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Forud for anlæggelsen af motorvej E18 har Horsens Museum undersøgt
dette 17.670 m2 store område syd for Tørring. Der er fundet anlægsspor af
bebyggelse fra overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder samt
fra overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder.
Fra senneolitikum/ældre bronzealder er der to toskibede huse med
henholdsvis tre og fire tagbærende stolper på række midt i huset. Den
typologiske datering af husene støttes af fundet af et stykke af et
flintægssværd. Desuden er der i et kulturlag fundet en bronzeklinge fra en
dolk eller et sværd.
Fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder er der fundet to
treskibede huse, der udgør en gårdsenhed. De har begge fire sæt tagbærende
stolper. Derudover er der rigtig meget keramik, primært fra ældre
førromersk jernalder, samt mange gruber af forskellig art, der vidner om en
hel del håndværksmæssig aktivitet på stedet.
Arkæolog, cand.mag. Lars Pagh, d. 6. juli 2012
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1. Undersøgelsens forhistorie
Baggrunden for den arkæologiske undersøgelse er anlæggelsen af motorvejsstrækningen Riis-ØlholmVejle, der er en del af motorvej E18 mellem Herning og Vejle.
Undersøgelsesområdet til den arkæologiske udgravning er udpeget efter en forundersøgelse foretaget af
Horsens Museum i 2009 som en del forundersøgelsen af hele motorvejstracéet og registreret under
sagsnummer HOM 2354.
Da linjeføringen af den ny motorvejsstrækning i 2007 blev fastlagt, stod det klart, at den 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 (Horsens Museum, Vejle Museum og Herning
Museum).
Forud for etableringen af motorvejen udførte arkæolog Carsten Risager en arkivalsk kontrol med bl.a.
gennemgang af kartografiske kilder samt en besigtigelse af det planlagte motorvejstracé. Besigtigelsen
fandt sted i september og oktober 2008. Disse indledende undersøgelser og rekognosceringer førte til
egentlige arkæologiske forundersøgelser på store dele af strækningen. De omfattende arkæologiske
forundersøgelser blev påbegyndt den 14. april 2009.
1.1 Arkivalsk gennemgang af historiske kilder og kort
Mølholm ligger mod vest i Hvolgård Hovedgård Ejerlav. Stednavnet Mølholm optræder på det Høje
Målebordsblad fra anden halvdel af 1800-tallet men findes ikke på Original 1 kortet fra 1819. Heller
ikke på Videnskabernes Selskabs kort fra 1784 er der noget at se på stedet.
Muligvis skal stednavnet ses i relation til en til Hvolgård Hovedgård hørende mølle, og eksistensen af
flere møller til forskellige tider kendes fra skriftlige kilder. I 1458 kan man i testamentet for en kannik
ved navn Anders Skeel se, at Hvolgård Hovedgård blev givet til Ribe Bispesæde som sjælegave. På dette
tidspunkt var Hvolgård grundmuret og en mølle fulgte med. (Kristensen 2002 s. 94 f.).
I et skøde på Hvolgård fra 1588 fortæller Jørgen Sested om et salg af hovedgården, såvel som en række
gårde i ejerlavet. Først og fremmest nævnes møllen ”som holdes mølle til gården med alle samme
mølles tilbehør og rettigheder”.
I Markbøgerne fra Christian d. 5´s Matrikel, en skattetaksering af samtlige jorde i det daværende
Danmark, og nedskrevet i 1683, nævnes det, at Hvolgård Hovedgårds ejerlav bestod af hovedgården og
en mølle.
Om der i de tre ovenstående tilfælde var tale om vindmøller (af typen stubmølle) eller vandmøller vides
ikke, men begge dele er en mulighed med beliggenheden ved Ølholm Bæk med tilløbende vandløb.
Fra slutningen af 1800-tallet kendes en Hvolgård Mølle, der lå placeret på bakken øst for Mølholm. Det
var en vindmølle af typen hollandsk mølle, der er den klassiske danske vindmølle.
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2. Administrative data
Undersøgelsen fandt sted efter museumslovens § 27 stk. 4: "Udgiften til den arkæologiske undersøgelse
afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres". I dette tilfælde er det Vejdirektoratet, der
som bygherre/anlægsmyndighed har afholdt udgiften.
Horsens Museum er ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse. Samlet set blev et område på 17.670
kvadratmeter undersøgt. Sagens akter samt de hjemtagne oldtidsfund findes på Horsens Museum under
sagsnummeret HOM 2579 Mølholm.
Bygherre: Vejdirektoratet, Helle L. Nielsen, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg.
Sagsbehandler, Horsens Museum: Carsten Risager/Lone Seeberg Jacobsen.
Se forundersøgelsesrapport og kulturhistorisk rapport HOM 2354 for øvrige detaljer.

3. Topografi
I et kuperet østjysk morænelandskab ligger Mølholm som en morænebakke, der mod nord flader ud i
Gudenådalen. Mod vest og øst er morænebakken afgrænset af markante dalstrøg med bække og
tilgrænsende engagtige vådområder, der har gjort passage vanskelig. Den østre bæk er Ølholm Bæk, der
løber ud i Gudenåen øst for Tørring. Den vestre bæk er et tilløb til Ølholm Bæk.

Ill. 2. Mølholm på Original 1-kortet fra 1819 med udgravningsfelterne lagt ind. © Kort- og matrikelstyrelsen.
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Det midterste udgravningsfelt lå på bakkens højeste sted, hvor det var forholdsvist fladt. Det vestlige
felt lå hvor terrænet faldt jævnt mod vest og nordvest. Det østlige felt lå hvor terrænet faldt jævnt mod
øst, dog således, at der midt i dette felt var en ”terrasse”, hvor det var næsten fladt.
Terrænets former er ret markante og bærer tydeligt præg af at være et randmoræneområde.
Undergrunden skifter konstant mellem ler, sand og grusede bånd med talrige sten, stedvist i lodrette
lag, hvor isfremstød har skubbet terrænet op i "folder". På plateauet findes flere dødishuller, der vidner
om placeringen af de sidste isklumper i landskabet.

Ill. 3. Ortofoto af Mølholm med udgravningsfelterne lagt ind. © Kort- og matrikelstyrelsen.

4. Øvrige data
Udgravningens deltagere:
Overordnet daglig leder for Motorvejsprojektet: Cand.mag. Carsten Meinerts Risager (CMR)
Udgravningsleder: Cand.mag. Lars Pagh (LP)
Arkæologer:
Cand.mag. Christopher Grønfeldt Petersen (CGP)
Cand.mag. Frederik Callesen (FC)
Cand.mag. Kasper Rind (KR)
Cand.mag. Kristine Stub Precht (KSP)
Cand.mag. Lone Seeberg Jacobsen (LSJ)
Cand.mag. Susanne Ritz Nicolaisen (SRN)
Arbejdsmand: Jan Simmon Jensen (JJ)
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5. Metode
Afrømningen blev foretaget med stor gravemaskine på bånd. På baggrund af forundersøgelsens
resultater blev felter af ca. 24 meters bredde åbnet op. Dette var den optimale bredde for felter åbnet
med stor gravemaskine, hvor jorden kunne lægges ud til hver side.
Udgravningsmetoden var stærkt vejrafhængig. I månederne januar og februar samt starten af marts
2010 var det nødvendigt at lave en strategi for udgravningen ud fra de svære vejrforhold med
frostgrader ned til -18 og store mængder sne. Vi forsøgte at grave så lidt som muligt i denne periode,
men i det omfang vi var nødt til at grave for at overholde tidsplanen, åbnede vi mindre felter ad gangen,
så anlæggene kunne graves, inden de frøs til.
Opmåling
Udgravningen er målt op med præcisions-GPS Trimble R8. Datasættets projektion er System 34,
Jylland-Fyn. Alle opmålinger er genereret og bearbejdet i MapInfo.
Til hvert delområde af udgravningen hører ét entydigt sæt planer i papirkopi i målestok 1:100.
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.
Dokumentation
Alle udgravede anlæg er håndtegnet, primært i målestok 1:20. Lister og beskrivelser fra henholdsvis
forundersøgelse og udgravninger er registreret online i MUD, Museernes Udgravningsdata.
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”.
Alle konstruktioner er oprettet som selvstændige anlæg med anlægsnumrene fra A10.000 og frem.
Derudover er der for hver konstruktion lavet en konstruktionsbeskrivelse der ligger i MUD-databasen
under der givne anlægsnummer (konstruktionsnummeret).
Fotoregistrering
Der er udelukkende anvendt digitalt fotoudstyr på udgravningen. 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.
Fundhåndtering
Fundene blev løbende tildelt x-nummer i felten og direkte indtastet i MUD-databasen med registrering
af materiale, genstandstype og anslået antal. Derefter er fundene vasket eller renset og nummeret i
fundværkstedet Nørregade, som er en del af Horsens Museum. Herefter er fundene gennemgået igen
og en mere udførlig beskrivelse og datering af hvert x-nummer i MUD-databasen er foretaget.
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Soldning
Der er tørsoldet på stedet i forbindelse med udgravningen af kulturlagene i det gamle vådområde
(A732, A764, A765). Tørsolden bestod af et 5 mm net spændt ud på en ramme, hængt op i kæder i et
”gyngestativ” af træ. Her kunne man i stående arbejdsstilling gynge/ryste rammen.
Konservering
I kulturlaget A732 i et gammelt vådområde fremkom to stykker af en bronzeklinge, formentlig fra et
sværd (se nærmere genstandsbeskrivelse X8). Stykkerne er 6 x 1,5 cm og 7,5 x 2 cm. De fremkom ved
maskinafrømning og blev trukket med af gravemaskinens skovl. De blev ikke taget op i præparat.
Iflg. konserveringsrapporten fra Konserveringscentret i Vejle (J. nr. 24/2010/HOM 2579 X8,
10.september 2010) var de inden konserveringen ustabile, stærkt korroderede og led kraftigt af
bronzesyge. Der var dog stadig bevaret lidt metalkerne. Stykkerne var fragmenterede og der lå en del
løst smulder sammen med dem. En del af dette løse smulder var den oprindelige overflade.
Ved konserveringsbehandlingen blev bronzeoverfladen forsigtigt afrenset og derefter behandlet med
BTA tre gange. Derefter blev bronzen imprægneret.
Naturvidenskab
Udtagning af jordprøver
Jordprøver er udtaget fra alle huse. Der er taget tre prøver fra hvert hus med henblik på en mulig c-14datering. Så vidt muligt er der udtaget 5 liters prøver.
Flotering
Prøverne blev tørret hvorefter 1-2 dl referenceprøver blev taget fra til fremtidig brug til andre analyser.
Den tørrede jordprøve passeredes gennem vand, hvorved forkullet materiale flød ovenpå. Dette
opsamledes i net med maskestørrelse 0,25 x 0,25 mm, hvorved endda de mindste ukrudtsfrø blev
opfanget. Det ikke-flydende materiale som lå tilbage på bunden af floteringsslidsken blev vandsoldet
gennem et net med maskestørrelse 2 x 2 mm. Dog benyttedes net med maskestørrelse 0,5 x 0,5 mm
ved prøver med store mængder forkullet materiale samt ved prøver, der kunne dateres til neolitikum.
Da prøverne var tørre blev de pakket. Genstande som keramik, flint, knogle o.l. blev
udskillet fra floteringsresten og fik et undernummer, der registreredes i databasen under den samlede
prøve.
Det floterede materiale (samt floteringsresten) var herefter klar til at blive sendt til analyse - eller alt
materialet blev sendt til opmagasinering
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6. Resultater
Der er primært fundet spor af aktivitet i yngre bronzealder periode 6 (700-500 f.Kr.)/ældre førromersk
jernalder periode 1 (500-300 f.Kr.). Fra disse perioder er der mange fund, især ældre førromersk
jernalder periode 1. Der er desuden fundet spor af aktivitet fra senneolitikum (2350-1700 f.Kr.)/ældre
bronzealder periode 1 (1700-1300 f.Kr.).
6.1 Senneolitikum/Ældre bronzealder
Fra senneolitikum/ældre bronzealder er der
to toskibede huse (A10001 og A10002),
fundet i det østlige felt, hvor terrænet flader
lidt ud på en ellers østvendt skråning, der
ender i Ølholm Bæk. Husene har bevaret
henholdsvis 3 og 4 tagbærende stolper på
række midt i huset, og der er nogle få spor
af mulige vægstolper. Der er ingen fund fra
stolpehullerne og husene dateres på
baggrund af typologi. På grund af de
forholdsvis få spor, er tolkning ikke helt
sikker, men den anses for overvejende
sandsynlig.

Ill. 4. 2-skibede huse A10001 og A10002.

Hus A10001:
2-skibet langhus, formentlig fra senneolitikum eller tidlig bronzealder. Tolkningen som hus er lidt
usikker. Der er ikke bevaret sikre vægstolper, men huset skønnes at være ca. 4 m bredt og ca. 12,5 m
langt. Tolkningen som hus baserer sig på fire tagbærende midtsulestolper, der ligger nøjagtig på linie,
orienteret Ø-V: A582, A583, A584, A589. Desuden er der tre mulige vægstolper: A585, A590, A591.
Afstanden (midt-midt) mellem A582 og A583 er 4,4 m, afstanden mellem A583 og A584 er 3,5 m og
afstanden mellem A584 og A589 er 1,85 m.

Ill. 5. Hus A10001. 2-skibet langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder.
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Hus A10002:
2-skibet langhus, formentlig fra senneolitikum eller tidlig bronzealder. Tolkningen som hus er lidt
usikker. Der er ikke bevaret sikre vægstolper, men huset skønnes at være ca. 4,7 m bredt og ca. 12,5 m
langt. Tolkningen som hus baserer sig på tre tagbærende midtsulestolper, der ligger nøjagtig på linie,
orienteret Ø-V: A594, A597, A600. Desuden er der fire mulige vægstolper: A596, A598, A599, A601.
Hvis denne tolkning er rigtig, ligger stolpehullet A595 inde i huset, hvis den hører til huset. Afstanden
(midt-midt) mellem A594 og A597 er 6,2 m og afstanden mellem A597 og A600 er 4,2 m. Pga. den
store afstand mellem især A594 og A597 skønnes det, at der kan mangle et eller flere stolpehuller.
Fylden i de tre stolpehuller til tagbærende stolper minder meget om hinanden og kan godt passe
sammen tidsmæssigt. A594 afviger ved at være mindre dyb selvom den ligger lidt højere.

Ill. 6. Hus A10001. 2-skibet langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder.
Dateringen af husene støttes af fundet af et 4,5 cm langt stykke flintæg til et flintægsværd, fundet i en
grube 10 m syd for husene.
I den vestlige del af et tidligere vådområde, vest for de mulige huse fra senneolitikum/ældre
bronzealder, er der registreret en del gruber. I selve vådområdet er der registreret et kulturlag, der
formentlig skal ses som et udsmidslag. Her blev der fundet en bronzegenstand, som formentlig er til en
dolk eller et sværd. Dateringen er bronzealder periode 2-4 . Dermed kan den være samtidig med de to
toskibede huse og flintægssværdet, men den kan også være yngre.
6.2 Yngre bronzealder/Ældre førromersk jernalder
Huse:
På det flade stykke øverst på morænebakken, midt i
det midterste udgravningsfelt, blev der fundet to
treskibede huse (A10003 og A10004).
Dateringsrammen er yngre bronzealder til ældre
førromersk jernalder, men keramikfund tyder mest
på ældre førromersk jernalder, periode 1 (500-300 f.
Kr.). De to huse anses for at være samtidige og udgør
en gårdsenhed.
Ill. 7. 3-skibede huse A10003 og A10004.
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Det nordlige hus (A10003) er øst-vest orienteret og består af 4 sæt tagbærende stolper. Desuden er der
stolpehuller som kan være dørstolper men ingen spor af vægforløb. Huset anses for at være
beboelseshuset.
Hus A10003:
3-skibet langhus, formentlig fra tidlig førromersk jernalder. Huset er ca. 4,5 m bredt og ca. 8 m langt.
Det består af 4 sæt tagbærende stolper: A953, A951, A954, A952, A955, A956, A958, A957. Der er ikke
bevaret vægstolper, men følgende anlæg tolkes som mulige dørstolper: A984, A985, A965 og A961.

Ill. 8. Hus A10003. 3-skibet langhus fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder.
Det sydlige hus (A10004) har samme orientering men er forskudt mod vest. Det har også fire sæt
tagbærende stolper men ingen vægforløb.
Hus A10004:
3-skibet langhus, formentlig fra tidlig førromersk jernalder. Huset er ca. 4,8 m bredt og ca. 9,5 m langt.
Tolkningen er, at huset har 4 sæt tagbærende stolper: A930, A375, A933, A376, A366/A365 (udskiftet
stolpe), A379, A360/A361 (mulig udskiftet stolpe), A855. Desuden er der en mulig dørstolpe: A367 og
to mulige vægstolper i den vestre gavl: A370, A371.
Der er dog to alternative tolkningsmuligheder, idet de to midterste sæt tagbærende stolper står
forholdsvis tæt. Der kan således være tale om, at det midterste sæt er blevet udskiftet, eller der kan være
tale om to små seperate huse (staklader) med to sæt tagbærende stolper hver. Disse har i så fald ikke
været samtidige.
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Ill. 9. Hus A10004. 3-skibet langhus fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder.
Husene ligger nogenlunde midt i udgravningsfeltet, og der er 25 m til nærmeste feltgrænse, som er mod
nord. Der er ikke spor af andre huse fra denne periode, så der må være tale om en enligt beliggende
gård.
Gruber:
Der er mange andre anlægsspor, især lige omkring husene, men også i en større radius. Der er fundet en
del gruber med keramik fra perioden. Mest bemærkelsesværdige var A830, der var en
materialetagningsgrube, der sekundært har været anvendt som affaldsgrube. Den lå 60 m øst for
husene. 90 m vest for husene lå A928, der var en affaldsgrube. Disse to gruber indeholdt rigtig meget
keramik, der med stor sikkerhed kan dateres til førromersk jernalder periode 1.
Det er i det hele taget mest gruber, der er fundet. Mange af grubernes funktion kunne ikke umiddelbart
bestemmes, men der var gruber, der må være opstået, hvor man har gravet ler til keramikfremstilling.
Disse gruber har siden været brugt til affald. Der var dog også en del kogestensgruber, uden at de dog
var placeret i et erkendeligt system.
Ovne:
I den nordlige del af det vestlige felt fandtes to anlæg, der tolkes som ovne (A884 og A885). Type og
anvendelse er lidt usikker, men formentlig er der tale om ovne, der ikke har krævet voldsomt høje
temperaturer. Der kan være tale om bageovne eller eventuelt ovne til røgning eller korntørring.

10

Vådområder med kulturlag
Flere steder var der gamle vådområder med mørkt gråsort fyld. Her var der fundførende kulturlag, der
formentlig skal tolkes som udsmidslag. De mest fundrige lag fandtes i vådområdet østligst i det
midterste felt samt vådområdet sydligst i det midterste felt.

Ill. 10. Kulturlag A979 i gammelt vådområde, set fra sydøst.
6.3 Nyere tid
På Original 1-kortet og de høje målebordsblade er der angivet en nord-sydgående markvej, der fører op
til en gård beliggende nord for det undersøgte område. På det sted, hvor markvejen har været, fandtes i
udgravningsfeltet to parallelle nord-syd orienterede grøfter. Der kan enten være tale om vejsidegrøfter
eller skelgrøfter.
Nordligt i det vestlige felt var der to parallelle øst-vest orienterede rækker af stolpehuller. Disse
stolpehuller tolkes som værende af nyere dato.
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7. Fundmaterialet
Bronze
Som beskrevet ovenfor fremkom i kulturlaget A732 i et gammelt vådområde to stykker af en
bronzeklinge fra en dolk eller et sværd (X8). Stykkerne måler 6 x 1,5 cm og 7,5 x 2 cm. De fremkom
ved maskinafrømning og blev trukket med af gravemaskinens skovl. De blev ikke taget op i præparat.
Iflg. konserveringsrapporten fra Konserveringscentret i Vejle var de inden konserveringen ustabile,
stærkt korroderede og led kraftigt af bronzesyge. Der var dog stadig bevaret lidt metalkerne. Stykkerne
var fragmenterede og der lå en del løst smulder sammen med dem. En del af dette løse smulder var den
oprindelige overflade.

Ill. 11. X8. Fragmenter af bronzedolk eller –sværd. Bronzealder periode 2-4.
Klingen har en bred midterribbe med en parallelt løbende linie på hver side. Den sparsomt bevarede
klinge giver anledning til en lidt bred dateringsramme, der hedder bronzealder periode II – IV. Klingen
kan minde om en grebpladedolk fra periode II fra Bækkelund (gl. Viborg Amt. Den kan også være af en
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type som et grebspidssværd fra periode III fra Villerup (gl. Thisted Amt) eller fra periode III/IV fra
Lihme (gl. Viborg Amt). Endelig kan det ligne et grebspidssværd eller et grebtungesværd fra periode IV
fra Svansø (gl. Viborg Amt), fra Flenstofte (gl. Odense Amt) eller fra Uglemose (gl. Maribo Amt).
Keramik
Der er fremkommet temmelig meget keramik i
forbindelse med udgravningen. Al den keramik,
der er så karakteristisk, at det umiddelbart har
kunnet dateres, er fra tidlig førromersk jernalder
periode 1. Der er dog en del af keramikken, der
også kan være lidt ældre og dermed fra yngre
bronzealder periode 6.
Af den meget typiske førromerske keramik kan
fremhæves et fad med bølgeornamentik på
randen, på den nederste del af bugen lige over
standringe, samt på bunden indenfor standringen.
Fadet var slået i stykker, men der var mange skår
fra det samme kar, som dog fordeler sig på flere
X-numre (X40, X41, X43, X61). Fadet kan for en
stor dels vedkommende samles.

Ill. 12. Arbejdsfoto. Bunden af et førromersk fad med
ornamentik på undersiden af bunden.

Der fremkom også en varmepåvirket lerklump (X106), der tolkes som en ildbuk eller måske et stykke
lerklining. Denne lerklump har et par ganske svage spor af fingeraftryk, hvor man tydeligt kan se de fine
riller fra jernaldermenneskets finger.

Ill. 13. Fingeraftryk på ildbuk af ler. X106.
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Flint
Der blev fundet et 4,5 cm langt stykke flintæg til et flintægsværd i en grube 10 m syd for husene.
Flintæggen er fladehugget og tolkes som en æg i et sværd med dobbeltæg, idet sværdet må have haft en
klinge af træ med noter i begge sider til placering af flintæggene.

Ill. 14. Arbejdsfoto af flintæg til flintægssværd. X7.

8. Konklusion
Der har med sikkerhed været en del aktivitet i det undersøgte område i tidlig førromersk jernalder
periode 1, og formentlig også lidt tidligere i bronzealderen periode 6. Husene kan typologisk placeres
nogenlunde sikkert i disse perioder, og der er fundet så store mængder af keramik, der er så
karakteristisk, at der ikke kan herske tvivl om dateringen. Husene udgør en enligt beliggende gård, men
pga. de mange gruber og stolpehuller, kan det ikke udelukkes, at der kan have været nærliggende
bebyggelse lige udenfor det undersøgte område. Især mod syd i det midterste felt er der en del
stolpehuller, der umiddelbart udgør et hus, men som måske kan høre til en nærliggende bebyggelse.
Området kan karakteriseres som et tyndt bebygget område, der til gengæld bærer præg af stor aktivitet
af håndværksmæssig eller værkstedsmæssig karakter.
Det kan videre konkluderes, at der er spor af aktivitet i senneolitikum eller ældre bronzealder.
Karakteren af denne aktivitet kan ikke med sikkerhed defineres, idet tolkningen af to huse fra denne
periode er lidt usikker. Flintæggen og bronzeklingen vidner dog om en vis aktivitet i perioden, hvorfra
der til gengæld ikke med sikkerhed er konstateret keramik.
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Ill. 15. Tidstabel.
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