uornamenteret (8)
Genstand: Sideskår (25)
Genstand: Sideskår, ornamenteret (15)
Genstand: Sideskår, uornamenteret (80)
Materiale: Keramik/historisk tid (109)
Genstand: Anden kardel, ubestemt (5)
Genstand: Glaseret (1)
Genstand: Gråvare, bugskår (19)
Genstand: Gråvare, bundskår (2)
Genstand: Gråvare, randskår (16)
Genstand: Jydepotte, bugskår (9)
Genstand: Jydepotte, randskår (8)
Genstand: Jydepotte, tå (1)
Genstand: Keramik diverse (12)
Genstand: Randskår, ubestemt (3)
Genstand: Rødgods (1)
Genstand: Sideskår, ubestemt (9)
Genstand: Sideskår, uornamenteret (1)
Genstand: Stentøj, bugskår (1)
Genstand: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, bugskår (1)
Genstand: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, randskår (6)
Genstand: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, stjert/hank/øre (9)
Genstand: Yngre rødgods, (stjertpottegods) vådglasur, tå (3)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår (1)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, randskår (1)
Materiale: Kobberlegering (1)
Genstand: redskab, kniv (1)
Materiale: Ler (25)
Genstand: Brændt ler (19)
Genstand: Lerklining (5)
Genstand: tegl? (1)
Materiale: Læder (1)
Genstand: Fodtøj af læder (sål, overlæader, bes, pløs m.m) (1)
Materiale: Metal, andet (2)
Genstand: Metal, andet (2)
Materiale: Rav (1)
Genstand: Perle (1)
Materiale: Slagge (18)
Genstand: jern, kageform (plan-konvex) (6)
Genstand: jern, løbere ? (1)
Genstand: jern, smedeslagge ? (3)
Genstand: jern, ubestemt (7)
Genstand: ubestemt (1)
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Materiale: Sten (29)
Genstand: Art: anden/ubestemt (1)
Genstand: Art: Forstening (2)
Genstand: Art: granit (2)
Genstand: Art: sten, ildskørnet (1)
Genstand: Bearbejdet: anden (1)
Genstand: Bearbejdet: glittesten (1)
Genstand: Bearbejdet: knusesten (1)
Genstand: Bearbejdet: slagsten (1)
Genstand: Bearbejdet: slibesten (1)
Genstand: Dråbeformet (1)
Genstand: fossil (1)
Genstand: Fossil af dyr/fugl/fisk (hører sands. Hjemme under sten?) (1)
Genstand: Kugle! (1)
Genstand: Kværnsten: dreje- (9)
Genstand: Kværnsten: ligger (1)
Genstand: Kværnsten: løber (3)
Genstand: Uden skafthul, tyndnakket (1)
Materiale: Træ (136)
Genstand: Trækul (3)
Genstand: Bjælke (1)
Genstand: Holk (2)
Genstand: Planke (1)
Genstand: Pæl (11)
Genstand: Stolpe (1)
Genstand: Til anden naturvidenskabelig analyse (3)
Genstand: Træ (13)
Genstand: Trækul (101)
Materiale: Ubestemmeligt (7)
Genstand: ? (2)
Genstand: blåt pigment (1)
Genstand: sammenkittet materiale (3)
Genstand: Ukendt Materiale (1)
Materiale: Zoologisk materiale (27)
Genstand: Brændte knogler (1)
Genstand: Anden del af dyr/fugl/fisk (ikke knogler) (3)
Genstand: Brændte knogler (9)
Genstand: Dyreknogler (4)
Genstand: Fugleknogler (1)
Genstand: Knogler (4)
Genstand: Menneskeknogler (2)
Genstand: Tand (3)

7.1 Flint
Ud over spredte afslag, hvoraf en stor del er fundet redeponeret i yngre anlæg er der også fundet
enkelte redskaber fra flere perioder af neolitikum. I A 3871 et dødishul af stor dybde blev der ved den
østlige bred fundet en ofring af to genstande: en tyndnakket økse (x 129) typologisk bestemt til
tidligneolitikum samt et atypisk bor med greb, formodentlig vis har der været tale om et dobbeltbor
(x130), hvor den ene spids er knækket af. Derudover er der fundet et fragment af en fladehugget dolk
(x 599) i Vådområdet A 8389 nord for søen.
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Figur 78: Økse fra tidligneolitikum, x 129.
Figur 79: Dobbeltbor, x 130.

Figur 80: Fragment af fladehugget dolk (x 599) fra vådområde.

Fra grube A 5849 haves desuden en større opsamling af flinteafslag samt et flækkesegl med markant
gloss, der daterer sig til bronzealder periode 5-6 ud fra keramikkens datering.

Figur 81: Flintesegl fra bronzealderen, x 597.
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Figur 82: Spredning af anlæg indeholdende flint fra sten- og bronzealder. Flere af de markerede anlæg er dog
med sikkerhed indeholdende redeponeret flint, da anlæggene er dateret til historisk tid ud fra øvrige fund og
kontekst.

7.2 Keramik
7.2.1 Jernalder
I de to grave A 6600 og A 7208 kom der et varieret lerkarsinventar fra hver, daterende til ældre
romertid. Karrene i A 6600 repræsenterer et bredt spekter af karformer: Således er der tale om to store
ornamenterede krukker bl.a. ornamenteret med mæanderbort med skråskraveret udfyldning, en flaske,
et stort fad, to hankekar, samt et fodbæger i grav A 6600. I grav A 7208, fremkom et lignende
karmateriale, dog med mindre variation i karformer: Blandt andet 2 store ornamenterede krukker, 3
hankekar og et uornamenteret forrådskar.
Der var en jævnt spredt forekomst af bopladskeramik fra YRJ/ÆGJ, over hele området
med bebyggelse fra denne periode. Primært var der tale om få skår af stærkt fragmenterede kar i
stolpehuller og øvrige anlæg. Der var ingen gruber på lokaliteten med større skårsamlinger. Der blev
dog fundet 4 stolpehulskar: x 112 i A 2763 et stolpehul under et saddeltagshegn ved søbredden nord i
område 2, x 555 bestående af flere forskellige kar i et stolpehul i en økonomibygning A 10.074 i område
1 og syd herfor to kar, x 630 og x 638 i en mindre grube i en økonomibygning A 10.084. Sidst blev der
fundet et kar x 717 i stolpehul A 8317 i langhus A 10.055 nordøstligste tagbærende stolpe.
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Figur 83: Offerkar i Grube A 7674.

Figur 84: Ornamenteret keramik (x555) med vandret bæretap fra stolpehul i hus A 10.074. Formentlig dateret
til yngre romersk jernalder, C3.
Figur 85: Ornamenteret keramik (x555) fra stolpehul i hus A 10.074. Formentlig dateret til yngre romersk
jernalder, C3.

Figur 86: Kar x 173 fra grube 4377 lag d. Fragmenteret karside med vandret gennemboret grebsknop,
udadsvunget rand og beklaskning på nederste tredjedel.
Figur 87: Kar x 173 med flintekuglen in situ, Er karret bevidst knust med stenen?
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Figur 88: Spredning af keramik fra oldtiden. Langt den overvejende del er fra YRJ/ÆGJ.

7.2.2 Middelalder og nyere tid
Der blev fundet meget sparsomme mængder af keramik fra højmiddelalderen i et område der
afgrænsede sig til området vest for søen men med en hvis spredning. Der blev fundet et enkelt
udvendig glaseret kandeskår, enkelte skår af ældre gråvare og enkelte andre skår dateret til
højmiddelalderen.

Figur 89: Sen Østersøpræget keramik, dateres til senest 1200-tallets midte.
Figur 90: Udvendig glaseret skår fra kande, Højmiddelalder.
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Figur 91: Spredning af keramik fra historisk tid.

Langt den overvejende del af fund perioden senmiddelalder/renæssance er keramik med en hyppig
repræsentation af ledetyper som stjertpotter og jydepotter, der med tydelighed daterer bebyggelsen til
1400-tallet og frem. Det fuldstændige fravær af porcelæn og industrielt fremstillet lertøj samt et meget
sparsom forekomst af hornmalet keramik tyder på at bebyggelsen er forsvundet igen i løbet af 1700tallet.

Figur 92: Eksempler på stjertpottefragmenter fra forskellige anlæg på Hvolgård.
Figur 93: Eksempel på yngre gråvare fra Hvolgård.
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Figur 94: Jydepottefragment. Løsfund nær 8817, muligvis fra A 5612. Karret er identisk med et kar afbilledet i
Andreas G. Jensen: Jydepotten 1924, s. 143. Enøret skål med tre tæer og 11 tappe rundt på bugen. Meget fint
glittet på ydersiden og indersiden. Andet fragment af karret i x1007.

Figur 95: Spredning af jydepottekeramik
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7.5 Byggematerialer
Der er fremkommet lerklining fra 3 anlæg alle daterende til konstruktioner, der er dateret til YRJ/ÆGJ.
Den største opsamling fremkom i grube A 4377, der udviste andre spor af brand. Således fandtes der
forkullet tømmer i samme lag som den varmepåvirkede lerklining.
Genstandsfund af byggemateriale fra historisk tid på Hvolgård Mølle var karakteriseret ved en del
munketegl samt tagtegl i form af munke og nonner. Dette er ikke typiske materialer anvendt i
landbebyggelse fra senmiddelalder/renæssance. En teori kunne være at der er tale om genanvendte
byggematerialer fra f.eks. Hvolgård Hovedgård der vides ombygget at flere omgange i middelalderen og
sagtens kan have haft teglbygninger.

Figur 96: Spredningen af bygningskeramik fra historisk tid markeret med rødt. Fundene er i overensstemmelse
med den tolkede afgrænsning af bebyggelsen fra senmiddelalder/renæssance, samt fra søen og i vådområderne
nord for denne.
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8. Konklusion
Området ved Hvolgård Mølle havde spor efter aktiviteter fra tidligneolitikum og bronzealder,
gravlæggelser fra romersk jernalder, massive bebyggelsesspor fra perioden yngre germansk
jernalder/ældre germanertid, spredt bebyggelse fra højmiddelalderen og en omfattende bebyggelse fra
senmiddelalder/renæssance, før bakkeknolden igen lå øde hen i starten af 1800-tallet, som vist på de
ældste detaljerede kort over området. I slutningen af 1800-tallet blev der placeret en vindmølle på
toppen, men i dag står kun møllehuset tilbage.
Hvor man i jernalderen fornemmer, at området ved Hvolgård Mølle og Storekollen har
ligget i centrum af et ressourceområde, formodentlig vis med baggrund i et til flere vejforløb, der kan
have ført til et vadested over Ølholm Bæk, virker det som om at der er sket et skift i bebyggelsen der på
et tidspunkt er blevet ”kløvet” af ejendomsinteresser i området. Dette giver sig til udtryk i de
ejerlavsskel, der deler arealet i en østlig og en vestlig del. Det er antagelig vis Hvolgård Hovedgård,
beliggende blot få hundrede meter syd for det undersøgte område, der har været en markant faktor i
denne sammenhæng. Den middelalderlige landsby må i denne sammenhæng formodes at være
”forskudt” til sin nuværende placering ved Ølholm.

8.1 Oldtiden på Hvolgård Mølle
Egentlige anlæg fra stenalder og bronzealder er forsvindende få, men tilstedeværelsen af spredte
flinteforekomster i diffuse anlæg samt sekundært deponeret i yngre anlæg samt fund af ornamenteret
tragtbægerkeramik i vådområde viser at der har været aktiviteter over et større areal. Denne
anlægsgruppe har uden tvivl lidt under de massive forekomster af anlæg fra jernalder, middelalder og
nyere tid og må derfor trods alt formodes at være underrepræsenteret i materialet. Ikke desto mindre
peger de sparsomme fund af keramik og flinteredskaber på, at i hvert fald dele af aktiviteten skal dateres
nærmere til tidligneolitikum eller MN1. Ligeledes kan bronzealderaktiviteterne ud fra genstandsfundene
i få anlæg og et vådområde dateres ret snævert til bronzealder periode 5-6, og må ud fra omfang af fund
og primært den store grubes udformning være en form for permanent ophold på bakketoppen.
De to gravlæggelser fra ældre romersk jernalder udtrykker med en indbyrdes afstand på
knap 300 meter og en stor forskel i omfang og rigdom en påfaldende forskelligartethed.
Dateringsmæssigt er der ingen samtidige anlæg på Hvolgård Mølle, men en samtidig bebyggelse er
undersøgt ca. 300 meter øst for den sydlige af gravene (HOM 2610). Der er tale om en variation af de
østjyske lerkarsgrave, hvor en bordopdækning er blevet sat ned i de forholdsvis store næsten
kvadratiske gravgruber (Jensen 2003,2006). Det er ikke til at sige ud fra gravinventarerne om der er tale
om mands- eller kvindegrave. Den nordlige grav (A 7208) var af en simpel konstruktion og indeholdt et
ordinært inventar med 6 lerkar, en kniv og en bæltekrog. Den sydlige grav (A 6600) derimod var opført
formentlig med en trækonstruktion henover, at dømme ud fra stenfundamentet perifert i
nedgravningen Også gravinventaret peger på en gravlæggelse af en person med højere social status. Ud
over de mindst 6 lerkar blev der fundet et importeret bronzefad af type 98-100. Typen har en udpræget
østjysk udbredelse med kun et enkelt fund på Fyn. Med det nye fund fra Hvolgård Mølle, og det lidt
ældre fund fra Hedegård, kendes der nu i alt syv eksemplarer af denne type (jf. Ulla Lund Hansen1987:
90f.). Af størst interesse er dog det forholdsvist velbevarede organiske indhold af bronzefadet: tekstiler
og pels, en enkellags-benkam med gennembrudt ornamentik, flere trægenstande af ukendt funktion
samt et større plantemateriale. Fundet af stor sjældenhed med tanke på hvor bredt et spekter af
organisk gravinventar der er bevaret, en fundgruppe der ellers sjældent er bevaret.
Anlæg A 4377 tolket som en funktionsgrube/grav er af ligeledes stor interesse, da det er en
så vidt vides unik fundsammensætning med de formodentlig vis ofrede lerkar kombineret med det, der
må formodes at være rester af en væv. De to hele brunsorte og glittede lerkar, et hankekar og et
langhalset kar, udgør tydeligvis et sæt. Hankekaret er på halsen og overdelen dekoreret med vandrette
furer og på skulderen med lave cirkulære gruber. Det langhalsede kar er dekoreret med vandrette furer,
regelmæssigt afbrudt af grupper bestående af tre langovale gruber; på skulderen ses furer i vinkelbånd,
med de trekantede felter udfyldt med skrå indridsninger. Karrene dateres til yngre romersk jernalder
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C3, hvor især det langhalsede kar tyder på en datering sidst i perioden, dvs. ca. 350-400 e. Kr. Paralleller
til det langhalsede kar kendes bl.a. fra Sejlflod (grav T), Lærkenfeldt grav 1 (Brønsted 1966 s. 197), nær
Horsens, og fra den rige dobbeltgrav Sætrang i Norge.
Tolkningen af anlægget er usikkert. Der kan være tale om en arbejdsgrube af en art måske
genanvendt som grav. Den flade bund af gruben, brolagt med kværnstensfragmenter, og det ret
omfangsrige materiale af brændt tømmer tyder i hvert fald på, at konstruktionen, grav eller bygning, er
brændt, inden gruben blev dækket til med jord. Fundet af vævevægte hører til blandt de største fra
omkring år 300 e. Kr.. Materialet om gruben er samlet sendt til Center for Tekstilforskning,
Københavns Universitet, der ønskede at kigge nærmere på materialet til et igangværende
forskningsprojekt. Lignende anlæg, med samme datering, kendes fra Randers-egnen, hvor de er tolket
som grave (pers. kommunikation, Mette Bjerrum, kulturhistorisk orienteringsmøde, 18/11 2010), dog
uden paralleller til fundsammensætningen ved Hvolgård.

A 7208

A 6600

A 4377

Figur 97: De tre jordfæstegrave fra jernalderen.

Bebyggelsen:
Bebyggelsen fra yngre romertid/ældregermanertid tolkes som en mindre, agrar jeralderbebyggelse med
en beliggenhed, der kan danne basis for både dyrkning af afgrøder så vel som kvægdrift. Bebyggelsen
virker umiddelbart fraktioneret, hvilket tolkes som et udtryk for en topografi, der har umuliggjort et
større sammenhængende bebygget areal i det forholdsvist kuperede landskab. Som beskrevet under
resultat-afsnittet var en opdeling i egentlige gårdsenheder ikke hensigtsmæssig på baggrund af de meget
fragmentarisk bevarede hegnsforløb. Således har der med enkelte undtagelser været talrige
tolkningsmuligheder for tilhørsforholdet af de enkelte konstruktioner, hvor den ene ikke forekom mere
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sandsynlig en den anden. Opsplitningen i fire bebyggelsesområder ud fra topografiske forhold muliggør
ikke desto mindre en mulighed for teoridannelse omkring bebyggelsens kronologiske udvikling primært
på baggrund af hustypologier, ud fra teorien om forhold mellem midtskibs bredde set i forhold til
husets samlede bredde. Denne relative kronologi vil så kunne verificeres af prøver indsendt til c-14datering fra repræsentativt udvalgt af huskonstruktioner. Data der kan belyse kronologi og
faseinddeling inden for de enkelte områder har været sparsomme, da kun få stratigrafiske iagttagelser er
gjort. Til gengæld kan et forholdsvist markant skift i konstruktionernes orientering hjælpe til at udskille
en mulig faseinddeling primært af langhusene.
Variationen i huskonstruktionerne på lokaliteten kan ses som et udtryk for
individualiseret byggeskik eller en kronologisk udvikling på pladsen. Pladsen vil her tolkes ud fra teorien
om en kronologisk udvikling som årsag til variationen i de forskellige områder af lokaliteten pga. den
skiftende placering af gårdstomterne. Altså at der ikke er tale om en samtidig bebyggelse i de 4
beskrevne områder men, at de har afløst hinanden. Også denne teori vil kunne verificeres af c-14dateringerne.
Område 1 vurderes til at være den ældste bebyggelse ud fra teorien om forhold mellem
midtskibs bredde set i forhold til husets samlede bredde (Egebjerg Hansen et al. 1991). Midtskibets
procentvise bredde af den samlede husbredde er i dette område på mellem 45 procent til 56 procent.
Denne høje procentdel kunne indikere, at der er tale om relativt set ældre del af bebyggelsen fundet på
Hvolgård, daterende til yngre romersk jernalder. Husenes længde er her mellem 18,8 m op til 30 m. To
huse er desuden målt til 13 og 14 m, som afstanden mellem de fjerneste sæt tagbærende stolper og disse
to huse skal muligvis tolkes som udhuse. Konstruktionerne A 10.074 og A 10.058 kan på baggrund af
ovennævnte tolkes som de ældste på stedet ud fra oven for anførte kriterier. Muligvis er hus A 10.074
ikke et langhus men to udhuse i forlængelse af hinanden. Der kan således være tale om et samlet
gårdsanlæg bestående af et langhus samt to udhuse, hvor sidstnævnte danner gårdsanlæggets nordlige
afgrænsning. De omgivende hegnsforløb er ikke mulig at relateres til dette gårdsanlæg. Fælles for disse
konstruktioner er dobbelte vægstolper.

Figur 98: Orienteringen af udvalgte langhuse, med en bevaringsgrad der har muliggjort en anslået beregning af
midtskibets andel af den samlede husbredde. Rød: < 40 %, pink: 40-45 %, Blå: > 45 %.
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De øvrige langhuse i område 1 lægger sig nærmest parvist. De 6 langhuse tolkes som 3 gårdsanlæg i to
faser, og kan opdeles i to grupper ud fra husenes orientering. Fra nord er erkendt hus A 10.061 og A
10.062, der har præcis samme placering men, hvor det længste hus A 10.061 har en vsv-ønø orientering,
der afviger fra A 10.062 mere østvestvendte orientering. Et lignende mønster kan genkendes i
bygningerne A 10.056 og A 10.057, der heller ikke kan være samtidige men har efterfulgt hinanden.
Hvor A 10.056 har samme orientering som A 10.061 er A 10.057 også næsten øst-vest orienteret. Sidst
har ses mod syd af område 1 husene A 10.089 og A 10.092, hvor det er A 10.092 der har et mest
østvestvendt orientering og A 10.089 ligger vredet med en vsv-ønø orientering. Heller ikke disse
bygninger kan have fungeret på samme tid. Således ses der tre gårdsanlæg i to faser med et interval på
mellem 40 og 50 m forskudt i en nord-sydakse. Vest for de nordligste langhuse se også to parallelle
hegnsforløb: Saddeltagshegnet A 10.073 og det enkeltstrengede hegn A 10.019 der kan tolkes som
gårdsanlæggets vestlige afgrænsning også i to faser. Ligeledes tolkes A 10.114 at være et saddeltagshegn
tilhørende en af faserne i det midterste gårdsanlæg. Ud fra stratigrafiske iagttagelser regnes A 10.062 at
være ældre end A 10.061, hvilket betyder at langhusene A 10.062, A 10.057 og A 10.092 med den mere
østvest-vendte orientering er den ældste fase i Område 1. Dette er vel at mærke også de korteste
bygninger, der er tale om, for hvert ”hus”par.
Område 2 udviser en større variation i konstruktionstyper og orientering af bygninger
end de øvrige områder. Arealet omfatter 5-6 langhuse, 12 økonomibygninger samt en række
hegnsforløb, af varierende bevaringsgrad beliggende på et let kuperet men primært sydvendt plateau,
der samtidig danner et lokalt højdepunkt i det undersøgte område. Områdets bebyggelse er ikke
afgrænset mod syd, hvilket også besværliggør erkendelsen af relationerne mellem langhuse og
økonomibygninger. De meget skiftende bevaringsforhold af konstruktionerne forårsaget af en
varierende nedpløjningsgrad og skiftende undergrundsforhold, har gjort det meget vanskeligt at kunne
udskille gårdsenheder. Gårdsenheden med langhus A 10.016 kan udskilles, hvor et hegnsforløb tolkes
som et helt forløb om en gårdsplads. Ud fra teorien om forhold mellem midtskibs bredde set i forhold
til husets samlede bredde (Egebjerg Hansen et al. 1991) ligger husene i dette område i et interval på
42,73 og 43,66 %. Ligeledes ligger gårdsanlægget med A 10.000 som hovedhus afgrænset helt mod syd.
Dette udskiller sig områdets øvrige konstruktioner ved en mere sv-nø orientering, samt en større
midtskibsbredde i forhold til den samlede bredde end de andre bygninger i området.
Område 3 omfatter af en række af sydvest-nordøst-orienterede
langhuse/økonomibygninger, der danner en afgrænset enhed, men hvor samtlige bygninger skæres af
feltgrænsen og fortsætter ind under Viborg Hovedvej. Mod sydvest afgrænses området af det
langstrakte og massive vådområde. Området lige øst for vejen er undersøgt (HOM 2610), hvor det
tydeligt ses at disse gårdsanlæg ikke fortsætter. Umiddelbart er der erkendt 4 langhuse af meget
varierende bevaringsgrad, hvilket besværliggør en tolkning af gårdsanlæggene i dette område. Ingen af
husene overlapper hinanden, men der ses et virvar af hegn mellem husene og hegnsforløb der skærer
huskonstruktioner, så også her må der være tale om flere faser. Ud fra teorien om forhold mellem
midtskibs bredde set i forhold til husets samlede bredde (Egebjerg Hansen et al. 1991) er dette
pladsens yngste fase med bygninger, der kan høre hjemme i perioden germansk jernalder. Midtskibets
procentvise andel af husets samlede bredde ligger for de fire tolkede langhuse på 34,3- 36,5 %, hvilket
ligger i intervallet med den mindste procentvise andel. Den sydvest-nordøst-vendte orientering kan kun
genfindes på pladsen ved langhus A 10.000 sydligst i område 2. Denne datering understreges af at det
bedst bevarede hus har indtrukne tagbærende stolper i enderne, hvor afstanden mellem sættene er 0,5
m bredere end i midtersættene. Desuden er vægforløbende let krummede og huset er således 70 cm
smallere ved det vestligste modul end ved midten af huset. Dette forhold gør sig også gældende ved A
10.048, der også formodes at være et langhus.
Område 4 er en mere spredt bebyggelse med et enligt liggende gårdsanlæg mod syd
(gårdsanlæg A 10.139 med langhus A 10.007), der regnes for helt afgrænset og kun er i en fase.
Gårdsanlægget dækker ud fra de tolkede hegnsforløb et areal på 150 m2, men kan have været større.
Desuden ses der et gårdsanlæg i to faser lige nord for Hvolgårdvej og et gårdsanlæg, kun delvist
afdækket, syd for Hvolgårdvej (A 10), hvor det er usikkert, om der er tale om en eller flere faser. Ud fra
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teorien om forhold mellem midtskibs bredde set i forhold til husets samlede bredde (Egebjerg Hansen
et al. 1991) ligger husene i dette område i et interval på 42,73 og 43,66 %. Dette indikerer at der kan
være tale om bebyggelse fra overgangen mellem yngre romersk jernalder/ældre germanertid. Et hus
stort set identisk med A 10.007 både i mål og konstruktion er undersøgt på HOM 2610 og disse må
anses for samtidige.

8.2 Middelalder og renæssance på Hvolgård Mølle
Fra midten af 1200-tallet har der, ved den nordlige bred af den centralt beliggende sø, ligget en gård på
bakketoppen. I alt har tre, måske fire, huse udgjort den lille enestegård eller enkeltgård, hvoraf to af
bygningerne har stået i en vinkel og må formodes at have indeholdt beboelsesdelen. Beboelsesdelen må
have været den østvest-vendte knap 20 meter lange og 6,5 meter bredde hus A 10.068. Bygningen har
været et såkaldt sulehus, hvor tagkonstruktionen har hvilet på høje stolper, såkaldte midtsuler, der bar
rygåsen hvorpå der hvilede rafter. Mod syd var der tilbygget en ti meter lang og fire meter bred fløj fra
husets østlige del (Hus A 10.069). Ikke mange meter mod nord lå et ti meter langt udhus (A 10.070)
parallelt med hus A 10.068. Også mod syd lå et mindre udhus (Hus 10.102), et-skibet og 11 meter langt.
Sammen med hus 10.068 og 10.069 dannede de en næsten kvadratisk gårdsplads. Der blev fundet
karakteristisk keramik med bølgelinier, der kendes som Østersøkeramik, en type der forsvinder i løbet
af 1200-årene sammen med et mindre skår fra en udvendig glaseret kande. Disse skår lå i et mindre
affaldslag A 7838 nord for beboelseshuset, der måske kan markere udgangen af huset, hvor den større
trafik har lavet en forsænkning i døråbningen af de mange fødder, der er gået på stedet og affald har
hobet sig op. Fra samme periode eller tiden umiddelbart derefter er påvist en smedje nordøst for dette
område. Ud fra fund i og omkring konstruktionerne der muligvis er i to faser dateres det til høj- eller
senmiddelalder. Smedjen var ligeledes toskibet og kunne ses som to bygninger (A 10.101 og A 10.103),
der enten var sammenbyggede eller efterfulgte hinanden. Stolpehullerne fra husene var fyldt op med
slagger fra jernrensning samt smedeskæl. Størstedelen af affaldet fra smedjen var dog endt i et større
grube med ukendt funktion lige ud for husenes østlige gavl.
Ligeledes har der været et antal huse fra perioden omkring middelalderens slutning og frem
til renæssancens slutning (ca. 1500-1660). Der må formodes at være tale om et eller flere gårdsanlæg,
der måske har afløst hinanden som årene gik. Alt taler for at bygningerne har ligget på hovedgårdens
jorde og hørt direkte under denne, den korte afstand taget i betragtning, men også det faktum, at
gårdene ligger på jord, der stadig efter udskiftningen lå direkte under Hvolgård. Det er
bemærkelsesværdigt, at der er tale om bygninger med jordgravede stolper. Dette skal ses på baggrund af
at stolper på stensyld på dette tidspunkt har været næsten enerådende som byggeskik i flere hundrede
år. Allerede i løbet af 1200-tallet blev huse med jordgravede stolper et særsyn (Jensen 1915).
Der er tale om et til to gårdsanlæg. Der har ligget bygninger på hver sin side af et vejforløb,
der ser ud til at ende i gårdsplads ved det nordlige bygningskompleks. Vejen var ved udgravningen blot
at se som grøfter, der har ligget i hver side af vejen til vandafledning såvel som en markør for, hvor til
gårdens toft har gået ud mod det ældre vejforløb. Vejen kan sagtens have været fortsættelsen på
vejforløbet der i dag fører ned til Hvolgård. Også vejforløbet op til Ølholm er gammelt, hvorimod
Viborg Hovedvej er et moderne vejforøb, der ikke kendes fra ældre kort.
Den sydlige del af gårdsanlægget består af flere etskibede huse: Det ene med et lille
udskud mod syd. Talrige større gruber lå i tilknytning til bygningerne og hvor nogle tydeligt vis var
brønde var andre de ikke. Konstruktionen A 10.047 er tydeligvis en konstruktion med en form for
atypisk produktion. Måske har konstruktionen fortsat i flere retninger på syld, hvilket kan være en
forklaring på det meget uklare billede vi har af dette område. Talrige gruber på mere end en meters
dybde blandet med lige så dybe stolpehuller alt sammen i bunden af en 20 meter lang og 5 meter bred
forsænkning. Tydeligvis havde der været en aktivitet nede i forsænkningen, og man kunne se, hvordan
trækul og keramikstykker var trådt ned i den lerede undergrund. Over det alt sammen var der lagt at
tykt lag rent ler med talrige teglbrokker i. Formodentlig vis er der tale om en planering af området.
Det nordlige del af bebyggelsen er med sikkerhed i flere faser og består blandt andet af et
7 meter bredt toskibet bygning med flere tilbygninger og eventuelt en nordsydgående-fløj mod syd.
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Keramikken fra stedet bestod mest af de karakteristiske stjertpotter med glasur på indersiden samt
jydepotte, fra slutningen af 1400-tallet og frem til 1800-tallet.
Ud fra en gennemgang af kortmateriale, administrative grænser og ikke mindst fraværet af
et senmiddelalder/renæssancegårdsanlæg i 1688-matriklen, vurderes det som en oplagt mulighed at der
er tale om bygninger der ligger direkte under Hvolgård Hovedgård. I så fald forekommer det
sandsynligt at der er tale om en ladegård, hvorfra Hvolgård Hovedgårds landbrug har været styret. Det
forhold at Hvolgård i slutningen af 1400-tallet bliver hovedsæde for sysselprovstiet under Anders
Scheel, sysselprovst under Ribe domkapitel, og med store ejendomme i syslet såvel som i Vejle Købstad
understreger nødvendigheden af omfattende økonomibygninger til indsamling og opbevaring af
kirketiende såvel som hovedgårdens egen produktion. Om den fragmentarisk bebyggelse fra
højmiddelalderen skal ses som en forgænger til denne ladegård skal være usagt.
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8. Fremtidige undersøgelser på stedet
Motorvejsstrækningen fra stationsnr. 22.700 til 23.500 anses for arkæologisk færdigundersøgt. Arealet er
frigivet til Vejdirektoratet, så motorvejsbyggeriet kan gå i gang på denne strækning.
Den eneste undtagelse gælder selve Hvolgårdsvej. Der vil formentlig være anlægsspor at finde under
Hvolgårdsvejs asfalt, hvis/når denne sløjfes. Muldtykkelsen i området er så kraftig, at det synes
utænkeligt, at man har gravet til fast grund, da man i sin tid anlagde den forholdsvis spinkle asfaltvej.
Det må derfor skønnes, at der findes velbevarede forhistoriske anlægsspor under vejen. HOM 2580's
udgravningsfelter på begge sider af vejen viser med stor sikkerhed, at der ligger en sammenhængende
forhistorisk bebyggelse i området, hvor Hvolgårdsvej krydser Viborg Hovedvej. Der forventes således
at fremkomme yderligere væsentlig fortidsminder i form af bebyggelsesspor i forbindelse med
sløjfningen/forlægningen af Hvolgårdsvej.
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