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Beretning
HOM2616, Petersborg Motorvej rute 18
Lindved – Ølholm st. 27560 - 27950
Tidl. Vejle Amt, Nørrevang Herred, Sindbjerg Sogn, Lindved By Ejerlav, matrikelnr.:. 8bg
(2010) og 13a (2011)
Sted-SBnr.: 170811-68
KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020

Udgravninger forud for anlæggelse af motorvej. I udgravningerne er der
påtruffet spredte, keramikfyldte gruber fra tiden omkring 500 f. Kr. samt
omfattende spor efter bebyggelse i form af hustomter, brønde og hegnsforløb.
Disse strukturer daterer sig overvejende til 700-800 tallet, mens enkelte andre
strukturer nærmere skal dateres til den tidlige middelalder. Desuden er der gjort
en del detektorfund, der tidsmæssigt placerer sig fra slutningen af 500-tallet til
nutiden. Heraf er kun fund fra 500 – 1550 efterbearbejdet.
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Undersøgelsens forhistorie
Baggrunden for undersøgelsen HOM 2616 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 RiisØlholm-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. Der henvises til rapporten over den arkæologiske vurdering
Motorvej Rute 18; Lindved-Ølholm, dateret 29-12-2008. Området omkring Sindbjerg Kirke, der er
beliggende øst for Petersborg udgravningerne, blev i denne rapport omtalt som overordentlig,
arkæologisk følsomme, omend der ikke var nogle kendte, arkæoologiske fund på denne del af
strækningen. Sindbjerg kirke har et romansk kor og skib i frådsten, og er opført i 1100-tallet. Fra denne
periode kendes også kirkens ældste kalkmalerier. Kirken er desuden kendt for sit gyldne alter, der i dag
opbevares på Nationalmuseet.

I forgrunden hustomter
under udgravning. I
baggrunden ses tårnet af
Sindbjerg kirke.

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. Heri er området syd og sydøst for gården Petersborg omtalt i afsnittet om station 27.000-29.050.
Sagsarealet HOM 2616 Petersborg fremgår af bilag.
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Administrative data
For generel sagsgang henvises der til forundersøgelsesrapport HOM 2354 og bilag her til. For
sagsarealet HOM 2616 Petersborg foreligger der et af KUAS og anlægsmyndighed godkendt budget på
ialt 1.774.103,20 kr eks. moms. Sagsarealet udgør i alt 39.669 m2 stort område mellem Skanderborgvej
og Gl. Landevej. Inden for sagsarealet er der udpeget ca. 29.600 m2 til udgravning. Vejdirektoratet
afholder som anlægsmyndighed alle udgifter til udgravningerne. efter endt udgravning opbevares alle
fund og originaldokumentation på Horsens Museum - arkæologisk myndighed i området - under
sagsnummer HOM 2616.
Anlægsmyndighed: Vejdirektoratet, att. Helle L. Nielsen, Thomas Helstedsvej 11, 8660 Skanderborg. På
udgravningstidspunktet var arealet eksproprieret af vejdirektoratet.
Sagsbehandlere for Horsens Museum: Carsten Risager/Lone Seeberg Jacobsen.

Udgravningsfelterne for HOM 2616 Petersborg er her markeret med rød.

Udgravningerne fandt sted over 2 perioder: dels i perioden 21. juni til 12 juli 2010, hvor de to mindre
felter syd for Gl. Landevej blev udgravet. Arkæolog Dorthe Horn Christensen stod som daglig leder af
dette arbejde. Desuden deltog arbejdsmand Kajsa Melchiorsen, arkæolog Felix Vestergård samt
amatørarkæolog Egon i udgravningerne. Det store felt nord for Gl. Landevej blev udgravet i perioden
21. februar til 31. maj 2011. I udgravningerne deltog maskinfører Christian Hedegaard, Jens Jørgensen
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A/S, arkæolog Martin Krogh Nielsen (MKN), der også fungerede som feltassistent, arkæolog Janne
Damgaard Kosior (JK), arkæolog FV, arkæolog Frederik Callesen (FC), arkæolog Lise Hjort Riishede
(LHR), arkæolog Malene Madsen (MM), arkæolog Anders Christensen (AC) samt arkæolog Christopher
Grønfelt Petersen (CGP). Undertegnede Susanne Ritz Nicolaisen (SRN) var daglig leder af
udgravningerne, og har udarbejdet beretningen for den samlede udgravning. Carsten M. Risager (CMR)
og Lone Seeberg Jacobsen (LSJ) var projektleder for motorvejsudgravningerne LSJ var desuden
ansvarlig for redigering af opmålingsdata.
Udgravningerne i 2010 var præget af typisk, dansk, vekslende sommervejr med sol, regn og skyer, mens
udgravningerne i 2011 fandt sted under meget skiftende vejrforhold. Det gik fra at være en
vinterudgravning med meget hårde frostgrader i slutningen af februar, til sommerudgravning med
udtørrede felter i slutningen af maj. Alt i alt må iagttagelsesforholdene dog betegnes som udemærkede.
Forløbig er udgravningerne ved Petersborg blevet præsenteret for offentligheden i form af et 2
minutters indslag i nyhederne på DR1 d. 20/4 2001, i en større artikel i Horsens Folkeblad, der blev
bragt d. 30/4 2011 samt på en offentlig rundvisning i udgravningerne d. 12/5 2011. De bedste
detektorfund fra Petersborg er behandlet kort i artiklen Susanne Ritz Nicolaisen: "Detektorfund fra
Petersborg" i Museumsforeningens Glud Museum. Årsskrift 2011.

Topografi
Her ses ortofoto med
udgravningsfelterne på hver side
af Gl. Landevej. Gården
Petersborg beliggende nordvest
for udgravningsfelterne.

Nærværende udgravninger er udført på matr. nr. 8bg (2010) og 13a (2011), Lindved By, Sindbjerg sogn,
Nørrevang herred, gl. Vejle amt. Selve udgravningesfelterne var placeret syd for gården Petersborg med
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nordlige feltgrænser sydøst for selve gården. Udgravningsfelterne strakte sig herfra ned til Gl. Landevej
mellem ejendommene på adressen gl. Landevej 76 og 78. Der ud over befandt sig to mindre
udgravningsfelter syd for Gl. Landevej.

Lokaliteten Petersborgs
beliggenhed her vist på
kotekort.

Landskabet omkring udgravningerne er et ungt morænelandskab, hvor Petersborg udgravningerne er
beliggende på den østligste del af et nærmest c-formet plateau i kote 100 med en stigning til kote 110
længere mod sydvest på plateauet. Dette plateau hæver sig op over lavere liggende områder i et omtrent
nordvest-syd gående strøg. Strøget synes at forbinde Gudenåen med Vejle Fjord gennem Ølholm Å og
Grejs Å. I yderste konsekvens kunne lokaliteten Petersborg være beliggende ved en gren af Hærvejen,
der fører til nordsiden af Vejle Fjord gennem passagen mellem Grejs Å og Solbæk i stedet for at
fortsætte ned gennem den sydlige del af Jylland. Denne rute tegnes delvist af hovedvej 13 i det moderne
vejnet.
Topografien på selve lokaliteten består i en relativt jævn flade, der falder mod nord og øst, men stiger
let mod syd og vest. Linjen omkring kote 100 illustrerer dette forhold. Nedenfor kote 100 viser Original
1 kortene forekomsten af langstrakte - og måske svært fremkommelige? - vådområder rundt om
lokaliteten. I felterne havde vi spor efter vådområder i lokale sænkninger, i hvilke vi i et par tilfælde
fandt brønde (sænkninger markeret med turkis på illustrationen på side 7). Disse vådområder fremgår
ikke af O1 kortene. Udgravningsfelterne blev afgrænset mod nord af en gravet sø og staldbygningerne
til Petersborg, der delvist lå på en kunstig opbygget banke.
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Her ses kote 100
markeret med grøn streg.
De blå områder er
vådområder, overført fra
O1 kort, og de turkis
områder er vådområder
påtruffet i forbindelse
med udgravningerne. Det
mørkegrønne område er
en nuværende sø.

I udgravningsfeltet nord for Gl. Landevej bestod undergrunden af ler, dog primært i udgravningsfeltets
nordlige del. Før midten af feltet skiftede undergrunden, og blev her undergrunden mere sandblandet,
lokalt endda meget sandet. Undergrundsforholdene i felterne syd for Gl. Landevej er ukendte, men
antageligvis sammenlignelige med ovenfor anførte. I dagbogsnotaterne for udgravningen nævnes der, at
anlæggene virkede temmelig nedpløjede. Dette syntes ikke at være tilfældet i det store felt.

Målesystem
Da al opmåling blev foretaget med GPS i system 34 Jylland/Fyn, DVR 90, blev der ikke opstillet et
egentligt målesystem. Der er opstillet lokale målesystemer omkring 4 grubehuse, der blev udgravet. Her
er et antal punkter indmålt med GPS. Disse punkter har reference til målepunkter på håndtegnede 1:20
tegninger, der kun er blevet indscannet, ikke digitaliseret i forbindelse med efterbearbejdningen.

Udgravningsmetode
Udgravningerne ved Petersborg er udført som en fladeudgravning ved hvilken 30.206 m2 indenfor
sagsområdet fik afrømmet muldlaget til undergrund. Af hensyn til overblikket og prioritering blev det
forsøgt at åbne så store felter som muligt. Det var dog ikke var muligt ved starten af 2011 kampangen,
hvor den østlige del af af udgravningsfeltet nord for Gl. Landevej måtte udgraves i mindre stykker på
grund af hårdt vintervejr i perioden. Ved muldafrømningen er der benyttet en gravemaskine på
larvefødder monteret med planerskovl med en bredde på 2 meter. Muldafrømningen er foregået under
overvågning, og alle fyldskifter er indridset med skovl, hvorefter de er blevet forsynet med individuelt
anlægsnummer på manillamærke og søm. Anlæg fra udgravningerne syd for vejen er nummereret med
numre fra A1 til A499, mens anlæg i udgravningerne nord for vejen er nummereret fra A500 og op. I
forbindelse med muldafrømningen er der blevet afsøgt systematisk med detektor i hele den vestlige del
af udgravningsfeltet fra 2011 af 3 omgange. Ved den første detektorafsøgning blev toppen af den - på
det tidspunkt - frosne muld fjernet. Herefter blev der systematisk afsøgt med detektor, fjernet yderligere
et lag muld, og igen afsøgt med detektor på grænsen til undergrunds niveau. Ved de to senere
afsøgninger blev der afsøgt på markoverfladen. Metoden ved afsøgningen på markoverfladen var
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usystematisk vandring kaldet "gåsegang". Fordelen ved denne metode er at den i højere grad kan afsløre
koncentrationer af metaller - og så er den hurtigere. Udbyttet af disse afsøgninger var stort set
fraværende i forhold til de systematiske afsøgninger 10-15 cm over undergrundsniveau, ved hvilke der
fremkom en hel del genstande fra perioden 600 - 1000 e.Kr. Desuden er der detektorafsøgt over den
åbne flade samt i bunker. For detektorafsøgningen stod Jesper J. Hansen fra Detektorshop. Medlem af
Horsens detektorklub Finn H. Larsen, Hovedgård, deltog også i afsøgningen, primært i bunker og på
den åbnede flade.
Efter muldafrømningen blev alle anlæg digitaliseret i størrelsesforholdet 1: 1 i feltet med en Trimble
GPS. Som nævnt under afsnittet om målesystemer er der opstillet og indmålt lokale målesystemer
omkring de udgravede grubehuse, der herefter er blevet tegnet i målstoksforholdet 1: 20 i hånden.
Disse tegninger er scannet og digitaliseret efterfølgende.
Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer
(G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUS-sager\HOMGPS\HOM2616). 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\HOM2616MapInfo). 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
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.
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.
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”.
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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
Langt de fleste anlæg er udgravet med ske og skovl samt dokumenteret i størrelsesforholdet 1:20. I
slutningen af udgravningen blev det nødvendigt at bruge minigraver af hensyn til budgettet og på grund
den særlig stive lerjord i nordenden af feltet, der sinkede udgravningen betydeligt.
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
konstruktionsbeskrivelse der ligger i MUD-databasen under der givne Anlægsnummer
(konstruktionsnumret).
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.
Der er udelukkende anvendt digitalt fotoudstyr på udgravningen. Primært blev der anvendt et
digitalkamera af typen Richo Dalica 500G wide. 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
Fundene er allerede inden udgravningens afslutning indtastet i MUD-databasen med registrering af
materiale, genstandstype og datering. I forbindelse med fundregistreringen blev numrene x 1-99 tildelt
fund, der slutter fra en sluttet fundkontekst, f.eks en grube, mens x-100 -200 blev brugt som
fornummererede felt x-numre, til brug ved f.eks. indmåling, placering på tegning m.v.- er også brugt
ved fyld fra grubehuse, placeret i big bags. Efterfølgende er fundene vasket eller renset og nummeret i
fundværkstedet Nørregade, som er en del af Horsens Museum. Herefter er fundene gennemgået igen
og nærmere beskrivelse er indtastet i MUD-databasen. Til håndtering af keramik er der valgt at tilføje
en beskrivelsesskabelon i beskrivelsesfeltet under den enkelte post. I øvrigt er alle keramikfund vejet, og
derfor opgivet i gram frem for antal i databasen. Beskrivelsesskabelonen muliggør at udtrække af data
om keramikken der om ønsket på et senere tidspunkt kan overføres til et Excel-ark eller lignende.
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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).
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 afrenset og behandlet.
Jordprøver er udtaget fra samtlige langhuse samt udvalgte udhuse og hegn med henblik på flotering
eller funktionsanalyse. Der er så vidt muligt taget 3-4 prøver á 5 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. Ved et par
mindre konstruktioner er der udtaget jordprøver fra stolpespor i alle indgange, ruminddelinger og
tagbærende stolper med henblik på mulig funktionsanalyse af husene. Derudover er der taget
jordprøver fra et flertal af brønde samt udvalgte gruber og grøfter med henblik på en specifik
problemstilling.
Jordprøverne er behandlet på den måde, at de er indledningsvist tørret, 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. Der er desuden også optaget våde jordprøver fra
brønde med henblik på makrofossilanalyse.
Fra Petersborg HOM 2616 er der af indleveret 4 blokprøver til laganalyse. Prøverne stammer fra det
øst-vest orienterede grøftesystem, der løber på tværs af det nordlige udgravningsfelt. Formålet med
prøverne var primært at fastslå om grøfterne havde stået åbne eller var blevet tildækket hurtigt efter
anlæggelsen.
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 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.
Desuden er der i forbindelse med udgravningerne af lokalitetens talrige brønde optaget bevaret træ i
form af hhv. brøndplanker og en holk, der er dendrodateret ved trædateringslaboratoriet Wormianum.
Til målingen af træets vækstkurver er computerprogrammet TSAPWinProfessional 0.52 anvendt. De
udsavede målesektorer opbevares på laboratoriet, mens resten er kasseret.
Det blev allerede i udgravningssituationen prioriteret højt at erkende og udrede strukturer. Til det
formål blev papirudprint af opmålingsdata anvendt. Disse papirer blev benyttet som et forlæg til den
egentlige konstrukionsbeskrivelse, og disse papirer er gemt som en del af originaldokumentationen. Det
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blev prioriteret at dokumentere alle indgange, rumdelinger og tagbærende stolper i snit, mens kun et
udvalg af vægstolper i en given konstruktion blev udgravet og dokumenteret. Formålet med disse
udredninger var at have et grundigt indblik i lokalitetens hustyper allerede under udgravningen, således
at der kunne sikres et godt materiale til potentielle absolutte dateringer. Detektorafsøgningerne havde
også en høj prioritet, da detektorfund i kombination med egentlige udgravninger ikke er udbredt i
museets ansvarsområde. Det blev allerede på et tidligt tidspunkt overvejet at bruge minigraver i
udgravningern, men den blev først taget i brug hen mod udgravningens afslutning, idet det blev
prioriteret at grave så mange anlæg som muligt i hånden med henblik på at fremskaffe så mange fund
som muligt - især fra stolpehullerne. Ved udgravninge af brøndende blev den store gravemaskine taget i
brug. Brønden blev gravet ned i fladen og indmålt med GPS med jævne mellemrum. Metoden måtte
dog revurderes ved fund af træværk: Her blev det forsøgt at kombinere flade og snit.

Undersøgelsens resultater
Opgørelse over resultater, antal udgravede anlæg:
Hovedgruppe

Undergruppe

Antal i parentes

Hovedgruppe: Afgrænsning (54)
Undergruppe: Dræn (1)
Undergruppe: Grøft (46)
Undergruppe: Hegn (3)
Undergruppe: Væggrøft (4)

Hovedgruppe: Aktivitetsområde (7)
Undergruppe: Aktivitetsområde (6)
Undergruppe: kørespor (1)

Hovedgruppe: Brønd (18)
Undergruppe: (6)
Undergruppe: Brønd (9)
Undergruppe: Drikkevandsbrønd (2)
Undergruppe: Sivebrønd (1)

Hovedgruppe: Bygning (75)
Undergruppe: (1)
Undergruppe: 1-skibet hus (4)
Undergruppe: 2-skibet hus (5)
Undergruppe: 3-skibet hus (29)
Undergruppe: Bygning (19)
Undergruppe: Grubehus (10)
Undergruppe: Hegn og hus (1)
Undergruppe: Staklade (6)

Hovedgruppe: Bygningsdel (3)
Undergruppe: Grebning (1)
Undergruppe: Væg (2)

Hovedgruppe: Grube (149)
Undergruppe: Brydegrube (1)
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Undergruppe: Grube (102)
Undergruppe: Grubekompleks (1)
Undergruppe: hørrødningsgrube (1)
Undergruppe: Koge-/ildgrube (35)
Undergruppe: Lertagningsgrube (1)
Undergruppe: Materialetagningsgrube (5)
Undergruppe: Nedgravning (1)
Undergruppe: Opbevaringsgrube/jordkælder (1)
Undergruppe: råstofudvinding (1)

Hovedgruppe: Ikke tolkbart (25)
Undergruppe: (12)
Undergruppe: Ikke tolkbart (13)

Hovedgruppe: Ildsted (3)
Undergruppe: Ildsted (3)

Hovedgruppe: Kulturlag (4)
Undergruppe: Kulturlag (4)

Hovedgruppe: Naturfænomen (65)
Undergruppe: Dyregang (43)
Undergruppe: Naturfænomen (5)
Undergruppe: Nedsivningsfænomen (2)
Undergruppe: Undergrund (9)
Undergruppe: Variation i undergrund (2)
Undergruppe: Vækstspor (1)
Undergruppe: Vådområde (3)

Hovedgruppe: Produktionsanlæg (1)
Undergruppe: Ovn (1)

Hovedgruppe: Sten (7)
Undergruppe: Sten (1)
Undergruppe: Stenspor, Natur (6)

Hovedgruppe: Stolpehul (1739)
Undergruppe: båseskillerum (1)
Undergruppe: Dørstolpehul (14)
Undergruppe: Gangbro (1)
Undergruppe: Gavlstolpehul (43)
Undergruppe: Hegnsstolpehul (76)
Undergruppe: Hjørnestolpe (1)
Undergruppe: Indgangsstolpehul (29)
Undergruppe: Indvendig konstruktion (1)
Undergruppe: lysindfald (3)
Undergruppe: midtsule (3)
Undergruppe: Midtsule (1)
Undergruppe: Pælehul (21)
Undergruppe: Skillevægsstolpehul (11)
Undergruppe: Stlpe (1)
Undergruppe: Stolpehul (1056)

Hovedgruppe: Udgravningsteknisk (7)
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Undergruppe: (6)
Undergruppe: Snit (1)

Hovedgruppe: Udgår (248)
Undergruppe: (2)
Undergruppe: dyregang (1)
Undergruppe: Udgår (245)

Det samlede korpus af strukturer og fund synes at pege på mindst tre faser i bebyggelsen på Petersborg,
nemlig i tiden omkring 500 f.Kr. på overgangen mellem bronzealder og den tidlige del af førromersk
jernalder og perioden før og umiddelbart efter år 800 e. Kr. Der til kommer et grøftesystem, der er
yngre end bebyggelsen fra omkring 7-800-tallet, og som sandsynligvis skal placeres i den sene vikingetid
eller tidlige middelalder. Desuden er der et enkelt hus, der antagelig stammer fra den tidlige del af
middelalderen.

Yngre Bronzealder/ældre førromersk jernalder per 1.
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Ovenfor ses anlæg, der med sikkerhed kan dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre
førromersk jernalder. Der er ikke lokaliseret bebyggelse fra perioden.
Fra udgravningerne ved Petersborg er der blevet fremdraget en del keramisk materiale, der daterer flere
gruber til perioden yngre bronzealder per 6/ældre førromersk jernalder per.1. Der er i flere tilfælde
fundet ledetyper for perioden i form af svaleredekar med skrå streger på top af rand, og mange kar har
en klassisk 3-ledet profil med konveks bug med knæk, konkav, lang let kegleformet hals, let udtrukket,
ufortykket rand, der enten er ler buet eller lige afskåret. Halsen er afsat på skulderen og markeret med
en fuge eller også fortsætter en lav skulder glidende op i en lige afskåret rand. Fælles for karrene er en
stor mundingsdiameter. Inventaret tæller et bredt sortiment af forrådskar, åbne skåle, hankekar med
båndformet hank samt svaleredekar. Der skal også nævnes fint ornamenterede skår der stammer hhv.
fra kar og lerblok. Ornamentikken er karakteristisk med skråskraverede bånd og lodrette og vandrette
linjer. En større kartype - antageligvis forrådskar - har været fladedækkende ornamenteret med pindstik,
der er afsat mere eller mindre ordentligt. Denne form for ornamentik har parallel i materiale fra
udgravningen på Hvolgård Mølle HOM 2580, hvor et kar med lignende ornamentik fandtes i en grube
(A5849) med et flintesegl. Gruben med inventaret dateres til bronzealder per. 5
Fra udgravningerne stammer også en del fund, der er løsere dateret f. eks. til oldtid og ældre jernalder.
Det antages, at en væsentlig del af disse fund også kan dateres til nærværende tidsafsnit, om end
dateringen hviler på et mindre sikkert grundlag.
A608: Grube med markant koncentration af sten i anlæggets vestlige side. Anlægget er snittet med
maskine. En del keramik, men langt fra alt, er blevet samlet ind. Desuden er der set spredte brændte
knoglestykker, dog dårligt bevaret/meget blødt, så kun ganske få stykker er blevet samlet ind. Også
rødbrændt ler (lerklining?) stedvist set ned gennem lagene, samt mod øst også et sted tydeligt i fladen.
Keramik dateret til sen YBA/ÆFRJ per. 1. Funktion ukendt, muligvis materialetagning.
A626, A651: Stolpehuller med fund af keramik fra overgangen YBA/ÆFRJ: Daterer muligvis
uerkendte strukturer fra perioden. Keramik dateret til sen YBA/ÆFRJ per. 1.
A1172: Lav grube med keramik, beliggende omtrent centralt i senere struktur (A 10010), men synes
ikke at have dateringsmæssig relation til dette. Let fladbuet bund. Sydvestlige halvdel tømt ved
håndkraft og al keramik fra den optømte del er hjemtaget. Jordprøve udtaget til naturvidenskabelig
analyse.
Tolkning: Grube eller muligt ildsted. Imod ildstedsteorien taler dog manglende varmepåvirkning af sten
og undergrund samt kun sparsom trækul/trækulsnister. For ildstedsteorien taler placering og form af
anlæg. Keramik dateret til sen YBA/ÆFRJ per. 1.
A1172, A1649: Lave gruber med keramik-. Fra A1649 særlig keramik med pindstik (se nedenfor).
Keramik dateret til sen YBA/ÆFRJ per. 1. Funktion ukendt.

A1864: Grube. Kun foto-dokumenteret, ej tegnet. Lidt
uregelmæssig cirkulær i fladen Ø 4-5 meter. dybde ca.
150 cm. Evt. er der ikke gravet helt i bund - vanskeligt
at afgøre, da fylden mod bunden virker meget UG
blandet. I snit let skrå sider og bunden diffus.
Markante koncentrationer af rødbrunt ler i fylden.
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desuden observeret lokale konc./lag af brændte knogler . (dyreknogler/ udsmid). Desuden trækul og
stor mængde keramik i fylden. Undergrund leret. Profilen er ikke blevet tegnet da den virkede meget
ustabil og der trængte vand ind. Keramik dateret til sen YBA/ÆFRJ per. 1. Funktion ukendt, muligvis
materialetagning.
A1897: Ovn ? Set i fladen som et langovalt anlæg, der dog i profil kan udskilles i flere. Den østlige del
er fladbundet med en lige og en skrå side.A1897 består af to individuelle gruber, hvoraf den tydeligste
(?) er et ovnanlæg. Et lag tolkes umiddelbart som åbning/indfyringshul til ovnen, hvor flere kar er
tabt/smadret i forbindelse med sidste brænding. Flere steder i lagene er der set spor af helt hvidbrændte
knoglefragmenter, der fremstår lidt fedtet i strukturen. Det øvre lag er sandsynligvis nedsunket
kulturlag/aktivitetsflade, der er sunket ned i gruben/ovnen. De to gruber synes dog med forholdsvis
stor sandsynlighed samtidige, da der er fundet fragmenter af samme kar i begge.
A 1897 er tømt.
A1898: Kogegrube eller ildsted, beliggende umiddelbart øst for A1897.

Herover: A1897 profil.
Til venstre:
Genstandsmateriale fra
A1897: Øverst lerkar
med pindstik – bemærk
ligheden med keramikken
fra A 1649.
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T.v. Fragmenter af ornamenteret lerblok fra
A1897.

A3181: Lav grube med en del keramik af forskellig
kvalitet samt et enkelt flintafslag. Anlægget lå centralt i et
mindre langhus fra 7-800 tallet (A10032), og udgravedes
som en del af dette anlæg. Beliggenheden anses nu for
tilfældig, og der er ingen relation mellem gruben og huset.
For dette taler, at en tagbærende stolpe i huset var gravet
ned gennem gruben. Funktion ukendt.

T.h ses keramik fra A3181 under
udgravning.

A3632: Fejl i beskrivelses indtastning – her kategoriseret som ikke tolkbart. Der er dog tydeligvis tale
om en grube fra overgangen mellem tidlig sen YBA og tidlig FRJ per. 1.
A3810: lav grube med keramik koncentreret på grubens bund mod øst. Udgraveren overvejer
muligheden af et lille grubehus af en slags. I anlæggets ene side findes der også fragmenter af
kværnsten. Ved den nærmere gennemgang af keramikken anses denne dog som tilhørende perioden
omkring 500 f. Kr..
T.h:
Keramik
fra A3741.

A3683: Dyb
grube med
fund af
keramik fra
perioden
omkring 500
f. Kr.,
hvoraf kun
en del er
hjemtaget.
Side 17 af 82

Funktion ukendt, muligvis materialetagning.
A4139: Dyb grube med fund af keramik fra perioden omkring 500 f. Kr. Kun en del af keramikken er
hjemtaget. Funktion ukendt, muligvis materialetagning.
A4212: Lav grube med stor diameter. Fund af en del keramik fra perioden omkring 500 f. KR. Kun en
del af keramikken er hjemtaget. Funktion ukendt.
A4389: Grube beliggende under yngre udhus (grubehus A….). Gruben er tolket som opbevaringsgrube
i udhuset, men eftersom der ikke er nogen tidsmæssig relation mellem anlæggene, kan denne tolkning
ikke opretholdes.
A4548: Grube, der ikke er nærmere undersøgt. En del keramik fra YBA per. 6 – ÆFRJ per. 1 opsamlet
på anlæggets overflade.
A4629: Ild- eller kogegrube, der ikke er nærmere undersøgt. En del keramik fra YBA per. 6 – ÆFRJ
per. 1 opsamlet på anlæggets overflade.
A4534: Der foreligger ingen beskrivelse af anlægget, der formodes at være en dyb grube. En del
keramik fra YBA per. 6 – ÆFRJ per. 1 opsamlet i gruben eller på anlæggets overflade.

Yngre germansk jernalder:
Langt størstedelen af fundmaterialet fra Petersborg stammer fra yngre germansk jernalder. Materialet
falder i 3 hovedgrupper: bebyggelse, keramik og detektorfund. Hvor bebyggelsen og de keramiske
former daner kontinuitet mellem den senere (?) del af yngre germansk jernalder og den tidlige
vikingetid, er detektorfundene anderledes tidstypiske. Det samlede korpus af detektorfund tyder på, at
genstandene er tabt under markarbejde og almindelig færdsel hen over lokaliteten. Fundenes er
oprindelig kun tildelt et Detektornummer (DT), for så at blive x-nummereret ved fundbestemmelse, alt
efter relevans for den arkæologiske kontekst. Fundene er skrevet ind i MUD under dette x-nr og med
DT nummeret noteret.. Imidlertid fremgår kun DT- numrene af opmålingsfilerne. Nedenfor refereres
der derfor til DT- nr. med x.nr i parentes.
Alle relevante detektorfund er gennemgået i samarbejde med arkæolog Karen Høilund, der har hjulpet
med typebestemmelser og datering af metalgenstandene.

Detektorfund:
6 næbfibler eller fragmenter heraf: Det drejer sig om DT 7 (x286), DT 120 (x287), DT 113 (x294), DT
139 (x292), DT 5 (x293), DT155 (X294). Fiblerne er alle af Ørsnæs type G2, der kan dateres til den
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sidste del af 500-tallet. Typen har tunnelrør og ingen spiralholder. Alle fiblerne har stempelornamentik.
Karen Høilund udtalte, at denne type næbfibel kendes bl.a. fra Bjerrefundet (der menes antageligvis
fiblen fra grav A8) (se Madsen 1992: 105 ff.). På Petersborg blev der også fundet en enkel fuglefibel,
type D, der dateres til begyndelsen af 600 tallet e. Kr.
Til venstre herunder næbfibel DT120 (x287) og til højre fuglefiblen DT 147 (x285).

DT 165 (X284)
forside til venstre. Til
højre røntgenfoto af
stykket. Bemærk de
mange nittehuller.

Et stykke tiltrak sig stor opmærksomhed: DT 165 (x284), et ornamenteret fragment, der, efter antallet
af nittehuller at dømme, har haft funktion i flere sammenhænge. En af disse anvendelser kunne have
været som beslag til skrin. En anden mulighed kunne være, at stykket er et brudstykke af en stor
rektangulær pladefibel ( Ørsnes 1966 type K4 (og C5).
Der er tale om et motiv i sen stil D. Det er et D2 dyr, der har klør, der griber, og som ikke har en
trekantet fod. På stykket ses en bagfjerding af et dyr. Stykket er forgyldt. På borten ses muligvis
reminiscens af et dyr. Datering: Tæt på 700 e. Kr.
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Oversigt over detektorfund fra HOM
2616 Petersborg. Bemærk, at der
refereres til detektornummer, og ikke til
x-nummer.

DT162
DT156

DT157

DT159
DT160
DT161
DT164

DT166
DT142 DT141
DT143

DT147
111

DT165
DT158

DT140

DT144

DT19
102 DT34
DT30 DT33

DT139

DT145 Mangler ID
DT138

DT146

DT126

DT149
DT148

DT124
DT29
DT123
DT134
DT16
DT122
DT133 DT120

DT150

DT132

DT175 DT172
DT152
DT153

DT154
DT155

DT17
DT38

DT15

DT13
DT24

DT169

100

DT??
DT36

DT9

DT11 DT25

DT10

DT113 DT114 DT23 DT8 DT7 DT41
DT44 DT42
DT109 DT170 DT5
DT4 DT6
DT129 DT3 DT2
DT102
DT106
DT128
DT101 DT100

DT174

DT1
DT173

DT127
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Yngre germansk jernalder/ tidlig vikingetid:
Bebyggelse:
I det følgende fremlægges de udgravede strukturer, der på et typologisk grundlag dateres til 600 tallet
(?),700- og 800 tallet e. Kr. Husene har generelt krumme vægge og flere har endda tagbærende eller
semi- tagbærende stolper i gavlene. Det overvejende konstruktionsmæssige træk er dog, at hovedvægten
af huset bæres af 2 parallelle sæt af tagbærende stolper. Husene er for de flestes vedkommende mindre
langhuse, mens der kun er identificeret et enkelt langhus på over tyve meters længde. Dette hus findes i
2 faser.
Nedenfor fremlægges husene, der tilskrives perioden.
Arbejde i feltet: Martin Krogh t. v,
Felix Vestergård t.h.

A 10000

0

5,000
meter
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A10000: ca. 21 meter langt, NV-SØ orienteret hus med let krumme vægge, bestående af 3-4 sæt
tagbærende stolper, heraf ses en stolpe, der tolkes som tagbærende, i husets NV gavl. Der ses døre i
begge vægge samt mellem det 4. stolpesæt. En struktur mellem det 3. sæt tagbærende tolkes som en
dør, på trods af at åbningen kun er ca. 35 cm bred. En indvendig konstruktion? Trin eller lignende?
Huset er således inddelt i 3 rum. Huset måler ca. 8 meter over midten, men kun 5 meter i den bevarede
NV gavl. Ingen spor efter gavl i SØ enden på trods af at vægstolperne mod SV var velbevarede. Har
huset været konstrueret med en åben ende mod S? Væggen mod øst var også kun delvist bevaret,
navnlig omkring døren, hvor stolperne var sat dybere i begge sider. En del vægstolper set i forbindelse
med forundersøgelsen kunne ikke genfindes ved udgravningen pga nedslidning. Det drejer sig om
HOM2354 A 6691, A6693 - 6699, A6685 - 6687 samt A6687. De tagbærende stolper i huset var dybe
og med stor diameter sammenholdt med de spinklere vægtstolper.
A10001 (rød)
A10002 (grøn)

0

6,004
meter

A10001: Ø-V orienteret hus, opbygget af 4 sæt tagbærende stolper. Første og sidste tagbærende
stolpepar er placeret i gavlene. Huset er ca. 14,5 meter langt, og har let krumme vægge - måler 6 meter i
bredden over husets midte, men kun 5 meter ved gavlene. Skibet måler 2-2,5 meter, bredest over
midten. Husets vægge er bevaret, undtagen i vestenden. Mod nord er der en indgang, erkendt ved let
indtrukne stolper. Huset har mindst haft 2 rum, idet der ses rester af indgang mellem det 3. stolpesæts
tagbærende stolper. Et ildsted i husets vestende skal formentlig ses i relation til huset. Det har været en
arbejdshypotese, at huset har været forbundet med A10010 med en gangbro, men denne rammer huset
på sydsiden. A10001 formodes at være ældre end A10002, da vægstolperne er bedre bevaret, og
formodentlig er gravet længere ned i undergrunden frem for i et akkumuleret kulturlag.
A10002: N-S orienteret hus med 3-4 sæt tagbærende stolper og indgang i den vestlige side. Der ses en
dør mellem stolperne i det 2. sæt tagbærende stolper, og huset har dermed haft 2 rum. Har desuden
været mindst 16,5 meter langt og 6 meter bredt. Huset er beliggende delvist overlappende det Ø-V
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orienterede hus A10001, men har langt færre vægstolper bevaret. Der kan ikke ses et direkte
stratigrafisk forhold mellem de to huse, og det sluttes, at A10002 er yngre, men bevaringsgraden ringere
på grund af et akkumuleret muldlag. Huset har en dyb stolpe i nordgavlen, men et regulært tagbærende
stolpesæt ses ikke. Sydgavlen er ikke bevaret. Det bemærkes, at der er lige afstand mellem sættene både
i længden (5 meter) og over midterskibet (3 meter). De tagbærende stolper var markant dybere og
større end vægstolperne, de fleste med stolpespor. På hvilken måde A4269, stor stolper med
stolpespor, indgår i huset må stå åbent. Da stolpen står i væglinjen anses det for overvejende
sandsynligt, at den indgår i huset. Muligvis danner den med den tilsvarende stolpe A4260 en
konstruktion omkring fyldskifterne A4270 og A4271, der tolkes som nedsivning, afspejlende
funktioner i A10002.
A10002 (blå)
A10008 (brun)

0

10,07
meter

A10003: Antageligvis 32 meter langt, op til 8,5 meter bredt langhus. Vægge kun bevaret på husets
nordside, hvor der lokalt ses en dobbelt stolpesætning. NV-SØ orienteret nøjagtig som A10008, delvist
overlappende med denne, uden noget stratigrafisk forhold kan påvises. Husene har sandsynligvis afløst
hinanden. Husets grundplan er trapezoidt, og har krumme vægge i østenden, men - at dømme efter de
tagbærende stolpers placering - ikke i vestenden. Huset synes at have et indgangsrum mellem 2. og 3.
sæt tagbærende stolpesæt. Her er spændet mellem de tagbærende stolper 8 (!) meter, mens det mellem
de øvrige stolpesæt er ca. 5 meter. Det kan ikke udelukkes, at der har været en yderligere understøtning
af remmen på dette sted, men kun få stolpehuller er undersøgt i husets vestlige ende, hvorimod den
østlige ende er temmelig velundersøgt. Der ses forstærkning af 3. og 4 stolpesæt. Husets østlige ende er
forstyrret af senere aktivitet i grubehuset A931.
Det skal nævnes, at der i husets østende var flere stolpehuller i hvilke spor efter spejl- og plankløvede
planker kunne ses. Desuden rand fra halvkuglekar fra stolpespor af denne karakter. En regelmæssig ca.
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50 cm dyb, fladbundet grube, centralt beliggende i hustes midterakse, tilskrives desuden huset.
Funktion evt. opbevaring.
A10008: langhus. Huset er udgravet i flere omgange, og dets vestlige ende blev i første omgang anset
for at udgøre et selvstændigt middelalderhus. Efter yderligere afrømning mod øst blev den anden del af
huset også delvist udgravet, og anset for at udgøre en selvstændig enhed. Med overvejende
sandsynlighed er der imidlertid tale om et enkelt hus. Huset er bygget op over 5-6 sæt tagbærende
stolper, placeret med en indbyrdes afstand på ca 3 - 6 meter. Det længste spænd ses i husets østligste
rum, hvor der i en buet gavl også ses et sæt tagbærende stolper. Husets vestende afsluttes med et sæt
tagbærende stolper, der umiddelbart ikke har siddet i gavlen. Huset har mindst været opdelt i 2 rum, da
der ses dørstolper mellem et sæt tagbærende stolper i husets østende.
Vægstolper er kun delvist bevaret i husets sydvest side og omkring gavlen mod øst. I forbindelse med
udgravningen af hustes vestende blev en række stolper på husets sydside tolket som et vindfang. Den
ene stolpe ligger under nedgravningen til en væggrøft i hus A10011 (A3233), der dermed - dog
anbringer nærværende langhus i tiden før A10011.
Midterskibet målet 2,5 eller 3,5 meter, smallest mellem østligste og vestligste sæt tagbærende stolper.
Huset synes ikke at have haft krumme vægge, men snarere at smalne regelmæssigt ind i enderne. I
husets vestlige ende er anlægget A3647 tolket som en sivebrønd i stald og A1563 som det nedtrampede
område der omkring. Denne tolkning hænger imidlertid ikke logisk sammen med placeringen af
vindfanget, og sammenhængen mellem brønden og huset svækkes dermed (A3647 er sidenhen dateret
til YBA/ÆFRJ).
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A10004: Ø-V orienteret hus med 3 sæt tagbærende stolper. Omkring huset ses et mindre antal stolper,
der synes at danne et ret forløb med ret gavl mod Ø og en væglinje mod S. Mod Ø synes huset at
tilslutte sig et hegnsforløb. Stolperne står imidlertid temmelig spredt, omend på linje. Huset er delvist
forstyrret af grøften A579, så det kan ikke med sikkerhed afgøres hvorvidt væggen forefindes på husets
nordside. Et enkelt, muligt stolpehul, A605, der kunne være en indikator på en sådan, nåede ikke at
blive undersøgt inden yderligere afrømning af området i forbindelse med undersøgelsen af
grøftsystemerne. Et stensat ildsted, A 590, er centralt beliggende mellem 4 tagbærende stolper i
konstruktionen, og skal med al sandsynlighed ses i relation dertil. En grube, opfyldt med rødbrændt ler,
A581, kan muligvis også relateres til aktiviteterne i huset, der nok skal opfattes som en slags overdækket
læhegn eller udhus uden permanente vægge.
A10005
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A10005: Muligt hegnsforløb eller afskærmning, bestående af en indre stolpe og en ydre væg mod V.
Fortsætter mod S ind under bunket. Karakter og videre forløb derfor ukendt.
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A10006 (gul)
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A10006: Hegnsforløb med indgang eller udhus (?). Hegnet er enkeltstrenget, og forløber i en bue fra
gavlen af A 10003 (uden at det nødvendigvis skal ses i relation til denne). Der ses ingen vestlig
afslutning. Indgangen eller udhuset ses som en kvadrat af lave stolpehuller. Hegnet synes at indkrandse
en samling af stolpehuller hvoraf mindst en er tagbærende. Med stor sandsynlighed har der her ligget et
eller flere små udhuse eller andre konstruktioner, der ikke længere er erkendbare.
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A10010 – bemærk
gangbro på nordside.
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A10010: Omtrent Ø-V orienteret ca. 18 meter langt hus, bygget op over 4 sæt tagbærende stolper. Ca.
18 meter langt og 6,7 meter bred over midte, 5,6 meter bred ved gavlene. Skibet krumt opbygget.
Væggene kun let krumme. Tagbærende stolper er placeret i gavlene. Huset er opdelt i 3 rum, idet
dørstolper er bevaret mellem de indvendige stolpesæt. Indgang i husets nordside. To parallelle
stolpeforløb udgår fra denne indgang. De tolkes som gangbro (A....). En keramikfyldt grube - A1172 blev i første omgamg sat i relation til huset. Sammenhængen dog ikke helt entydig, da gruben ligger
forskudt i forhold til husets midterakse. Omkring hustes østende blev det diskuteret, hvorvidt en række
stolper i forlængelse af husets nordvæg skulle tolkes som tilhørende huset, der dermed ikke afsluttedes
med en gavl med tagbærende stolper. Som argument for en tolkning af disse stolper som tilhørende
huset sås et formodet indgangsparti umiddelbart ved gavlen (A4600/A1150). På husets sydside kunne
der der i mod ikke findes tilsvarende stolper på trods af intensiv eftersøgning. Måske udgør
stolperækken et hegn eller en lille tilbygning i tilknytning til huset.
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A10011 (lilla)
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A10011: Hus A10.011 består af en væggrøft (A1565) der ses tydeligst i nord og i øst. Huset måler ca.
4,5X13m. Mod syd er der fundet svage spor af grøften i fladen i forbindelse med yderligere afrensning
af fladen. I vest ses kun et meget lille fragment af væggrøften i den nordligste halvdel af huset. Der er
ikke noget der tyder på at huset har indre tagbærende stolper. I den østlige del af huset er der i
forbindelse med et langsgående snit af grøften set to stolpehuller (A3232 og A3233). Der kan ikke
umiddelbart erkendes en nedgravning i fladen, og de øverste ca. 30 cm er meget diffust afgrænsede til
selve væggrøften. I det nordøstlige hjørne er der ligeledes ved snit fundet et stolpehul, der antages at
være hjørnestolpe.
Der er anlagt tre snit i grøft A1565: et længere nord-syd orienteret snit (snit I) hvori fremkom to
stolpehuller A3232 samt A3233. Snit II blev anlagt i det nordøstlige hjørne af grøften og en 60cm dyb
stolpe blev erkendt i snittet. Dog kan der ikke spores nogen stratigrafi mellem selve grøften og stolpen.
Snit III blev anlagt på tværs af det østlige grøftforløb og deri kan muligvis ses en mørkere aftegning der
kan tolkes som en del af vægforløbet.
Der synes umiddelbart ikke at være indre tagbærende stolper tilknyttet bygningen, men de dybe stolper
der er registreret i bl.a. væggrøfterne indikerer at disse har båret tagkonstruktionen.
Forskudt mod sydøst ses en struktur af stolpehuller, der med nogen usikkerhed kan tilskrives en anden
(yngre?) fase af huset (skraveret lilla).
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A100012
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A10012: Hegnsforløb. løbende fra syd mod nord hvor det slår et knæk mod vest.
Konstruktionene tolkes som hegn, da stolpehullerne i området ikke blev set som tagbærende.. Det var
ikke muligt at følge hegnsforløbet længere mod syd. Og der ikke ved fladeafrensning kunne findes flere
stolper i dette område.
Der er søgt efter flere stolper i fladen (se skravering på arbejdsplan) men der blev ikke fundet noget.
Alternativ tolkning SRN: Der er tale om et lille udhus uden tagbærende stolper. Denne tolkning
involverer en række stolpehuller mod vest, der ikke er snittet i forbindelse med udgravningen. I fladen
så stolperne dog regulære nok ud. De lave stolpehuller indikerer dels en let konstruktion, men muligvis
også en relativ sen datering af huset i bebyggelsen, forudsat at muldlaget har været af en vis tykkelse.
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A10013 (gråblå)
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A10014: Udhus, bestående af 2 sæt tagbærende stolper og en halvcirkelformet væg mod syd. På trods af
eftersøgning er der ikke fundet spor efter en væg mod nord. Konstruktionen fremstår oval i grundplan,
og måler 7,5 meter i længden. Hvis huset har været symmetrisk med væg mod både syd og nord, har
bredden ca. været 5 meter. Muligt indgangsparti mod Ø, samt en solid hjørnestolpe i det sydøstlige
hjørne.
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A10015 (rød)
A10016 (brun)
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A10015: Konstruktionen tolkes som et et-skibet udhus med væggrøft i husets nordlige del samt
vestgavl. Husets længde er ud fra to lternative tolkninger hhv. 8,3 eller 11 meter langt. Tolkningen af
huset som 8,3 meter langt er mest sandsynlig. Husets bredde er uanset 6,4 meter, hviklet anses for
temmelig bredt for et et-skibet hus. Huset er bygget op over 3 -4 sæt tagbærende stolper. Midt i gavlene
har der tillige været stillet stolper. Grøften har funderet plankevæg eller fodtømmer. A1525 er ikke
snittet og det vides derfor ikke med sikkerhed om det er en del af gavlkonstruktionen mod syd.
A10016: Konstruktionen tolkes som et dårligt bevaret 1 skibet udhus med rette langvægge og gavle.
Længden er 9 meter og bredden er ca. 5,5 meter. Der er dog også den mulighed at huset var 2-skibet
med midtsuler, hvoraf A1522 er bevaret i form af en syldsten. Da de fleste stolpehuller er meget dybe
kan det undre at konstruktionens NV hjørne mangler (bygget sammen med 10015 ?). Der er fundet 2
mulige dørpartier: A1550-A1551 i sydenden samt A1612 - A1611 i øst, der dog også kan være en del af
et hegnsforløb udgående fra husets N-Ø hjørne.
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A10017 (orange)
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A10017: Grubehuset er et øst-vest-orienteret mindre, let kantet ovalt grubehus med tagbærende stolper
i øst og vest (A 930 og A 1491). Grubens (A 931) bund skråner let mod grubens midte. Et gulvlag
kunne udskilles i husets østdel, men kunne ikke klart udskilles i husets vestdel. En række støjler
registreret som A 931 lag d,e,f,g og h sås i ved konstruktionens sydøstlige hjørne og tilsvarende
stolpespor/støjler kunne erkendes mod nord registreret som A 1495, A 1496 og A 1497. Afstanden
mellem de tagbærende stolper var ca. 280 cm. Bredden på gruben var ca. 240 cm. I husets opfyldslag,
lag a blev der fundet fragmenter af en til flere vævevægte, et kværnstensfragment samt 2
keramikfragmenter. der blev udtaget jordprøver fra de tagbærende stoper A 931 og A 1491. Fyldet i A
931 blev udtaget til soldning. Huset formodes at overlejres af Huskonstruktion A 10003.
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A10018 (gul)
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A10018: Det øst-vestorienteret grubehus har en afstand mellem de tagbærende stolper (i vest stolpehul
A 2083 og i øst stolpehul A 2084) på 280 cm og en maksimal bredde på gruben på 240 cm. A 2083 har
en diameter på 31 cm og en dybde på 48 cm fra afrømmet niveau, hvor A 2084 har en dybde på 36 cm
og en dybde på 42 cm. Om A 1282 indgår i konstruktionen er usikkert.
Fyldet i husets grube bestod af lagene a, b og c, hvor c havde ca. sammme udstrækning i fladen som lag
a. Snittet i gruben blev lagt vest-nordvest-øst-sydøst, hvilket viste sig at være uhensigtsmæssigt. Det
østlige tagbærende stolpehul ligger derfor forskudt mod nord i forhold til profilen. Grubehusets gulvlag
(lag c) hvade et meget ujævnt bundniveau og havde derfor en varierende tykkelse fra afrømmet niveau
på fra 2-20cm. Der er ved udgravnming ikke gjort fund der kan understøtte en tolkning af husets
funktion. Der er i lag c fundet keramik. Derudover er der taget jordprøver fra lag A 1281 lag c samt fra
stolpespor i de tagbærende stolper A 2083 og A 2084. Gulvlag i gruben lag c er udtaget til soldning.
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A10019 (lilla)
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A10019: Bygning A 10019 tolkes som et udhus af en grubehus-lignende type men uden en markant
grube i huset. Konstruktionen består af de to markante tagbærende stolpehuller A 1828 og A 3817.
Afstanden mellem de to stolpehuller er ca. 400 cm . Bygningens nord og sydvæg menes at markeres af
to stolpehulsforløb med en afstand på ca. 2,8 m: Mod nord A 3820, A 3819 og A 3818 og mod syd A
3814, A 3815 og A 3816. A 3814 udskiller sig ved at være 48 cm dyb mod de øvrige vægstolper, hvor
blot bunden er bevaret.
Under lag b kunne der udskilles en ældre grube som var stratigrafisk ældre end A 3814, et meget
markant stolpehul. Gruben der indeholdt en fragmenteret krukke og var i bunden foret med skaller
afsprængt af en granitsten på op til 30 cm (Anlægget senere dateret til YBA/ÆFRJ).
A 1510 lag a samt 3821 var et pakket lag af ildskørnede sten. Lagene a og respekterede hinanden og det
var ikke umiddelbart muligt om a eller b var yngst. Tolkningen var at der er tale om et anlæg hvori lag a
der har ligget perifært i en arbejdshytte med et forsænket område i midten og mod vest hvor i
kogestensfyldet sekundært er deponeret.
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A10020 (grøn)
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A10020: Konstruktion bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Stolpehullerne er iøjnefaldende ens
udformet med lodrette sider og er fladbundede i ca. 20 cm's dybde, mens bredden i fladen kunne måles
til ca. 40 cm. Omkringliggende anlæg blev undersøgt, men afveg markant fra de her beskrevne. Ej heller
kunne flere stolpehuller findes i forlængelse af stakladens formodede vægforløb. Stakladen kan i S-N
forløbet maksimalt måles til ca. 3 m., mens Ø-V forløbet er lidt længere med ca. 3,5 m.
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A10021 (blå)
A10074 (grøn)
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A10021: Ovalt udhus, antageligvis i flere faser, Længde 6 meter, bredde 5 meter. øst-vest orienteret.
Huset består af et sæt tagbærende stolper, omkrandset af vægstolper. Afstanden mellem de tagbærende
stolper er ca. 3 meter.
De tagbærende stolper er væsentlig dybere end vægstolperne. Et større fyldskifte, A847, skal muligvis
ses som en del af huset. A847 er dog uundersøgt.
Mod vest, fra A840 ligger et område med en del stolpehuller. Mest mindre stolpehuller, men også fire
stolper, A2205, A2206, A857 og A2202, der må tolkes som tagbærende stolper. Stolperne i området er
alle snittede og beskrevet. Flere af stolperne i området, inklusiv nogle af de tagbærende, var
rektangulære i fladen og havde sten i nedgravningen ,der muligvis er brugt som pakning omkring
stopen. Flere af stolperne havde ensartet mørkt fyld. Muligvis er der tale om økonomibygninger der
ikke på nuværende tidspunkt kan udskilles fra hinanden. En sammenhæng med stolpehullerne mod
nordvest og evt. stolper skåret væk af grøfterne mod nord er også en mulighed.
A10074: 2 tagbærende stolper, placeret med ca 2 meters afstand, antagelig rest af o-formet eller ovalt
udhus. Ses som fase af A10021
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A10022: Grubehus i 2 faser, Ø-V orienteret. Både i Ø og V er der konstateret dobbelte sæt tagbærende
stolper (A4392, A4393, A2119, A4414). I V er A4393 tolket som yngst, mens det i Ø er A 4414 som er
tolket som værende yngst. Fornyelsen af stolpesættene tyder på en ombygning af huset. Gulvlaget var
yderste sparsomt bevaret - udgraverne beskriver det som "nærmest smudslag". Grubehuset var fyldt op
med et særdeles trækulsholdigt lag med mange ildskørnede kogesten - tilsvarende fylden i mange anlæg i
området. Rundt om grubehuset sås bevarede støjler i hvilke der kunne iagttages mindst 2 slags fyld,
nemlig en brungrå og en trækulsholdig, tilsvarende fyldlaget.
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A10023 (gul)
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A10023: 2 adskildte grøfter, A1948 og A1950, samt stolpehul A 1949, der tolkes som lukkestolpe i
hegn. Konstruktionen synes noget løst funderet, da området blev tildækket inden det blev ordentligt
undersøgt. En række omkringliggende stolpehuller (grøn) samt den N-S orienterede grøft A1941, synes
muligvis at udgøre en mere kompleks konstruktion (som minimum et udhus).
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A10024 (turkis)
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A10024: Hus, delvist forstyrret af grøfterne i A1534 og sandsynligvis også af udgravningerne til brønde
mod vest. Der kan klart erkendes en Ø-V forløbende nordlig væg med dobbelt stolpesætning. Med
største sandsynlighed kan der knyttes 1-2 sæt tagbærende stolper til huset, samt en fragmentarisk
bevaret syd-væg. Der hersker dog nogen usikkerhed omkring denne konstruktion, da et antal yderligere
stolpehullet i området antageligvis tilhører andre, ikke erkendbare kostruktioner. Huset måler 13,5
meter, men har antageligvis været noget længere oprindeligt, og 7 meter i bredden. Det skal bemærkes,
at huset med den dobbelte stolpesætning i væggen og orientering udgør en parallel til hus A10003
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A10025 (brun)
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A10025: Tilnærmelsesvis Ø/V-orienteret, rektangulært grubehus - længde ca. 3,0 m og bredde ca. 2,0
m. med to tagbærende stolpehuller A4412, A4413. Huset er ikke symmetrisk, idet det vestlige
tagbærende stolpehul (A4412) er forskud m. syd i forhold til husets langsgående midtakse. I niv. 3 - ca.
12-15 afgravet - belv der erkendt en række små cirkulære anlæg, særligt langs den nordlige langside.
Disse anlæg tolkes som støjler/ en del af vægkonstruktion. Det skal dog bemærkes at blandt det udvalg,
som blev snittet, var der også en del dyregange/andre naturfænomener, andre var dog så regelmæssige,
at de fortsat opfattes som støjler. Støjlen A4423 var atypisk, idet den var trukket ca. 30 cm. ind fra
huset sydlige langside - samt først kunne erkendes under gruben. I den nordvestlige kvadrant evt.
tendens til dobbeltforløb af støjler?
Selve grube (A1936) var fladbundet og ca. 20/22 dyb. I den vestlige belv der erkendt en lokal
forsænkning. Også i den nordøstlige kvardrant af gruben belv erkendt en mindre lokal forsænkning. I
disse områder var grubens samlede dybde ca. max 28 cm.
Fyld b) - et mellemgråt pg ret tk-holdigt lag - blev opfattet som gulvlag. Den øvrige fyld i gruben var
mellembrnu og knap så trækulsholdigt. Den lokale fordybning mod vest indeholdt også en fyld c), der
mærmest kan beskrives som en blanding af fyld a) og fyld b). Både i fyld a) og b) blev der
iagttagetrødbrændt ler.
I huset blev der fundet lidt keramik - X109 og X110 - samt et fragment af en vævevægt (formodentligt)
- X108. Denne fremkom nærmest på kanten af den lokale fordybning mod vest.
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På grund af anlæggets form blev anlægget oprindeligt tolket som en mulig grav, og der blev udlagt en
N/S- tværbalk. Efter ca. 10 afgravning kunne stolpehullerne A4412, A4413 erkendes i fladen, og
anlægget blev omtolket som et grubehus - og der blev udlagt en Ø/V langsgående profil. Pga.
asymmetrien kunne ikke både A4412 og A4413 indgå i profilen. Denne profil blev tegnet/opmålt (selv
om der altså var afgravet ca. 10 cm af fladen). Der blev taget et foto af grubens sydlige afslutning i den
oprindelige N/S-profil (v. prøvehullet), men intet blev tegnet.
Grubehuset opfattes som atypisk i kraft af den rektangulære facon samt den asymmetriske placering af
de tagbærende stolpehuller, men på trods af dette opfattes anlægget stadig som et grubehus. Der er
udtaget jordprøver/floteringsprøver af både fyld a) og fyld b). Desuden er fylden b) så vidt muligt
blevet indsamlet i bigbag med henblik på en evt. soldning.
I konstruktionen indgår gruben A1936, stolpehullerne A4412, A4413 samt støjlerne A4416, A4417,
A4418, A4419, A4423. Hertil kommer flere støjler, som ikke har fået A-nummer, samt ej blevet snittet.
A10026 (grøn)
A10027 (blå)
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A10026: Ø-V orienteret konstruktion, antageligvis 3 skibet hus, omend alle vægstolper i nordsiden
mangler. Længde min 11 meter. Mod syd er væggen delvist bevaret. Dog bemærker udgraverne, at
sydsiden kun med nogen usikkerhed kan tilskrives huset. Huset er opbygget over 5 sæt tagbærende
stolper placeret med skiftevis 3 og 2 meters mellemrum. Det østligste sæt beskrives som meget lavt.
Midterskibet måler 2,3 meter.En række mindre stolper mod N tolkes som reperationer eller
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understøttelse af taget, da rækken ligger for tæt på de tagbærende stolper til at danne et vægforløb.
Sandsynligvis står de tagbærende stolper ikke i gavlen, omend A3357, beliggende centralt i gavlens
afstand, muligvis skal anses for en sådan. Denne stolpe synes at indgå i en kort række midtsuler- Huset
anses som værende et udhus, der kan tilknyttes en gruppe større huse enten nord eller syd herfor. Det
bemærkes, at nærværende hus og den umiddelbart sydligere beliggende A20026 synes at danne en
afgrænsning mod et ubebygget område mod øst. Det overvejes, om A10026 og A100027 har været del
af samme konstruktion.
A10027: N-S orienteret hus bygget op af 5 sæt tagbærende stolpesæt. Væg og gavl bevaret navnlig mod
syd og øst. Et ekstra, skævt placeret stolpesæt længst mod N er af udgraverne tolket som tilhørende
huset (A3637-A3353). Der synes at være en række midtsuler i huset, der er let forskubbet ud mod øst.
Huset har afrundede gavle. Se i øvrigt beskrivelse af A10026.
A10028 (lilla)
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A10028: ca 11-12 m langt, omtrent Ø-V orienteret,3 skibet hus bygget op over 4- 5 sæt tagbærende
stolper. Huset er overlappet af et andet hus A10038, et regtangulært, 2-skibet hus, men det har ikke
været muligt at fastslå et startigrafisk forhold mellem de to huse. Det anses for mest sandsynligt at
A10028 er ældre end A10038 ud fra typologi og formodet bortgravning af stolper. Hus A10028 har
dybere tagbærende stolper end vægstolper.
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Husets østlige ende blev i felten tolket at adskille sig væsentligt fra den mere regelmæssige opbygning af
vestenden af huset, idet der er 3 tagbærende stolper, hhv korrekt placeret i linjen nord, mod syd er en af
de modstående stolper placeret helt ude ved gavlstolperne (A3498) og en anden modstående stolpe
med kun 1,5 meters afstand til den nordlige tagbærende stolpe (A4433/A4430). Imidlertid er der ikke
taget højde for eksistensen af det overlappende hus A10038, og flere stolper, såvel vægstolper som
tagbærende stolper, kan med lige så stor sandsynlighed indgå i den ene som i den anden konstruktion. I
den sydlige række af tagbærende stolper er A4432 fundet under en væggrøft, der indgår i den
overlappende konstruktion A10038. Under feltarbejdet er stolpen tolket som tilhørende nærværende
hus, hvilket må anses for usikkert. Muligvis har stolpen helt manglet i rækken. Den nordligste række
tagbærende stolper er karakteriseret ved at være store, godt bevarede og stenfyldte. Den sydlige række
tagbærende stolper er mere varierende. Huset har 2 indgange, set ud fra dobbelt stolpesætning.
Indgangene er placeret i hver sin ende af huset i hhv N og S væggen. Husets vægge består af lave
stolper, og er kun delvist bevaret. Husets vægge synes at være rette og have runde ender.
A10029 (grøn)
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A10029: NØ-SV orienteret hus, bygget op over et sikkert sæt tagbærende stolper (med stolpespor). I
det nordøstlige gavlforløb ses et stolpesæt, der er kraftigere end de øvrige vægstolper. Mod sydvest ses
endnu et stolpesæt, der ifølge udgraveren har mere karakter af en skillevæg, men kan også anses for at
være et lille sæt tagbærende stolper. Der er iagttaget indgange i begge husets langsider, set ved afstand
mellem vægstolperne og dybere nedgravede dørstolper. Huset består af 2 rum, idet der er en dør
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placeret mellem det midterste sæt tagbærende stolper. Husets gavle er rette, og væggene let krumme.
Husets bredde er 4,7 - 5,3 meter og længden ca. 12 meter. Der er udtaget floteringsprøver til
funktionsanalyse fra tagbærende stolper og døre. Centralt i forhold til midterskibet i husets nordøstllige
rum ses en grube, A1836, der anses for tilhørende huset. Grubens funktion er ikke klarlagt. I det
samme rum tolkes et par stolpehuller langs den østlige væg som levn efter en indvendig konstruktion,
f.eks. en bænk.
A10030 (mørk grøn)
A10044 (lilla)
A10038 (lys grøn)
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A10030: Ca. 25 meter langt, 3-skibet hus med let krumme, uregelmæssige vægge. Indgange næsten
symmetrisk placeret overfor hinanden i N- og S-væg, set ved indtrukne stolper. Husets bredde er ca. 7
m over midten, og kun ca. 5,5 m ved gavlene. Huset er opbygget over 4 sæt tagbærende stolper, og er i
felten tolket med afrundede gavle, omend kun få stolpehuller kan underbygge denne tese. De
tagbærende stolper er i så fald placeret indenfor gavlen, og flere stolpehuller på tværs af skibet ved
første og sidste sæt tagbærende stolper har i så fald muligvis været udtryk for skillevægge i hver ende af
huset, der i så fald består af 3 rum. De tagbærende stolper er ikke væsentlig dybere end vægstolperne.
Væggene har derfor båret en del af tagets vægt. Desuden er der iagttaget stolpespor i flere af de
tagbærende stolpehuller, hvorfra jordprøver er udtaget fra 6 . Flere vægstolper er indmålt med
stolpespor, men dtette viste sig ved udgravningen ikke at holde stik. Vægstolperne synes derimod at
have haft en plankekarakter, og det overvejes, om huset har været opført i bulkonstruktion. Den
vestlige del af hustomten overlejres af et yngre hus, set ud fra den ringe grad af bevarede vægstolper.
Ildstedet A3528 er centralt placeret i husets indgangsrum, og anses derfor som tilhørende
konstruktionen.
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A10038: Huset er erkendt i forbindelse med udgravningerne, men ikke undersøgt videre. Flere af
stolpehullerne er tolket i udgravningssituationen som tilhørende A10028, men ud fra typologiske
betragtninger ogt ese om bortgravede stolpehuller, formodes det, at nærværende hus er yngre, og at
stolpehullerne derfor kan relateres til dette. Huset er et ca. 15 meter langt og 5 meter bredt 2-skibet hus,
i hvilket midtsulerne står lidt dybere end væggene. Huset menes opbygget over 4 sæt tagbærende
stolper, og har væggrøft bevaret mod syd og vest. Huset orienterer sig nøjagtig som det nordligere
placerede A10030. Nærværende hus har sandsynligvis ikke stået samtidig med A10030, da de ligger
mindre end en halv meter fra hinanden.
A10044: Mindst 19 meter langt NV-SØ orienteret hus. Huset ses som en yngre (?) genopførelse af
A10030, og er, som dette, bygget op over 4 sæt tagbærende stolper. Her sat med ca. 5 - 5,5 meters
afstand. Orientering og kostruktion er stort set identiske. Dog er nærværende hus knapt velbevaret,
hvilket tolkes som genopførelse i et tykkere kulturlag end A 10030. Derfor anses huset for yngre end A
10030. Vægstolperne er kun bevaret i meget begrænset omfang, men det antages, at huset ikke har haft
tagbærende stolper i gavlene. De tagbærende stolper er dybere end de få, undersøgte vægstolper. Dog
fremhæves et enkelt stolpehul i nordvæggen (A3643) som ekstraordinært dybt, hvilket antyder et
indgangsparti midt i huset. Skibets bredde er 2 meter mod vest og 2,5 meter mod øst, hvilket giver et
svagt trapezformet grundrids. Ud fra de tilbageværende vægstolper anslåes husets bredde til 6,5 meter.
Den vestlige halvdel af huset ligger i udkanten af et vådbundsområde.
A10031 (lys rød)
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A10031: N-S orienteret hus, bestående af 4 sæt tagbærende stolper. De yderste sæt tagbærende stolper
er placeret i gavlene, der dermed antager en let flad karakter. Huset har moderat krummede vægge, og
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måler i bredden 4,5 ved gavlene og 6,1 meter over midten. Krumningen følger midtskibets krumme
opbygning, idet skibet måler 2,7 meter i gavlene, men 3,1, meter over midten. Antageligvis har huset,
ligesom tilsvarende huse på lokaliteten, været inddelt i 3 rum ved hvilke dørene har været placeret
mellem de indvendige sæt af tagbærende stolper. Udgraverne af huset har ikke taget stilling det denne
eller andre typer af indvendige konstruktioner, men i stedet ladet nogle af de indre stolper indgå i et
uafhængigt hegnsforløb (A10033).
Huset har i alt været 17, 5 meter langt, og har haft 3 indgangspartier, set ud fra ret dybe, let indtrukne
stolper med øget mellemrum i siderne. En indgang er placeret direkte ud for et sæt tagbærende stolper i
husets sydende, men synes at være blændet. Til gengæld er huset forsynet med 2 indgange mod vest,
placeret i hhv. nordligste og sydligste rum. Indgangene peger ud mod et lavt vårområde. Mod øst ses et
hegn A10033 med en nordlig sluse mod husets NØ side af gavlen. Dette hegn levner en 1,2 til 1,5
meter bred passage, og synes at knytte an til et mindre udhus A....mod vest. Disse to huse anses derfor
som samtidige.
Jordprøver er udtaget til funktionsanalyse fra tagbærende stolpers sekundære opfyldning samt indgange,
i hvilke der forefandtes stolpespor.

A10032 (lys grøn)
A10033 (lilla)
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A10032: Ø-V orienteret hus med indgang i N og S væg, beliggende let forskudt overfor hinanden.
Huset er lidt forstyrret af moderne dræn og er delvist overlappet af en N-S orienteret udhus-lignende
struktur, A 10033, med hvilket stratigrafisk relation ikke kan fastslåes. Indgangen i husets Nside synes
at være spærret af en stolpe, men stolpen kan lige så vel tilhøre det N-S orienterede hus. A10032 er ca.
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21,5 meter langt og måler ca. 7,3 meter over midten, men kun 6,4 meter ved gavlene. Husets vægge er
dermed let krumme. Huset er bygget op over 4-5 sæt tagbærende stolper: I det 4. sæt tagbærende
stolpesæt er den sydlige stolpe karakteriseret som tvivlsom. Som kompensation herfor er der i husets
østende er placeret 3 temmelig kraftige stolper over et relativt lille spænd. Der herskede i
udgravningssituationen lidt tvivl om, hvorvidt disse stolper skulle opfattes som tagbærende stolper. I
vestenden stod et sæt tagbærende relativt tæt op ad gavlstolperne, men var ikke integreret i gavlen. Det
har været overvejet om husets Øende har fungeret som lo eller tærskelade eller lignende med åbninger i
hjørnerne, og der er derfor udtaget systematiske jordprøver fra denne del af huset. Gruben A3181
regnes med dens centrale placering i huset for tilhørende dette. Gruben rummede en del keramik, og er
tømt. To stolpehuller er placeret mellem 2. sæt tagbærende stolper, men med en så ringe afstand, at
stolperne dårligt kan betragtes som dørstolper.
A10033: Udhus og hegn bygget sammen. Begge dele kan relateres til hus A10031. Hegnet er parallelt
med østsiden af hus A10031, og anses for samtidig hermed. Hegnet danner en lille sluse på husets
nordgavl. Det lille udhus, der er bygget ind i hegnet, synes at overlappe med hus A 10032, hvorfor de to
større huse har eksisteret i forlængelse af hinanden snarere end samtidig. Bla. spærrer en stolpe (A3158)
for et indgangsparti i A10031.Det lille udhus er beliggende for enden af hegnets øst-vest orienterede del
og er en mindre, regtangulær, omtrent N-S orieneret bygning, der som udgangspunkt skal ses som 1skibet, dog med en enkelt stolpe placeret centralt i huset. Et undersøgt fyldskifte, A3133, er muligvis et
nedslidt område ved indgangen til huset.
A10039
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A10039: Lille, antageligvis let konstrueret arbejdshytte med mere eller mindre permanente vægge.
Muligvis kun delvist erkendt, alternativt halvcirkelformet. En stolpe indenfor halvcirklen tyder på
overdækning. Diameter ca. 7 meter.
A10040 (blå)
A10041 (blå, mod
nord)
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A10040: Omtrent N-S orienteret konstruktion ca 2,5 meter bred og 7 meter lang, bygget op over 4 sæt
tagbærende stolper. Der kan ikke konstateres vægge eller indgang. Stolpesættene er placeret med 2 - 2,5,
meters afstand. Alternaltivt skal konstruktionene tolkes som 2 staklader.
A10041: Bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Ca. 2 x 2 meter. Del af samme konstruktion?
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A10042 (grågrøn)

0

5,000
meter

A10042: Ca. 20 meter langt NV-Sø orienteret hus, nøjagtig samme orientering som A 10032. Anses
som yngre variant heraf, da det sluttes kulturlaget på anlæggelsestidspunktet har været tykkere, og bl.a.
vægstolperne af den grund er mere mangelfuldt bevaret. Desuden er de tagbærende stolper i vestenden
ikke særlig dybe, mens de mod øst er relativt dybe - antageligvis på grund af terrænforskel. Det kan ikke
afgøres om der har været tagbærende stolper i gavlene, men det forekommer sandsynligt, da det
forekommer i hus A10032.
Der er kun bevaret vægstolper i husets østlige del. At dømme efter disse har huset været omkring 7,5
meter bredt over midten og 6,5 meter bredt ved gavlene, altså har det haft krumme vægge. Tilsvarende
krummer midterskibet, idet skibet måle ca. 3 meter i de yderste sæt, men 3,8 meter i de indre sæt. Der
er et spænd på op til 7 meter mellem de tagbærende stolpesæt. Imidlertid ser det ud til, at der er kan
være indsat et ekstra stolpesæt mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper samt en ekstra stolpe midt foran
1. og 2. sæt tagbærende stolper. Om disse stolper har haft en støttende funktion i forhold til taget må
stå åbent. Enkelte stolper er kun registreret i forundersøgelsen. Det drejer sig om A 2250 (TB) og
A2253 (væg) ,A2251 (mulig støttestolpe).

Side 50 af 82

A10043
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A10043: Udhus med mindst 3 sæt tagbærende stolper. Omtrent Ø-V orienteret. Ca. 14 meter langt med
vægstolper delvist bevaret. Skibet måler 2,5 meter mod øst, men kun knap 2 meter mod vest. Huset
har dermed haft et krumt vægforløb i vestenden. Huset har været omtrent 5 meter bredt. En del af
stolperne i nordvæggen er yngre end kulturlag A3813, der dog er fundtomt. Et spænd på omkring 7
meter mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper kan sandsynligvis forklares ved, at disse ikke har været
erkendt i kulturlaget (der heller ikke blev bortrømmet efter endt opmåling).
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A10045
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A10045: Antageligvis NV-SØ orienteret udhus bygget op over 1 sæt tagbærende stolper, forskudt mod
husets ene ende (her SØ - der ikke er bevaret). NV enden bevaret, og her ses en flad gavl uden
tagbærende stolper. Afstand mellem tagbærende stolper ca. 2 meter. Husets bredde ialt 5,5 meter.
Længde 5,6 meter.
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A10046
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A10046: Omtrent N-S orienteret hus, ca. 22,5 meter langt. Huset er bygget op over 5 sæt tagbærende
stolper, der er sat med regelmæssig afstand ned gennem huset (5,5 meter). Som væggene er de
tagbærende stolper placert, så de danner et let krumt skib. Skibet måler 3,1 meter i de yderste stolpesæt,
og 3,5 meter over midten.
Vægge er bevaret i begge langsider, mens gavlene ikke er bevaret. Mod syd ses der imidlertid et par
mulige gavlstolper ( A69 og A70), der dog ikke er undersøgt i forbindelse med udgravningen. Der kan
derfor ikke siges noget om, hvorvidt der har stået tagbærende stolper i gavlene eller om gavlene har haft
et afrundet forløb. Husets vægge danner også et let krumt forløb, idet huset måler ca. 6 meter over
gavlene og 7 meter over midten. De tagbærende stolper er kraftigere end vægstolperne, der trods alt
havde en ringere dybde og diameter end de tagbærende. Dybden på de tagbærende stoper falder dog
mod syd på grund af nedpløjning. Der er erkendt 2 indgange i husets vestvæg, set ved dobbelt og
dybere stolpesætning.
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A10047
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A10047: Del af Ø-V orienteret hus, der fortsætter ud over udgravningsfeltets østlige grænse. Der er
afdækket 1 helt sæt tagbærende stolper samt tagbærende stolpe i nordsiden. Disse stolper dannner
husets østligste del. Huset er mindst 8, 5 meter langt, og måler 5,8 meter fra væg til væg. De tagbærende
stolpesæt er placeret med 3,4 meters mellemrum. Skibet måler på dette sted 3,6 meter. Løsfund x1 er
fundet i nærheden af huset. I huset indgår A2428 fra forundersøgelsen (HOM 2354).
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A10048 (grøn), A10049 (blå),
A10050 (pink), A10051 (gul),
A10052 (turkis)
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A10048: Mindst 7 meter lang bygning bygget op over 3 sæt tagbærende stolper, der synes at smalne til
mod syd. Herved får huset en nærmest tragtformet grundrids. Der er ikke konstateret vægge omkring
huset, men det formodes, at der har været sådanne tilstede. Huset overlapper me A10052, der er
erkendt i felten. Der kan dog ikke iagttages noget stratigrafisk forhold mellem husene. NV-SØ
orienteret. Ikke erkendt i felten. Sandsynligvis er der tale om et mindre udhus i et arbejdsområde.
Omkringliggende stolpehuller indikerer vægge og muligvis flere faser af huset. Det sydligste sæt er kun
fremkommet i forbindelse med forundersøgelsen (HOM2354 A2444 og A 2443).
A10049: 4-stolpeanlæg med samme orientering som A10050 (SV-NØ)- skal muligvis ses i
sammenhæng hermed? Bygningen er kvadratisk: ca. 2,7 meter på langs og tværs. En del lavere
stolpehuller beliggende omkring anlægget skal muligvis ses som afrundede vægge omkring
konstruktionenen. Det er dog svært at påvise endeligt.
A10050: Ca. 6 meter lang SV-NØ orienteret bygning - staklade eller økonomitilbygning - opbygget af 3
sæt tagbærende stolper. Ingen spor efter vægge eller indgangspartier. Konstruktionen er beliggende
umiddelbart ud til område med flere hørrødningsovne.
A10051: Antageligvis en form for O-hus, i hvilken de tagbærende stolper er trukket ind fra vægrækken.
Foruden de tagbærende stolper, placeret med 3,9 meters mellemrum, tolkes et dybt nedgravet
stolpesæt, placeret med en lille meters mellemrum, som et indgangsparti ca. 2 meter vest for
stolpesættet. En rundet stolperække, udgående herfra ( hvoraf en er er kategoriseret som udgået under
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feltarbejdet og de øvrige ikke er undersøgt) tolkes som resterne af det ovale vægforløb, der omkranser
det tagbærende stolpesæt. I alt anslåes det, at huset har været 5 meter langt og 4 meter bredt.
A10052: Mindst 8 meter lang bygning bygget op over 3 sæt tagbærende stolper, der synes at smalne til
mod øst. Herved får huset et nærmest tragtformet grundrids. Der er ikke konstateret vægge omkring
huset, men det formodes, at der har været sådanne tilstede. Huset overlapper med A10048, der ikke er
erkendt i felten. Der kan dog ikke iagttages noget stratigrafisk forhold mellem husene. Huset er Ø-V
orienteret. Sandsynligvis er der tale om et mindre udhus i et arbejdsområde. Omkringliggende
stolpehuller indikerer vægge og muligvis flere faser af huset. Det østligste sæt er kun fremkommet i
forbindelse med forundersøgelsen (HOM2354 A2481 og A 2483). A277 indgår også i denne
konstruktion.

A10053 (brun)
A10054 (grøn)
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A10053: Rest af udhus, bestående af et sæt tagbærende stolper, placeret med ca. 3 meters afstand. Hertil
kommer rest af vægstolper, stående ca 1,3 meter fra de tagbærende stolper i et afrundet forløb.
Antageligvis har huset været ovalt med det tagbærende stolpesæt forskubbet mod den ene langside ca. 6
meter langt og måske op til 4,5 - 5 meter bredt, og orienteret som langhuset, beliggende syd herfor (A
10031).
A10054: Udhus, muligvis et o-hus, bestående af et sæt tagbærende stolper og vægstolper, der enten
ligger uden for vægstolperne i et kantet forløb eller danner en cirkel mellem vægstolperne. I begge
tilfælde er det tagbærende sæt rykket 2/3 af husets samlede længde mod vest. Maksimal længde 4 meter,
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maksimal bredde 5 meter. Det bemærkes, at der synes at være 2 forløb, der enten er flere faser af en
nordlig væg, et vindfang eller udgør selvstændige hegnsforløb til et mindre o-hus.
Tolkes huset som et mindre o-hus er de maksimale mål 2,5x 3,5 meter. I tolkningen inddrages desuden
et stolpehul fra forundersøgelsen HOM2354 (A2121).

A10055 (blå)
A10056 (lilla)
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A10055: Nord-syd orienteret udhus (?) i mindst 3 faser, beliggende nord for A10030/A10044. Efter
orienteringen at dømme sammenhørende med denne. Der er ikke fundet spor efter vægge. Husene
består af 2 sæt tagbærende stolper, placeret med 4,5 - 5,5 meters mellemrum. Skibet måler 2,2 meter.
Syd herfor ligger tilsvarende anlæg, der opfattes som selvstændige, omend af samme type.
A10056: Nord-syd orienteret udhus i mindst 2 faser, sandsynligvis 5 faser i alt. Som A10055 orienteret
som A10030/A10044, og anses som selvstændigt udhus hertil. Husene består af 2 sæt tagbærende
stolper, der ses en mulig væggrøft til den ene fase. Husenes længde 4-5 meter, bredde 2,2 meter.
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A10057 (grøn)
A10058 (blå)
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A10057: Grubehus, registreret og delvist udgravet ved forundersøgelsen. Ved de egentlige udgravninger
ikke erkendt som grubehus, men som henholdsvis grube og kørespor (= snittet).
A10058: Nærmest D-formet struktur, der tolkes som udhus på linje med grube huse og o-huse. Huset
kan muligvis have haft en oval form. Eftersom strukturen ikke er fuldstændig erkendt i felten, kan der
godt være overset stolpehuller mod syd. Strukturens længde 3,2 meter, bredde 4,4 meter. Gruben
A3285 kan enten være yngre end anlægget eller fremkommet som følge af opgravning af stolpe. I
anlægget indgår A2044 fra forundersøgelsen (HOM 2354). Alle de undersøgte stolpehuller, der indgår i
anlægget, er af god dybde.
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A10059: (gul)
A10060 (rød)
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A10059: Staklade, muligvis bestående af 3 sæt tagbærende stolper samt en enkelt stolpe placeret
indenfor strukturen. Omtrent kvadratisk: 3x2,7 meter. Orienteret som A10029, omend beliggende
perifært i forhold til dette hus. Stolpehullerne ensartede og af relativ dybde (12-22 cm)
A10060: NØ-SV orienteret hus, som A10059. Huset er bygget op over 3 sæt tagbærende stolpe, og er
trapezformet. Skibet måler 2,1 meter mod syd, men 2,8 meter mod nord. Indgang bevaret i østvæg
mellem det 1. og 2. stolpesæt, erkendt ved let indtrukken, dobbelt stolpesætning. Væggene kun
sporadisk bevaret. Længden mindst 11 meter, bredden ca. 5,5 meter. De tagbærende stolpesæt er stillet i
en afstand af 5 - 5,5 meter. Der kan ikke siges noget om forholdet mellem gavl og tagbærende stolper.
De tagbærende stolper beskrives som ensartede: brede og fladbundede 14-18 cm dybe.
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A10061 (grøn), A10062
(blå), A10063 (pink),
A10064 (gul)
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A10061: Rundt udhus, 6 meter i diameter. I hjørnerne ses kraftigere stolpesætning, der udgør en trapez
(spænd 3,5 meter mod vest, 2,7 meter mod øst). Kun enkelte vægstolper snittet, der dog også er af en
vis dybde (11-18 cm). Mellem de tagbærende stolper i vest ses desuden også 2 kraftige stolper. Et par
stolper inde i konstruktionen skal måske ses som funktionsrelaterede (afstand ca. 1 meter). En mulig
indgang findes mod nord, erkendt ved dobbelt, let indtrukken stolpesætning.
A10062: Antageligvis udhus med let oval N-S orienteret grundplan, kun fragmentarisk bevaret. Skal
muligvis opfattes som tilbygning til A 10063, idet der mangler sikker identifikation af tagbærende
stolper. Beliggende i ormråde med flere faser af udhus. Formodet længde ca. 5 meter, bredde 4 meter.
A10063: Udhus med let oval form, beliggende i område med flere tilsvarende huse, der overlapper
hinanden, og muligvis genanvender eksisterende stolpehuller. Alternativt skal ses som tilbygninger. Kun
få stolpehuller, der indgår i denne konstruktion er udgravet. Udhuset er bygget op over mindst et sæt
tagbærende stolper mod vest. Muligvis ses et andet semi-tagbærende stolpesæt mod øst. Dybden af
stolpehullerne her er dog temmelig lav. Stolpesætningen er trapezoid (skib 3 meter i vest, 2,4 meter i
øst). Imellem og omrkring disse stolper stilles vægstolperne. Huset er N-S orienteret, har antageligvis
været 5,5 meter langt og ca 5 meter bredt.
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A10065 (turkis)
A10066 (brun)

0

5,000
meter

A10065: Udhus eller overdækket/afskærmet område, antageligvis i relation til ildsted A4355.
Konstruktionen består af en ca. 6,5 meter lang N-S løbende, let krummet afskærmning mod vest.
Indenfor væglinjen ses i den nordlige ende af dette et stolpesæt, der dog ikke anses for at være af
tagbærende karakter. Umiddelbart syd herfor ligger ildstedet. Inden for den vestlige væg ses mod syd et
stolpehul i midteraksen af forløbet stolpesæt-ildsted. Antageligvis tilhører dette stolpehul også
konstruktionen. Der synes ikke umiddelbart at være et sammenhængende forløb mod øst, der kan
udgøre en væg.
A10066: Primært identificeret i felten ved iagttagelse af sammenhørende, tagbærende stolpesæt (A4335A4338). Stolperne A4999 og A5000 under gruber nord herfor hører antagelivis til her. I så fald er der
tale om et o-hus, i hvilket stolperne står i direkte forlængelse af de tagbærende stolper. Husets diameter
ca. 3 meter.
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A10067
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A10067: Tagbærende stolpesæt, formentlig fra o-hus eller lignende udhus type. Afstand mellem
tagbærende stolper 2,8 meter. En del stolpehuller omkring kan muligvis tilskrives enten huset (muligvis
som en anden fase – evt. konstrueret uden tagbærende stolper) eller aktiviteter her omkring.
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A10068
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A10068: NV-SØ orienteret mindre, 3 skibet hus. Længde ca. 7,2 meter, 5,5 meter bredt. Kun delvist
bevaret, men antageligvis har gavlene været afrundede, og de tagbærnde stolper trukket ind i forhold til
gavlene. Skibet ca. 2 meter bredt og består af 3 sæt tagbærende stolper. Stolpesættene er placeret med
hhv. 1,3 og små 3 meters afstand. De tagbærende stolper synes ikke at være af væsentlige dimensioner
sammenlignet med de formodede vægstolper. Det østligste par dog af relativ dybde i forhold til
vægstolper.
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A10069 (pink)

A10069: Tolkes som selvstændigt hus i forlængelse af A10028. Orientering som A10028 (SØ-NV).
Huset består af 1-2 sæt tagbærende stolper, placeret i Ø-V rektangel med afstand på hhv. 3 og 4,5
meter. Væggenes forløb er usikkert: Er de rundede, som antydet i husets nordlige del ved en krum linje
af formodede stolpehuller? Eller ret, som et forløb af stolper syd for de tagbærende stolper peger på?
Muligvis er huset bygget ud fra et hegn. Husets maksimale diameter 5,5 meter. En særlig, aflang form
på stolpehullerne i den sydlige væg genfindes på et par af stolpehullerne i den nordlige væg.
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A10070
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A10070: Antageligvis udhus beliggende i forlængelse af A10024. Orienteringen fuldstændig
overenssetemmende. Nærværende bygning er meget forstyrret af andre anlæg, men det formodes, at der
er tale om et 3 skibet hus, ca 8 meter langt og 5 meter bredt. Huset erkendes primært ved en sydlig,
krum væglinje med rundede gavle, og eftersom der ikke er udgravet stolpehuller i området, er de
tagbærende stolpers placering ikke identificeret.
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A10071
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A10071: SØ-NV orienteret hus opbygget over 4 sæt tagbærende stolper. I den sydvestlige ende ses et
dobbeltsæt, der tolkes som reperation eller ekstra understøttelse af det tagbærende stolpesæt. Huset
smalner ind mod SØ, og får dermed et krumt vægforløb i den ene ende. Skibet i den nordvestlige ende
har den største bredde, hvorved huset får en tragtagtig form. Kun få vægstolper synes at være bevaret.
På grund af de manglende vægstolper er det usikkert, hvorvidt de tagbærende stolper har stået i
gavlene. 2 stolpesæt i husets sydøstlige del, placeret med hhv. 0,6 og 1 meters afstand omkring
midteraksen, tolkes som indvendige konstruktioner. Huset har været 6,5 meter bredt, skibet måler 3,8
meter mod NV og 2,5 meter mod SØ. Stolperne er af varierende dybde, men alle af tagbærende
karakter, heraf flere med stolpespor. A4482 har haft langt større diameter ved opmålingen i
forundersøgelsen. De tagbærende stolpesæt er placeret med hhv. 5 og 5,8 meters mellemrum. A2223
fra forundersøgelsen (HOM2354) indgår i konstruktionen.
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A10072 (grøn)
A10073 (blå)
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A10072: Antageligvis stort, o-fomet hus eller indhegning. Diameter 6 meter. Kun få stolper undersøgt i
felten.
A10073: Den nordlige del af et 1 eller 2 skibet hus med væggrøfter. På grund af den store bredde
formodes det, at der har været en række tagbærende stolper ned gennem huset, som antydet af stolpen
A4651, der sidder i husets midterakse. Huset er NV-SØ orienteret, og der ses væggrøfter mod vest og
nord. Huset er ikke fremgravet i sin fulde længde, men har mindst været 6 meter langt og 5,5 meter
bredt. Ingen stolper eller grøfter er snittet. Huset er af samme type og nøjagtig orienteret som A10011,
det er beliggende ca. 90 meter nordvest herfor.
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A10075 (turkis)
A10076 (lys rød)
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10075: Bestående af 2 sæt tagbærende stolper med vægstolper udgående fra det østligste sæt. Vestgavlen
ligger ca. 2,5 meter vest for det vestligste sæt vægstolper. Husets grundplan har dermed været ovalt. De
vægstolper, der er snittet i udgravningssituationen er alle klassificeret som andet eller er udgået.
Udgravningen foregik på dette tidspunkt i kraftigt frostvejr, og det har antageligvis ikke været muligt at
iagttage vægstolperne, der muligvis kun har været synlige i fladen. Nærværende hus ligner til forveksling
A10014 i opbygningen. Måler ca. 8 meter og har været ca. 5 meter bredt. De tagbærende stolper er
placeret, så de danner et 2,5 meter bredt og ca. 4 meter langt skib.
10076: Halvcirkelformet konstruktion beliggende i tilknytning til hegn.

Hegn
Hegnsforløb: Under udgravningerne blev der observeret en del enstrengede hegnsforløb. Disse er ikke
beskrevet som selvstændige konstruktioner, men optegnet i en MI-fil. Årsagen hertil er, at hegnsforløb
af økonomiske årsager blev nedprioriteret. Det ville have været forbundet med et omfattende
feltarbejde at udrede hegnenes forløb fyldestgørende. De iagttagelser, der trods alt er gjort omkring
hegnsfoløbebe på lokaliteten, er indtegnet i MI-filen.
Om hegnene kan det generelt siges, at de ikke synes at indhegne gårdsanlæg på samme måde, som det
ses ved gårdsanlæg fra tidligere perioder i jernalderen. Der er tale om stikhegn, der går mellem
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bygninger, og hjørner af hegn, der synes at afgrænse områder med aktivitet og bebyggelse ud mod mere
eller mindre tomme områder. Her under ses der en tydelig indhegning arbejdsområdet sydligst i
udgravningsfeltet fra 2011. Det var indtrykket, at størstedelen af hegnene var samtidige med
bebyggelsen, omend der enkelte steder blev iagttaget rester af hegnsplæle i stolpehullerne, der tydeligvis
vidnende om aktivitet i moderne tid. Der synes at være en svag tendens til at de tomme områder
udenfor hegnene danner et omtrent nord-syd orienteret forløb, der peger mod det slip (indgang? ), der
ses mellem grøfterne A 4783/A2023 mod nord og A 2175 mod syd. Muligvis anes der her konturerne
af et vejforløb, der siden hen reguleres med spærrevolde - -grøfter.
Nedenfor ses hegnsforløb markeret med rød. Udgravningsplanen er renset, således, at det kun er
erkendte strukturer, der fremstår.
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Arbejdsområder
Af væsentlige strukturer i relation til bebyggelsen skal nævnes, at der i udgravningerne blev blotlagt
områder med betragtelige mængder af trækulsholdigt sand og mere eller mindre fragmenterede,
ildpåvirkede sten. Fragmenter af ildskørnede sten var i øvrigt et temmelig fremtrædende træk i fylden i
stolpehullerne, der i visse tilfælde synes at være nedtonet i anlægsbeskrivelserne. I nærværende områder
var det dog regulært udrømmet materiale fra kogestensgruber, der udgjorde kulturlag i fladen og stod
som fyld i de respektive anlæg, der har stået åbne samtidig med eller relativt kort efter aktiviteterne i de
pågældende områder. I forbindelse med udgravningerne er der noteret på planer samt i MI filen
områder med kogesten, hvilke anlæg, der havde denne slags fyld. Men der ud over er aktiviteterne i
disse områder blevet nedprioriteret i udgravningerne.

Øverst til venstre områder med kulturlag af
udrømmet kogegrubefyld og/eller samme fyld
i anlæg markeret med grå. Der er et vist
sammenfald mellem kulturlagene af denne
type og forekomsten af rektangulære ,
karakteristiske kogestensgruber (herover).
Til venstre ses grubehuset A10022, der var
opfyldt af udrømmet kogestensmateriale
Bemærk støjler, markeret med
manillamærker.
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Brønde
I forbindelse med udgravningerne er der påtruffet en del brønde. 5 af brøndene forblev uundersøgte
(A4450, A4846, A4848, A4849, A4850). 4 af brøndene blev udgravet. 2 brønde blev genstand for mere
omhyggelige udgravninger, idet de havde bevaret træværk.
A4443: Brønd med holk. Brønden kunne nogenlunde erkendes i toppen af A4444 (større fyldskifte i
forbindelse med vådområde), men fremstod først klart under A4444 (jf. beskrivelsens af denne).
Regelmæssig cirkulær ned gravning - vel lidt over 1 meter i diameter. I brøndens nedre del stod en
velbevaret holk - formodentlig eg. Mod bunden udfyldte holken faktisk hele nedgravningen. Holken var
bevaret i en højde af ca. 1 meter. Den var svag konisk med en top-diameter på ca. 80 cm. og
bunddiameter på ca. 70 cm. Den største tykkelse var ca. 6 cm. eller var tykkelse ca. 2-3 cm. Brønden
blev snittet med maskine, dog blev holken endeligt blotlagt med ske - spade. Efter indmåling af holken
og registrering af bund niv blev holken forsigtigt løftet op med maskinen - og efterfølgende fotodokumenteret. Holken blev væltet omkuld og brækket op, hvor efter fylden blev gravet igennem.
Holken indeholdt meget organisk materiale i form af grene, blade, kviste m.m. Der blev dog ikke
iagttaget bearbejdet træ. Ej heller keramik eller andre genstande i holken. Der blev udtaget jordprøver
fra holken og særligt gode grene/kviste blev taget fra. Desuden blev der indsamlet noget muligt knogle
materiale – evt. er der blot tale om en form for udfældninger ?? Af selve holken belv et par stykker træ
foreløbig taget fra - med henblik på evt. dendro-datering (?). Brøndens dybde har været lidt over 2
meter. Der er ikke blevet registreret en profil - kun nogle fotos - uden ordentlig oprensning pga.
dybden. Da bevaret træ var erkendt i snit blev den anden halvdel gravet bort, så træet kunne fritlægges i
fladen, hvorefter et ny snit blev på begyndt, hvorved træets karakter som en holk kunne erkendes. Det
blev forsøgt at dendrodatere en prøve fra holken, men træet var for nedbrudt til at det kunne lade sig
gøre.
A4462: Brønd udskilte sig under A4444 (metalfund fra dette anlæg i form af en lille kniv (x119, A4444))
- i dennes østlige del. Den fremstod meget regelmæssig cirkulær. Brønden blev fladegravet med
maskine, da den egentlig dukkede op i forbindelse med snitningen af A4443. Der har altså ikke været en
profil. Ud fra niveauerne må brøndens dybde i hvert fald have været ca. 1,5 - hertil skal lægges dybden
af A4444, så dybden har nok snarere været 2 meter (meget lig A4443). I bunden/mod bunden af A4443
blev der iagttaget enkelte små stykker dårligt bevaret træ, som dog, ikke blev indsamlet. Der var ingen
tegn på holk eller træbygget brøndkasse. Det formodes at hovedparten af de omkringliggende anlæg
også er brønde.
A4800: Brøndene A 4800 og A4801 blev erkendt i forbindelse med maskinsnit af A 4451 - i den
modstående profil. Brøndene synes at have været overlejret af A4451. Begge brønde blev
maskinafgravet i fladen. 2 fladeniveauer blev indmålt. I det første niv. kunne man fornemme 2 anlæg,
men uden klart skel. I niv 2 var brøndene splittet ud i 2 klart adskilte, regelmæssige cirkulære anlæg,
altså en situation meget lig brøndene A4443/4462. Begge brønde har været i hvert fald 1,5 meter dybe,
men hertil skal der lægges den bortgravede del af A4451 (samt A3632, som overlejrede A4451). Den
reelle dybde har nok været ca. 2 m.
A4800: I denne brønd fremkom en del træ, som dog ikke udgjorde en konstruktion eller viste tegn på at
have være bearbejdet. Fra denne brønd blev der også indsamlet noget knogle/formodet knogle [tak?].
Endvidere fremkom lidt keramik. Træet opfattes primært som opfyld - altså ikke en konstruktion - dog
gik maskinen ekstra kraftigt i undergrunden ved denne brønd, da der ligesom vedblev at være lidt træ i
undergrundslignende jord. Evt har nogle få pæle været banket i jorden som en støttende struktur? Pga.
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dybden blev der ikke registreret noget bundniv på disse, men de var altså lidt dybere end det indmålte
brønd-bundniv med kote 97,74. Fra A4800 blev der indsamlet noget træ. Fylden bestod primært af fed,
mørk organisk leret materiale
A4801: Se beskrivelse af udgravningsmetode under A4800. A 4801: Denne brønd var i langt mindre
grad karakteriseret ved træ/organisk materiale. Der blev udtaget en jordprøve af den absolutte bund,
hvori der formodentlig gemmer sig lidt ubearbejdet træ.
A3874: Brønden ligger under grubekompleks A2036, og blev derfor ikke selvstændigt registreret i første
opmåling. Ved maskinafgravning i fladen fremkom flere anlæg, heriblandt A3874. Grundet vanskelige
udgravningsomstændigheder blev 3874 ikke registreret i profil, men GPS-opmålt i fladen i flere
niveauer samt bundkote. I nedre del fremkom nedrammet, delvist bevaret træ rundt i kanten af
anlægget. Brøndplankefragmenter blev udtaget til dendrodatering. Ifølge denne beregnes træet fældet i
789 - 813 e. Kr. Det kan dog ikke udelukkes, at fældningstidspunktet var senere end år 813.
T.v: A3874 under udgravning.
Træet i brønden er dendrodateret til
tiden omkring 800. Herunder:
Martin Krogh Nielsen og holken
fra A 4443

Fund
Lige som bebyggelsen synes at danne et
kontinuum mellem YGJ og den tidlige del af
vikingetiden, er der i det keramiske materiale ikke
den store variation i materialet. Keramikfund,
der tilskrives denne periode, synes uniforme i
såvel struktur som formforråd. Det drejer sig
som oftest om uornamenterede, halvkugleagtige
kar i en forholdsvis dårlig og grov kvalitet. Den
mest markante forskel på det tidlige førromerske
materiale og den keramik, der tilskrives denne
sene periode, er en tendens til at anvende
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sandmagring i tidlig FRJ hvor i mod der anvendes meget groft sand eller knust granit i yngre jernalder. I
modsætning til keramikken fra den sidste del af yngre bronzealder/FRJ per. 1, der primært forekommer
i gruber, ses keramikken fra YGJ/VIK overvejende i brønde, stolpehuller og grubehuse.

Udsnit af felt med fund
af YGJ/vikingetids
keramik markeret med
rød. T.v.keramik fra
brønden A4800

Vikingetid
Fundgruppen, der udelukkende kan
dateres til vikingetiden, består kun af
detektorfund:.
Perle: dt. 36 (x290). Ornamenteret. Ikke
ÆGJ, men YGJ eller VIK. Lidenheden
taler for VIK.
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Trefilget spænde (T.v.): dt. 156
x295. Fragment af trefliget spænde,
muligvis forsølvet på bagside. Rest
af ophængningsøsken bevaret på
bagsiden. Har været forhøjet på
midten. Lokal variant af karolingisk
arkantusornamentik. Vikingetid efter
800, men ikke så sent som 10.
århundrede.

Vikingetid/tidlig middelalder

Grøftesystem A10035/ A10009 ses her
på tværs af udgravningsfelterne.

Grøftesystem A10009/A10035: Alle beskrivelser og udgravninger af grøftesystemet
udarbejdet/varetaget af Janne D. Kosior. Grøftsystemet er i fladen set som to parallelle grøfter, der
kan følges i alt over en strækning på 254 m i et øst-vestligt forløb tværs over udgravningsfeltet. Det
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nordligste forløb, A 10036, er en spidsbundet grøft med flere åbninger i. Den sydligste grøft, A10037,
er formodentlig i to faser: Stratigrafisk yngst er der erkendt en rundbundet grøft, der overlejrer en
række markante grøfter i sektioner på 6-15 m. Samlet har disse grøftesektioner fået
konstruktionsnummer A10037. Afstanden mellem sektionerne er fra 6-15 m.
A10036 : Denne grøft er en primært spidsbundet grøft, hvis vestlige afgrænsning ikke er erkendt da den
fortsætter ud under den vestlige feltgrænse. Mod øst stopper grøften 6,8 m vest for den østlige
feltgrænse. Om dette er endnu en åbning i grøften eller om det er den østlige afslutning af
grøfteforløbet er ikke til at sige. Denne udstrækning svarer også til bredden af forundersøgelses
udstrækning og dette er således den maksimalt kendte udstrækning af grøfteanlægget.
A10037: Der kan i det det vestlige hovedfelt ses 6 sektioner. I søgegrøfter samt grøfter af en lidt
anderledes type formodes det at der har været yderlige 4 grøftesektioner på denne strækning. De
nederste lagserier med rent undergrund som primære bestanddel tyder på at grøfterne er blevet bevidst
genopfyld kort efter anlæggelsen.
Beskrivelse af grøfte anlægget samt arbejdsmetode: Nordgrøften har en bredde på fra 0,6-1,3 m bredde.
I øst hvor grøften hedder A 645 har den ved sin østlige afslutning en markant udposning. Denne er dog
stort set forsvundet i niveau 2. Grøften er det stratigrafisk yngste anlæg i området og skærer med
sikkerhed gruben A 622. Vest for den kraftige balk ved snit 2 Skifter grøften navn til A 637. I niv. 2 sås
et mindre mellemrum i grøften på 30-40 cm. Denne åbning kunne ikke ses i niv. 1. Vest for denne
åbning hedder grøften A 640. Den nordlige grøft er generelt mere spinkel end den sydligte. Der er intet
der tyder på at denne grøft har været i flere faser.
Grøften er registret med profiltegninger fra snit 1 og 2 samt fotodokumenteret. Der er udtaget en
blokprøve fra denne grøft registret som A 637, men udtaget ved snit 2 hvor anlægget faktiske navn er A
580.
En kraftig balk blev ladt stå tilbage ved afrøming af muld i feltet for at kunne registrere grøfterne til top
af muldlaget (snit 2) .
Den sydlige grøft består af følgende A- nr fra vest mod øst:
Niv. 1: A 641, A 579, A 642, A 658
Niv. 2: A 639, A 638, A 657, A 658
Den sydlige grøft er mere forskelligartet end den nordlige. Mod vest ses en åbning af ca. 1 m bredde.
Hvor grøften vest for åbningen, A 641, er blot få cm dyb er grøften mod øst, A 639, stejlt afsluttet og
af mindst 20 cm dybde. De to grøftender er let forskudt i forhold til hinanden, hvor den vestlige er
forskudt mod syd. Grøften øst for åbningen er i niv. 1 erkendt som en samlet grøft, men deler sig i niv.
2 i grøftesektionerne A 638 og A 639 adskilt af en åbning på 45 cm. Øst for den store balk er grøften i
niv. 1 tolket som en samlet grøft, A 642, men deler sig i niv. 2 op i den kraftige, op til 180 cm bredde
grøft, A 657, og den markant smallere og let forskudte mod nord, A 658, der ligeledes afsluttes af en
udposning. derefter er grøften ikke erkendt yderligere mod øst. Relationen mellem grøftsektion A 658
og stolpehul A 782 er uklar.
Der er udtaget en blokprøve fra det sydlige forløb fra snit 2 registreret som A 638, men reelt set fra
grøftdelen opmålt som A 579.
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Der er ingen fund gjort i grøfterne. Grøfterne dateres ud fra stratigrafien til omkringliggende gruber til
jernalderen. Det totale fravær af tegl og lign. moderne affald tolkes som et udtryk for, at grøftesystemet
er ældre end 1200 tallet.
Terrænet i de 2 felter falder mod øst mod et lavereliggende område. Bundkoten er ikke konstant, men
generelt ser det ud til at grøfterne er dybere jo højereliggende topkoten er.
A10009: Grøftsystemet består på printsæt 5 af 2 seperate parallelle grøfter der er sektionsopdelte i niv 2
og let varierende i bredden.
Der er ved grøfterne taget af i fladen i flere 2 niveauer, med maskine og gps-opmålt.
Den nordlige grøft består af følgende A-nr. fra vest mod øst:
Niv. 1: A 580, A 645
Niv. 2: A 640, A 637, A 660
A10035: Grøftesystem, vestdel, PS 21, 12, 19, 10, 16, 9
Printsæt 21: Grøftsystemet frtemtræder igen her efter ikke at kunne erkendes sammenhængende med
grøfterne mod øst. Der er på stedet både en spidsbundet og en rundbundet grøft som ligner de to
grøfter af samme form mod øst. Der optræder således ikke en grøft med den karakteristiske
badekarform på dette sted. Der hersker ikke tvivl om at A 5006 er stratigrafisk yngre end A 4856.
Printsæt 12:Den sydlige grøft ses i to sektioner på dette printsæt: A 3116 og A 3062. 3226 udskiller sig
fra de øvrige grøfter i forløbet ved at have en smallere "undergrøft" men ellers er opbygningen den
samme.
Printsæt 19: Den nordlige grøft er gennemgående i dette felt. Grøften skærer en brønd. Den nordlige
grøft er kun afrømmet i et niveau hvorimod den sydlige grøft er afrømmet i to iveauer.
Printsæt 10: Den nordlige v-formede grøft er gennemgående i feltets bredde og er rømmet af i to
niveauer.
Printsæt 16: Der er i denne sektion af grøften en åbning gennem begge grøftforløb, Åbningen i den
nordlige grøft er på 686 cm. Grøften både vest og øst for dette sted dykker let og en foreslået tolkning
er at der kan have stået en stolpe eller lignende i enderne af grøfterne. Der er i området ved
grøftenderne en røkke gruber af ca 1 m i diamenter og med en rundet bund. Disse gruber er ret
karakteristiske da de i opfyldning minder om de dybe badekarformede grøftsektioner. Der er således i
bunden af gruberne et lag af fine lagserier af undergrundsmateriale/skyllesand og mørkere mere
kulturjordsagtig fyld overlejret af et mellem gråbrunt fyld i anlæggets top. Eksempler på disse gruber er
A 4077 og A 4830. Den sydlige grøft fortsætter ind i feltet fra øst.Øverst ses den rundbundede grøft
men allerede 44 cm fra grøftens vestende dykker grøften mod den dybere ligesidede grøft.
Printsæt 9: Grøfterne fremtrådte i dette felt med en gennemgående nordlig grøft, samt en sydlig grøft
der kun optrådte i feltets vestlige del. Grøfterne overlejrede stratigrafisk samtlige anlæg i området:
gruber, stolpehuller m.m., og grøfterne er således den yngste konstruktion i området. Den nordlige
grøft, A 2023, havde en ensartet mellembrun, let humøst fyld, men fyldet i grøften påvirkes stærkt af
fyldet fra de anlæg som grøften skærer igennem. Den sydlige grøft, A 2175, stoppede på en markant vis,
der med sikkerhed viser at fraværet af grøft på dette sted ikke skyldes bortpløgning af anlægget. Et
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forhold der gjorde sig gældende også de fleste andre steder i grøftforløbet. Gr'øften dykker således på
dette sted 80 cm næsten lodret ned fra afrømmet flade. Også denne grøft er mellembrun i fylden, men
er ligeledes i de nederste lag påvirket af fyldet i de omkringliggende anlæg som grøften skærer. Begge
grøfter viser lagserier der umiddelabrt ser vandaflejrede ud. I hvert fald den nordlige grøft tolkes som at
have stået åben.
Der er i den nordlige grøft lagt to snit: snit 5 og 6.
Der er i den sydlige grøft registreret 4 profiler: 1,2,3,4.
Orienterede jordprøver er taget fra A 2023 (snit 5) samt A 2175 (snit 3).
Der har været mange ideer til anlæggets tolkning: Bl.a. er anlægget blevet tolket som en helhed, hvor det
har været et sydligt forløb med de badekarformede grøfter. En hypotese har været at anlægget mod syd
i den sektionsopdelte grøft kan have indeholdt en palisadelignende konstruktion i, hvor der så mod
nord har været en åbentstående spidsbundet grøft evt. med en mindre jordvold kastet op mod
palisaden. Der to mulige tolkningsmodeller: 1)Grøfterne er en evt. to på hinanden følgende faser af en
skelgrøft. 2)Grøfterne danner til sammen en spærrevold og -grøft, der har været placeret til at regulere
færdslen i området, ligesom tilfældet er med f.eks. grøftesystemet ved Lisberg Bakke (FHM ????) og
ældre anlæg som Æ vold.
Imidlertid viser analyser af lagene i orienterede jordprøver, udarbejdet af Anine Moltsen , NOK, at de
sydlige, afbrudte grøfteforløb i det vestlige hovedfelt har stået åbne gennem lang tid, mens de øvrige
grøfter, altså den nordlige grøft i det vestlige hovedfelt samt begge grøfter i det østlige felt, er blevet
tildækket efter kort tid. Umiddelbart peger resultaterne af denne analyse mere på, at grøfterne har
fungeret som afgrænsning i landskabet f.eks. toftegrænse i flere faser. Denne funktion belyser dog ikke
hvorfor grøfterne er opdelt i mindre grøfter samt funktionen af de sydlige, badekarsformede grøfter,
der har stået åbne og vandfyldte gennem længere tid.
Detektorfund fra perioden: Tenvægte i bly: der er påtruffet 2 ornamenterede tenvægte i bly med
sølvbelægning på lokaliteten. De dateres til den sene vikingetid og tidlige middelalder.

Middelalder
Spor efter middelalderlig aktivitet er til stede Petersborg, om end det er i et noget begrænset omfang.
Kun et enkelt hus samt få detektorfund med tidsmæssig spredning karakteriserer fundene fra perioden.
A10007: Middelalderligt langhus, 12,6x4,30m. Huset er orienteret øst-vest; mod syd er der påhæftet et
lille udskud der måler ca. 9,15X1,15.Tagkonstruktionen er sandsynligvis båret hovedsageligt af
vægforløbet, hvis stolper flere steder er meget kraftige og dybt funderet. Der er ikke erkendt
gavlstolper, men disse behøver ikke at have været tilstede oprindeligt. I den vestlige ende kan dette dog
skyldes, at en ældre grube slører billedet af husets vestlige udstrækning. Det er forsøgt ved afrensning i
fladen at erkende yderligere stolper til huset - uden held. Vægstolperne er lige og står nogenlunde
parvist, men enkelte steder med lidt variation, hvilket kan skyldes udskiftning, eller ændret
fagdeling/konstruktion. Der er ingen stratigrafiske relationer der afslører ud-/ombygningsfaser.
Vægstolpernes dybde og bredde varierer, og i en del af dem er der bevaret stolpespor. I fladen er langt
de fleste vægstolper kantede med en rundet østende og generelt er stolperne fladbundede med
tilnærmelsesvis lige sider. Der er en sikker midtsule A1856. A1580 udgør en mulig skillevæg og muligvis
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kan have haft samme funktion som en midtsule. Ca. midt i bygningen synes en ruminddeling at kunne
spores og det er sandsynligvis hér indgangen skal findes, mest sandsynligt fra nord.
A1007 (turkis)

0

3,000
meter

Detektorfund:
Fra lokaliteten foreligger to detektorfund, der dateres til middelalderen. Det ene er et Guds Lam
(muligvis tvillingeudgave) (DT. 1, x291, der dateres til den tidlige del af middelalderen. Det andet er et
forsølvet bæltespænde, der dateres til ca. 1450 – 1550 (DT. 4, x283) .
T.v: Guds lam DT. 1
T.h. bæltespænde DT.
4

Side 78 af 82

Side 79 af 82

Bebyggelsen på Petersborg: forsøg på en syntese
I gennemgangen af materialet fra Petersborg har det vist sig, at en del gruber kan dateres til perioden
omkring starten af førromersk jernalder. Der foreligger et fint og varieret keramisk materiale fra
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gruberne. Nogle islæt synes måske endda at være karakteristiske for lokalområdet . Her tænkes på det
fladedækkende pindstik, der ses både på inder – og yderside af kar fra flere gruber på Petersborg med
parallel i fund fra grube på den nærliggende lokalitet Hvolgård Mølle (HOM 2580). Der er ikke fundet
spor efter bebyggelse fra denne tidlige periode, men en sådan kan være forsvundet i mængden af
stolpehuller og strukturer fra den senere bebyggelse. Alternativt har den senere bebyggelse på stedet
ødelagt spinkle spor efter en tidligere bebyggelse.
Ind til området for alvor bebygges igen i måske 600-tallet, men temmelig sikkert 700- og 800- tallet
e. Kr. er der færdsel over området, der f.eks. kunne være en del af marksystemerne for en nærliggende
bebyggelse ved Ellers Bjerg (HOM 2617). I løbet af 600-700 tallet vokser en bebyggelse frem. På
nærværende tidspunkt foreligger der ingen c-14 dateringer, der kan underbygge de typologiske
iagttagelser. Ovenfor er den formodede tidlige bebyggelse – altså bebyggelsen fra 700-800 tallet markeret med grå (ligesom tidsmæssigt ubestemmelige udhuse). Det er tydeligt, at al bebyggelse ikke
har stået samtidig. Hvor mange gårde, der har stået samtidigt, er svært at bedømme. Bortset fra oplagte
udhuse – altså grubehuse og små hyttelignende konstruktioner, består bebyggelsen af adskillige mindre
huse på 16-21 meter. Kun to huse skiller sig ud fra dette billede, nemlig A1008 og A10003, der når op
over 30 meter. At husene, der opfattes som samme hus i to faser – ikke er de ældste på lokaliteten
illustreres ved, at A 10003 er overlejret af et grubehus A… i østenden. De nævnte huse, også de mindre,
men tydeligt definerede huse f.eks. A10042, A10010, A10031, A10021, A10032, har alle det fælles træk,
at de er konstrueret over markante sæt af tagbærende stolper - i tråd med jernalderens karakteristiske
byggeskik.
En anden, markant type bebyggelse på lokaliteten er huse uden tagbærende stolper eller enkelte
midtsuler. Denne type bygninger er ikke ukendt i vikingetidsmiljø (Becker et al. 1979). De største huse
af denne slags på Petersborg er A10030 – med den senere fase A10044 -, der har tydelige, krumme
vægge. De tagbærende stolper er dog lave, og en stor del af husets vægt har været båret af væggene. Der
bemærkes en tæt sammenhæng med A10038, der har en væggrøft, men ingen parallelle rækker af
tagbærende stolper. Denne type huse er ovenfor markeret med gul. De skal også bemærkes en
orienteringsmæssig sammenhæng mellem de tidlige, store huse A100003/A100008 og husene uden
tagbærende stolper A100030/A10038. Det er dog stadig uvist, om de manglende tagbærende stolper er
udtryk for særlig funktion eller om de skal dateres til den fremskredne vikingetid.
Ud fra ovenstående kunne bebyggelsen på lokaliteten være udtryk for en enkelt gård, bestående af
hovedhus og et antal tilbygninger af forskellig karakter og funktion, der flytter rundt indenfor et
afgrænset område. Bebyggelsen formodes at have været relativt langvarig, om end det anses for
tvivlsomt at den danner et kontinuum med den middelaldergård, der findes på stedet (markeret med lys
rød – mere tvivlsomme huse med denne datering markeret med turkis). Der er planlagt at foretage en
del c14 dateringer på konstruktioner med henblik på at belyse datering af bebyggelsen samt dennes
varighed.
På et tidspunkt flyttes gården ud af udgravningens område, og der anlægges en form for skelgrøft,
muligvis en toftegrænse på stedet. Der er efter al sandsynlighed ikke lang tidsmæssig forskel på
bebyggelsen og etableringen af skelgrøften. Der bemærkes et sammenfald mellem orienteringen af
skelgrøften og den nuværende Sindbjerg kirke, der har rod i 1100- tallet.

Fremtidigt arbejde på stedet
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Lokaliteten HOM 2616 Peterborg er færdigundersøgt indenfor de åbnede felter. Imidlertid er der
arkæologisk følsomme områder på alle sider af udgravningsfelterne. Bebyggelsen ligger tæt op ad
alle kanter og fortsætter flere steder ind under udgravningsgrænserne. Dog lader det til, at
bebyggelsen toner ud mod nord. I forbindelse med enhver form for jordarbejde i området omkring
udgravningsfelterne bør museet involveres på et så tidligt tidspunkt som muligt.
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