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Beretning
HOM 2610, Store Kollen
Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Ølholm By Ejerlav, matrikelnr.: 2ø
Sted-SBnr.: 170809 - 40
KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020

Beretning for Horsens Museums arkæologiske undersøgelse af godt og vel 5,25
hektar fordelt på syv forskellige lokaliteter nær Ølholm By. Udgravningen fandt
sted forud for anlæggelsen af motorvej E18 og resulterede i fund af
gårdsenheder, hustomter og andre bebyggelsesspor fra ældre romersk
jernalder, yngre romersk jernalder, ældre germansk jernalder, yngre germansk
jernalder og vikingetid samt tidlig middelalder. Desuden blev der gjort fund, som
formentlig skal dateres til sen førromersk jernalder. Der blev konstateret 38
treskibede huse primært fra perioden ÆRJ t.o.m. ÆGJ, 16 andre
bygningstomter fra jernalderen, 14 stakladetomter primært fra yngre romersk
jernalder, to etskibede huse fra hhv. ÆGJ og vikingetid/tidlig middelalder, tre
grubehuse fra vikingetid eller tidlig middelalder, 26 fragmenterede hegnsforløb
og 16 brønde fra hhv. jernalder og vikingetid. Desuden 91 gruber, tre grøfter fra
yngre jernalder eller vikingetid samt et udateret ejerlavsskel ligeledes i form af
en opfyldt grøft. Huskonstruktionerne udgjorde i flere tilfælde dele af deciderede
gårdsenheder med beboelseshuse, økonomibygninger, fragmentarisk bevarede
hegnsforløb, brønde og gruber. I alt registreredes 6841 anlægsspor, som alle
blev GPS-opmålt.
Felix Vestergaard 07-11-2012
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Undersøgelsens forhistorie
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. 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 hovedsagsnummeret HOM 2354.
På baggrund af de arkæologiske forundersøgelsers resultater blev der bl.a. udpeget syv interesseområder
til reel udgravning umiddelbart uden for Ølholm By. Disse arkæologiske "hot-spots" benævntes såvel i
udgravningsforløbet som i afrapporteringen som "Lokalitet 1-7" (visse steder i originaldokumentationen er de benævnt "Område 1-7" i stedet). Lokaliteterne varierede meget i størrelse og lå
alle indenfor et større samlet interesseområde, kaldet sagsarealet. Hele sagsarealet inklusiv de syv
lokaliteter blev tildelt sagsnummeret HOM 2610 og blev navngivet "Store Kollen" efter et gammelt
lokalt stednavn. Sagsnummeret HOM 2610 hører ind under hovedsagsnummeret HOM 2354, etape 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 udgiften1.
Horsens Museum er ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse. Samlet set blev et område på 52.543
kvadratmeter undersøgt (dvs. godt og vel 5,25 hektar). Efter endt undersøgelse opbevares sagens akter
samt de hjemtagne oldtidsfund af Horsens Museum under sagsnummeret HOM 2610, Store Kollen.
Udgravningskampagnen indledtes med en rekognoscering på lokaliteten. Endelig den 23. august 2010
påbegyndtes så den egentlige arkæologiske udgravning HOM 2610, Store Kollen. Nedenstående
beretning dækker udgravningskampagnen på motorvejsstrækningen Riis-Ølholm-Vejle fra stationsnr.
23.05 til stationsnr. 23.74 udført i tidsrummet fra den 23. august 2010 til den 10. februar 2011.
Udgravningen kom således til at forløbe henover sensommeren og efteråret og den hårde vinter
omkring årsskiftet 2010/2011. Arkæolog Felix Vestergaard var fungerende udgravningsleder med
arkæolog Martin Krog Nielsen som assistent og feltleder.

1

For nærmere oplysninger af økonomisk og administrativ art henvises til den samlede kulturhistoriske rapport.
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I løbet af få dage blev der etableret en lille skurvognsby på den delvist afspærrede Hvolgårdsvej
umiddelbart uden for Ølholm By. Skurvognsbyen bestod af en mandskabsvogn med kontor- og
spiseplads samt en skurvogn med garderobeskabe til brug i forbindelse med omklædning og tørring af
tøj. Til rådighed var desuden et tanktoilet samt en aflåselig container til opbevaring af udstyr og værktøj.
Skurvognsbyen var lejet hos firmaet A/S Dalsgaard Skurvogne (Industrivej 43, 7080 Børkop). Efter et
stykke tid blev der etableret strømforbindelse til skurvognsbyen. Tilkoblingen blev foretaget af Ølholm
El A/S (Banevej 9, Ølholm, 7160 Tørring). Tømning af tanktoilet udførtes af Uldum Kloakservice
(Mekuvej 20, 7171 Uldum).
Til muldafrømning og maskinsnit anvendtes en "Liebherr 914" gravemaskine. Muldafrømning og
supplerende gravearbejde blev udført af Jens Jørgensen Entreprenør (Ydingvej 66, 8752 Østbirk). Der
deltog på skift to gravemaskineførere nemlig Torben Christensen og Christian Hedegaard.
Den første del af udgravningskampagnen foregik i almindeligt dansk sensommer- og efterårsvejr. Hen
imod slutningen af november 2010 bed vinteren sig imidlertid fast med kraftige snefald, fygning og
hård frost. Disse vejrforhold fortsatte hen over nytåret og et stykke ind i januar 2011. Det
besværliggjorde selvsagt udgravningsarbejdet en del, at det reelt blev til tre måneders isvinter. Frosten
gik først af jorden hen imod afslutningen af udgravningskampagnen. Tildækningen af området efter
endt udgravning udførtes af Torben Christensen ved hjælp af en bulldozer.
Følgende personer har medvirket i løbet af den feltmæssige del af udgravningen:
Felix Osted Vestergaard, arkæolog/udgravningsleder/beretningsansvarlig
Martin Krog Nielsen, arkæolog/feltleder
Lone Seeberg Jacobsen, arkæolog/data- og opmålingskonsulent
Lise Hjort Riishede, arkæolog
Malene Madsen, arkæolog
Jeppe B. Skovby, arkæolog
Frederik Callesen, arkæolog
Majken Ryeholm Hansen, arkæolog
Kristine Stub Precht, arkæolog
Mette Ormstrup Madsen, arkæolog (primært indtastning i MUD-database)
Jan Jensen, arbejdsmand
Egon K. Johansen, amatørarkæolog
Jesper Janke Hansen, professionel metaldetektion
Brian Kristensen, amatør metaldetektion
Palle Madsen, praktikant fra landmåleruddannelsen i Horsens
Torben Christensen, gravemaskinefører
Christian Hedegaard, gravemaskinefører
Desuden fem skolepraktikanter fra 9. klasse
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Fra venstre ses Martin Krog Nielsen, Lise
Hjort Riishede og Malene Madsen.

Jesper Janke Hansen afsøger Lokalitet 1 med
metaldetektor.

Følgende personer har deltaget i indtastningen af data i udgravningsberetningen/MUD-databasen:
Felix Osted Vestergaard, arkæolog/udgravningsleder
Martin Krog Nielsen, arkæolog/feltleder
Lise Hjort Riishede, arkæolog
Malene Madsen, arkæolog
Jeppe B. Skovby, arkæolog
Majken Ryeholm Hansen, arkæolog
Mette Ormstrup Madsen, arkæolog
Efter endt udgravning holdt Felix Vestergaard et foredrag med PowerPoint-lysbilledshow og
fremvisning af enkelte af de fundne oldtidsgenstande. Dette fandt sted i Langskov Kirke den 27.
februar 2011. Arrangementet var annonceret i forvejen i avisen, i en turguide-folder, på Horsens
Museums hjemmeside samt på den lokale antenneforenings info-side på tekst-TV (kaldet TUKNET).
Der kom omtrent 60 tilhørere.
Af andre formidlingstiltag i forbindelse med udgravningen kan nævnes en række plancher i
plakatstørrelse, som blev udfærdiget i samarbejde med Vejdirektoratet (en opgave som løstes i et
samspil mellem Felix Vestergaard, Horsens Museum og Lene Rørvang, Vejdirektoratet i Skanderborg).
Plancherne blev løbende opdateret/udskiftet i takt med de forskellige motorvejsudgravningers
fremskriden. En enkelt af plancherne handlede om udgravningen HOM 2610, Store Kollen.
Plancheudstillingen kunne ses på den lokale Statoil på Viborg Hovedvej samt på Horsens Museum og
Glud Museum. Desuden blev Tørring Gymnasium også forsynet med et sæt plancher til
undervisningsbrug (i forbindelse med projektet ”IntRface” – et samarbejdsprojekt mellem museer og
gymnasier i Region Midt).
Der blev i forbindelse med udgravningsaktiviteterne på Store Kollen også optaget forskellige kortere
videofilm til formidlingsbrug. Disse videoklip omhandler udgravningen generelt, brugen af
metaldetektor og andet. De korte informative videofilm blev via Youtube gjort tilgængelige på Horsens
Museums hjemmeside. På de senest færdiggjorte plancher blev der desuden trykt såkaldte 2D-koder (en
slags stregkode). Peger man på koderne med en mobiltelefon med kamera, kodelæser og
internetforbindelse, får man mulighed for at se videoerne direkte på sin mobiltelefon.
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Primo august 2012 fik man mulighed for at foretage en GPS-opmåling af et område, som havde ligget
utilgængeligt under den asfalterede Hvolgårdsvej, da selve udgravningskampagnen stod på. Asfaltvejen
skulle brydes op, og da muldtykkelsen i de tilgrænsende felter havde været godt og vel en meter regnede
man med, at der var gode muligheder for at støde på velbevarede fortidsminder under vejen. Det viste
sig da også, at være en korrekt antagelse. Området blev navngivet Lokalitet 8 (se selvstændigt afsnit).

Topografi
Der er både forud for udgravningen og under udgravningen benyttet Original-1 kort, Høje
målebordsblade samt luftfotos af området. Original-1 kortene er meget brugbare i eftersøgningen af
uregistrerede gravhøje, gamle skel og diger. Desuden indeholder de gerne en mængde gamle stednavne,
som ikke længere optræder andre steder. De Høje målebordsblade udmærker sig ved, at de er forsynet
med højdekurver. De helt nye luftfotografier af den planlagte motorvejsstrækning har været benyttet til
at danne et præcist overblik over nuværende marker, vejforløb, levende hegn, el-master og meget andet.
Området, hvor udgravningen fandt sted, strækker sig fra nordsiden af Hvolgårdsvej omtrent til
Langskov Skoles boldbaner i syd. Det er indlandsisen, der har formet landskabet, og denne strækning
ligger tæt på istidens israndslinje (man skal ikke langt mod nordøst, før landskabet har en helt anden og
mindre kuperet karakter). Udgravningen har berørt fire forskellige marker samt et levende hegn.
Terrænet er temmelig varieret. Undergrunden består overvejende af moræneler dog med lokale
variationer (nærmere beskrevet nedenfor). Overordnet falder hele strækningen jævnt mod sydvest, og
landskabet tager sig generelt ud som store bløde bakker med relativt jævne bakkeflader. De to højest
liggende punkter på strækningen findes i den nordlige del af Lokalitet 3 samt i den sydlige del af
Lokalitet 4 lige omkring en registreret gravhøj (Sb-nummer 170809-8). En markant øst/vest-gående
lavning eller mindre slugt deler Lokalitet 1 på midten i omtrent øst-vestlig retning. På det sted stod der i
2010 et levende hegn, og fra ældre kort kendes der til et ejerlavsskel mellem Hvolgård Hovedgård og
Ølholm By netop dér. Tæt udenfor udgravningens sagsareals nordøstlige afgrænsning ligger et
registreret fortidsminde (Sb-nummer 170809-1), men dette berørtes ikke af udgravningen.
Lokalitet 1:
Udgøres af et stort felt i sagsarealets sydøstlige del med grænse op til Langskov Skoles boldbaner.
Undergrundsmaterialet i den nordvestlige halvdel af lokaliteten bestod af leret sand. I lavningen
omtrent midt i lokaliteten var der fugtigt gråt sandet vådbundsmateriale. I udgravningssituationen lå
dette område meget af tiden under hhv. vand, is og sne. Undergrunden i den sydøstlige halvdel af
lokaliteten bestod primært af ler.
Man var helt fra begyndelsen af udgravningen opmærksom på en sløjfet gravhøj i den sydlige halvdel af
lokaliteten, hvorpå der i nyere tid har stået en vindmølle (Sb-nummer 170809-8). Vindmøllen er nedlagt
igen, og højen har for år tilbage været undersøgt af Vejle Museum. På toppen af højdedraget var der et
område med sand – formentlig tilført i forbindelse med opførelsen eller nedlæggelsen af den omtalte
vindmølle.
På det smalleste stykke af sagsarealet omtrent midt i Lokalitet 1 var det nødvendigt at bryde igennem et
levende hegn. Dér, hvor hegnet befandt sig, har der i mange år tilbage været et ejerlavsskel. Skellet kan
bl.a. ses på Original-1 kortet. Arkæologerne var derfor opmærksomme på mulige ældre markeringer af
ejerlavsskellet som f.eks. grøfter. Ved nærmere undersøgelse viste det sig da også, at skellet faktisk har
været markeret af en grøft – hvor langt tilbage i tid vides dog ikke.
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Lokalitet 2:
Udgøres af et lille felt sydvest for Lokalitet 1. Undergrundsmaterialet bestod af ler.
Lokalitet 3:
Udgøres af et stort langstrakt felt i den centrale og nordlige del af sagsarealet. Undergrunden i hele den
nordlige halvdel af lokaliteten bestod af ler. Sydligere fik undergrundsmaterialet en mere sandet
karakter. I den absolut sydligste del af Lokalitet 3 skiftede undergrunden igen karakter og fremstod grå
og vådbundslignende. Udenfor udgravningsfeltet på markstykket mellem denne lokalitet og Ølholm By
ligger et registreret fortidsminde (Sb-nummer 170809-1).
Lokalitet 4:
Udgøres af et stort felt placeret vestligt i sagsarealet ud mod Viborg Hovedvej. Lokalitet 4 afgrænses i
nordvest af Hvolgårdsvej. Området ligger i en svag lavning på en sydvestvendt skråning. I den nordlige
og østlige del af lokaliteten var undergrundsmaterialet altovervejende ler dog med stedvise årer af sand
og sten. I den sydlige og vestligste del af lokaliteten var muldlaget endog meget tykt. Undergrunden
bestod af gruset og stenet sand (sydligst var der desuden forekomster af ler). I store dele af benævnte
område oversteg muldtykkelsen en meter. Dette medførte en del ekstra arbejde for gravemaskinen men
betød samtidig, at de underliggende forhistoriske anlægsspor ikke har været forstyrret af moderne tiders
maskinelle dyrkning af området.
Lokalitet 5:
Udgøres af et stort delta-formet felt placeret nordvestligst i sagsarealet ud mod Viborg Hovedvej.
Afgrænses i sydøst af Hvolgårdsvej. Den nordlige og nordøstlige del af udgravningsfeltet syntes noget
nedpløjet. Muldlaget var ikke særligt tykt, og det formodes, at anlægsintensiteten har været større end
det billede, arkæologerne fik, da man udgravede området. Formentlig er der i denne del af feltet
forsvundet en del anlægsspor som følge af pløjning. I den sydlige og sydvestlige del af lokaliteten var
muldtykkelsen imidlertid næsten som i den vestlige del af Lokalitet 4 dvs. godt og vel en meter. Her lå
fortidens anlægsspor meget velbevarede under det tykke muldlag.
Lokalitet 6:
Udgøres af et lille felt mellem Lokalitet 3 og Lokalitet 4. Undergrunden bestod primært af sand og
enkelte større sten.
Lokalitet 7:
Udgøres af et lille felt på højtliggende punkt mellem Lokalitet 1 og Lokalitet 3. Undergrundsmaterialet
bestod af leret sand.
Lokalitet 8:
Udgøres af et lille mindre felt mellem Lokalitet 4 og Lokalitet 5. Undergrundsmaterialet bestod
overvejende af sand. I den sydligste del af Lokalitet 8 var der et tykt muldlag, hvorunder der var bevaret
anlægsspor. Længere mod nordøst var undergrunden (og eventuelle anlægsspor) kraftigt forstyrret af et
dræn samt kørespor fra dengang da den asfalterede Hvolgårdsvej blev anlagt.
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Lokalitet 1-8. Udgravningsfelternes udstrækning er markeret med rødt. Som baggrund er anvendt et luftfoto
fra år 2008. Luftfoto: copyright KMS.

Målesystem
Der anvendtes udelukkende GPS til afsætning af sagsarealet og feltgrænserne. Disse grænser blev
markeret med rød/hvide landmålerstokke. Det var Horsens Museums egne folk, som afsatte sagsarealet
og udførte GPS-opmålingerne. Ud over arkæologernes markeringer var der desuden en del små
nedrammede pæle med påmonterede flag i forskellige farvekoder. Disse pæle markerede den
kommende motorvejs linjeføring, arbejdsområder, jorddepoter o.lign. og var placeret af landmålere
tilknyttet Vejdirektoratet.
GPS-opmålinger foretaget af Horsens Museum er alle i "System 34". Samtlige udgravningsfelter, anlæg
og målepunkter er opmålt med højpræcisions-GPS (Trimble model). Opmålingerne er ved optimale
forhold foretaget med en tolerance på 0,02 meter (horisontalt) og 0,035 meter (vertikalt). Under dårlige
opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 meter (horisontalt) og 0,04 meter
(vertikalt).
Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab), og alle data er efterbehandlet i
programmet MapInfo version 10.5.
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Stort set alle kulturhistoriske anlægsspor blev opmålt med GPS. I en kort overgang blev der imidlertid
også benyttet totalstation ligesom enkelte anlæg blev opmålt og tegnet ved hjælp af hhv. fotogrammetri
og 1:20 feltpantograf. Faste målepunkter blev indmålt med GPS f.eks. i forbindelse med brugen af
pantograf. Eksakte koter er automatisk indeholdt i hvert GPS-indmålt punkt – i kotetabellen i MapInfo
ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen (opmålt i geoiden DVR 90).

Udgravningsmetode
Muldafrømningen blev foretaget med en Liebherr 914 gravemaskine med en 180-200 cm bred
planérskovl. Der blev gradvist taget muld af, indtil man nåede undergrundsniveau. Det maskinelle
gravearbejde blev overvåget af en arkæolog. Alle fremkomne anlægsspor af potentiel kulturhistorisk
interesse blev individuelt markeret og nummereret og derpå opmålt med GPS.
Det første område, der blev undersøgt, var den absolut nordligste del af Lokalitet 3, hvor
udgravningsholdets skurvognsby skulle placeres. Efterfølgende blev der kørt et læs stabilgrus på, og
skurvognsbyen blev etableret. En bærbar computer med trådløs internet-forbindelse i skurvognen
gjorde det muligt at sende data frem og tilbage mellem skurvognsbyen og den arkæologiske afdelings
kontor i Horsens. Computeren var tilkoblet en printer, så det var muligt at udskrive kort,
arbejdstegninger osv. ude på selve udgravningslokaliteten.
Udgravningsarbejdet havde primært fokus på de syv lokaliteter, men dér, hvor det blev skønnet
nødvendigt, blev udgravningsfelterne udvidet ud i det omkringliggende sagsareal.
Generelt blev der åbnet baner i dobbelt skovlbredde. Hvor man kunne lægge to sådanne baner ved
siden af hinanden, opnåede man en feltbredde på omtrent otte meter. Når udgravningsfelterne var
opmålt og færdigundersøgt, blev bunkerne af muldjord vippet ind i felterne igen, så det blev muligt at
grave dér, hvor jordbunkerne havde ligget. De store lokaliteter (nummer 1, 3 og 4) blev åbnet på denne
måde.
Lokalitet 5 blev åbnet og udgravet på en lidt anden måde, eftersom udgravningen af denne lokalitet
foregik i sne, is og hård frost. Dette var i og for sig meningen fra begyndelsen, da udgravningsleder
Felix Osted Vestergaard på et tidligt tidspunkt besluttede at vente med at udgrave Lokalitet 5.
Bevæggrunden var, at det kunne være praktisk at have et område tæt på skurvognsbyen til at udgrave i
tilfælde af hårdt vintervejr. Det ville nemlig blive nærmest umuligt f.eks. at skulle trave den lange vej ud
til Lokalitet 1 i meterhøje snedriver. Det viste sig, da vinteren satte ind i november, at være en god plan
at have tilbageholdt udgravningen af Lokalitet 5. Resultatet blev, at man åbnede mindre felter i
lokaliteten – så små felter, at man kunne færdigregistrere og udgrave dem i løbet af en dag eller to. På
den måde "boksede" man sig frem. Alternativt havde udgravningen i værste fald måttet ligge stille i en
måneds tid med overskridelse af deadline til følge.
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Lise Hjort Riishede foretager GPS-opmåling i
en sneklædt Lokalitet 5.

Maskinfører Christian Hedegaard i rimtåge
under udgravningen af Lokalitet 5.

Ved undersøgelsen af de små lokaliteter (nummer 2, 6 og 7), åbnede man hele felter på én gang, da
dette kunne gøres uden, at det blev nødvendigt at flytte på jordbunkerne.
I forbindelse med muldafrømningen i Lokalitet 1 blev der ændret strategi. Grunden var, at der blev
konstateret vikingetidige bebyggelsesspor i form af et grubehus. Forud for denne opdagelse, havde der
sporadisk været anvendt metaldetektor, men det besluttedes at gå mere systematisk til værks i Lokalitet
1, da der meget vel kunne tænkes at ligge metalgenstande, som nemt kunne blive gravet væk i
forbindelse med muldafrømningen. Strategien blev, at man i første omgang nøjedes med at afrømme de
øverste 20-25 cm muld for derefter at afsøge muldfladen med metaldetektor. Dette gav gevinst, og
resulterede i fundet af enkelte fine metalgenstande, som ellers ville være gået tabt (bl.a. et lille Urnesspænde og vægtlodder af bly). Efter detektor-afsøgningen blev der gravet i bund til undergrundsniveau.
Denne fremgangsmåde var godt og vel dobbelt så tidskrævende som den hidtil benyttede
fremgangsmåde. Den blev derfor kun praktiseret i Lokalitet 1, hvor man mente, at der var de bedste
chancer for at gøre metalfund. Metaldetektionen blev udført af en professionel, som Horsens Museum
havde hyret til opgaven. Brugen af en professionel var selvfølgelig en fordyrende faktor. Det er
imidlertid udgravningslederens faste overbevisning, at man har fundet stort set alle de metalgenstande,
som kunne findes i Lokalitet 1 – hvilket nok ikke havde været tilfældet, hvis arkæologerne havde
nøjedes med selv at benytte museets egen metaldetektor.
Med hensyn til selve udgravningsmetoden blev et repræsentativt udvalg af de fremkomne anlægsspor
snittet, håndtegnet i målestok 1:20 og beskrevet (efter endt GPS-opmåling). Der blev anvendt skovl,
spade, murske/graveske og tommestok. Ved snit af større anlæg benyttedes mursnor og snor-libelle i
forbindelse med udfærdigelsen af tegningerne – desuden blev snittet nogle gange foretaget med
gravemaskine (f.eks. ved store gruber, brønde o.lign.). Enkelte anlæg blev tegnet med feltpantograf 1:20
og siden rentegnet i hånden.
Som udgangspunkt var det udgravningslederens sigte, at alle GPS-opmålte anlægsspor skulle beskrives
– som minimum en fladebeskrivelse med få ord (f.eks. nuance, form og umiddelbar tolkning). Dette
viste sig dog hurtigt at blive en uoverkommelig strategi pga. den overvældende anlægstæthed. Ud fra en
tidsmæssig (og dermed også økonomisk) betragtning fraveg man efter et stykke tid derfor denne
praksis. Alle snittede anlæg blev selvfølgelig stadig tegnet og beskrevet. I den sydligste del af Lokalitet 1
nøjedes man i flere tilfælde med en fladebeskrivelse af anlæggene, såfremt de ikke indgik i åbenlyse
hustomter eller andre konstruktioner. Dette skyldtes tidspres/økonomi i udgravningens afsluttende
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fase. Snit af anlæggene blev bl.a. nedprioriteret pga. ovennævnte detektor-strategi, som var ekstra
tidskrævende.
Strategien for udtagning af naturvidenskabelige prøver begrænsede sig i al væsentlighed til en praksis
med at udtage jordprøver fra op til halvdelen af de tagbærende stolpehuller i erkendte hustomter.
Jordprøverne blev udtaget fra den nederste del af stolpehullerne. Hvor det var muligt, blev
jordprøverne udtaget fra deciderede stolpespor. Jordprøverne blev primært udtaget med henblik på
flottering for at skaffe daterbart materiale f.eks. trækul eller forkullede kornkerner til 14C-analyse. Et
enkelt sted blev der udtaget en orienteret jordsøjle til makrofossil-analyse. Den orienterede jordsøjle
blev udtaget fra de nederste lag i en ejerlavsgrøft af ukendt alder.
Der blev indsamlet en større mængde keramikskår, men ikke alle skår blev samlet ind. Kun et
begrænset udvalg af skårene blev hjemtaget. Set i forhold til den arkæologiske undersøgelses størrelse
resulterede udgravningen i en forholdsvis moderat mængde indsamlede oldtidskeramikskår. En stor del
af den observerede keramik var ukarakteristiske, uglaserede sortbrændte oldtidsskår. Mange af disse
skår blev ikke samlet ind, og man nøjedes i stedet med at gøre et notat om, at der var observeret
ukarakteristiske oldtidsskår i et givet anlæg (stolpehul, grube, brønd eller andet). Den indsamlede
keramik er derfor ikke helt repræsentativ for lokaliteten. Det blev prioriteret at indsamle karakteristiske
skår, som kunne bruges som grundlag for en datering af de forskellige anlæg og konstruktioner. Der
blev derfor fortrinsvis indsamlet randskår, større karsider eller karbunde, ornamenteret keramik, ører og
hanke med mere. Enkelte anlæg tømtes fuldstændigt for keramik – typisk når en større skårmængde var
til stede i et tydeligt afgrænset anlæg – dette var bl.a. tilfældet for nogle middelstore gruber og en
formodet kælder i et jernalderhus. Efter endt udgravning blev nogle af de større skårmængder samlet til
enkelte mere eller mindre hele kar.
Brændt knoglemateriale og større stykker trækul blev indsamlet, når det forekom. Alle metalfund blev
hjemtaget og sendt til Konserveringscentret i Vejle med mindre, der åbenlyst var tale om genstande af
nyere dato (maskindele, skruer, patronhylstre og lignende).
Indholdet af en formodet kælder i et jernalderhus blev fyldt i to såkaldte "big-bags" med henblik på
efterfølgende soldning. Under udgravning af anlægget blev fyldjorden gennemsøgt, og der blev
indsamlet en del keramik, hvor af noget kunne samles til dele af et kar. Det var forhåbningen, at
soldning af fyldjorden kunne frembringe de sidste skår, så karret kunne samles komplet. Desuden ville
man eventuelt finde bevaret organisk materiale som f.eks. dyreknogler (et materiale som er stort set
fraværende i udgravningens samlede fundbillede). Af økonomiske årsager blev fyldjorden imidlertid
aldrig vandsoldet, og jorden er siden kasseret.
Så vidt muligt blev der udfærdiget kostruktionsbeskrivelser af de arkæologisk erkendte hustomter, hegn
og gårdsenheder allerede i felten. På grund af den heftige anlægsintensitet i visse af lokaliteterne har det
dog ikke været muligt at få overblik over alle strukturerne i løbet af selve udgravningen. Derfor er nogle
af konstruktionsbeskrivelserne lavet efterfølgende i forbindelse med bearbejdningen af udgravningens
data.
Der blev udelukkende optaget digitale fotos (altså ingen sort/hvide papirbilleder eller dias). De digitale
fotos findes på Horsens Museums kommunale netværksdrev under sagsnummeret HOM 2610 og er
desuden gemt on-line på MUD-serveren. Fotografierne er primært optaget med et digitalt Nikon
spejlreflekskamera, men i "nødsituationer" har der været taget et mobiltelefon-kamera i brug (HTC
mini smartphone).
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Alle anlægsbeskrivelser, fotolister, digitale fotos og fundlister er ført ind i MUD (Museernes
Udgravningsdatabase). Alle opmålingsdata er behandlet i programmet MapInfo, og MapInfo-filerne
forefindes på Horsens Museums kommunale netværksdrev under sagsnummeret HOM 2610.
Motorvejstracéet skærer i øvrigt ind over Langskov Skoles boldbaner. Det blev dog allerede ved
besigtigelsen forud for den arkæologiske forundersøgelse antaget, at terrænregulering i forbindelse med
anlæggelsen af boldbanerne formentlig har ødelagt mulighederne for at finde materiale af
kulturhistorisk interesse på stedet. Boldbanerne blev som følge deraf aldrig forundersøgt og er derfor ej
heller udgravet.
Ret beset er hele sagsarealet ikke arkæologisk udgravet, men de syv lokaliteter, som blev udpeget på
baggrund af forundersøgelsen HOM 2354, er udgravet. Udgravningen betragtes derfor som en
totalundersøgelse. Efter endt udgravning anses hele sagsarealet for færdigundersøgt og er efter
tildækning blevet frigivet og overdraget til rette anlægsmyndighed (Vejdirektoratet).

Undersøgelsens resultater
I de følgende tekstafsnit vil der blive redegjort for den arkæologiske undersøgelses resultater. Afsnittene
vil beskrive de overordnede bebyggelsesstrukturer og berørte tidsperioder samt gennemgå de enkelte
hustomter og spor af andre konstruktioner. Desuden vil de vigtigste og mest unikke genstandsfund
blive præsenteret. For at lette overblikket og gøre rapporten mere læsevenlig for andre end
fagarkæologer er rapporten suppleret med flere illustrative og informative faktabokse til forklaring af
nogle af de mest benyttede fagord og tekniske termer. Faktaboksene er udviklet som en del af projektet
”Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber”.
Der blev i alt GPS-opmålt 6841 anlægsspor. Samtlige anlægsspor blev tildelt et unikt A-nummer.
Anlægsspor som indgik i tolkbare konstruktioner som f.eks. hustomter blev tildelt et
”konstruktionsnummer”, der reelt var et A-nummer startende ved A50000. Der blev anvendt 112
konstruktionsnumre, som dækker over 36 treskibede hustomter overvejende fra perioden ældre
romertid til og med ældre germanertid, 10 hustomter af mere uvis konstruktion, tre grubehuse og en
enkelt etskibet hustomt med tagbærende vægge – grubehusene og huset med de tagbærende vægge
formodes at stamme fra vikingetid og/eller tidlig middelalder. Desuden omfatter
konstruktionsnumrene 14 jernalderlige staklader (firestolpe-anlæg), fem O-huse eller ”hjelme”, otte
brønde, 25 hegnsforløb herunder flere saddeltagshegn, tre grøfter, en enkelt ejerlavsskelgrøft af uvis
alder, en lille jordkælder fra overgangen mellem ældre og yngre romertid samt spor af en formodet
plankebelagt gangsti mellem to jernalderlige hustomter. De resterende konstruktionsnumre er bl.a.
anvendt som samlebetegnelser for enheder bestående af flere samhørende konstruktioner. Udover de
mange hustomter og andre konstruktioner, blev der registreret 92 gruber af forskellig art (disse blev
blot forsynet med et anlægsnummer og altså ikke med et konstruktionsnummer i A50000-talrækken).
Udgravningens oldtidsfund er tildelt X-numre fra og med X1 til og med X274. Et X-nummer kan
dække over en enkelt genstand som f.eks. en vævevægt, eller det kan dække over en samlet mængde
genstande som f.eks. 50 keramikskår fra en grube. I løbet af udgravningen er der desuden udtaget 149
jordprøver til diverse naturvidenskabelige undersøgelser – disse jordprøver er tildelt X-numre fra og
med X60000 til og med X60148.
Hver af de syv udgravede lokaliteter vil blive gennemgået i det følgende og de hustomter,
konstruktioner og øvrige væsentlige fortidsminder, som er påvist i de respektive udgravede områder vil
blive beskrevet i hovedtræk. Afslutningsvis gennemgås Lokalitet 8, som ikke reelt udgjorde en del af
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selve udgravningskampagnen men blev opmålt senere. For mere detaljerede oplysninger se
originaldokumentationen på Horsens Museum og/eller i databasen ”Museernes UdgravningsData”
(forkortet MUD) under akronymet HOM 2610.

Lokalitet 1
Der er i Lokalitet 1 registreret bebyggelsesspor fra minimum to tidsmæssigt forskellige perioder. De
ældst repræsenterede bebyggelsesspor stammer formentlig fra tiden omkring år 400-500 e.Kr. (dvs. den
ældre germanske jernalder). Dele af disse bebyggelsesspor er senere overlejret af en yngre hustomt, som
synes at være fra tiden omkring år 1000 e.Kr. (altså fra overgangstiden mellem den sene vikingetid og
den tidlige middelalder). I nedenstående tekst
gennemgås kort de forskellige anlægs- og
bebyggelsesspor, som erkendtes i Lokalitet 1.
A50042 økonomibygning. Mindre økonomibygning
med tre sæt tagbærende stolper. Orienteret med
længderetning nordøst-sydvest. Der var ingen spor efter
vægstolper. Huset dateres på baggrund af
fundkonteksten til germansk jernalder/vikingetid.
Huset lå nær toppen af en bakke, hvorfra der er godt
udsyn mod syd og vest. Der er udtaget en jordprøve
med henblik på eventuel 14C-datering af huset.
Bygningen har målt over 7 meter i længden og 2,8
meter i bredden.
A50043 treskibet hus eller større økonomibygning med
fire sæt tagbærende stolper. Der var ingen spor efter
vægstolper. Den svagt nordøst-sydvest orienterede
bygning har målt mere end 16,5 meter i længden og 5
meter i bredden. Huset dateres på baggrund af typologi
og fundkontekst til germansk jernalder/vikingetid.
A50044 hegn. Godt og vel 15 meter langt hegnsforløb.
Hegnet var orienteret vest-nordvest / øst-sydøst. Det
har oprindeligt bestået af en række stolper eller pæle –
muligvis sat med omtrent en halv meters mellemrum.
Det kan meget vel tænkes, at hegnsstolperne har været
kombineret med pileflet eller andet risflet. Hegnet
stødte op til de små grøfter A50066 og A50067 og
synes at stoppe her. Afgrænsningen i østlig retning blev
ikke erkendt. Hegnsforløbet lå i et lavtliggende område
nær midten af Lokalitet 1.
A50047 hegn. Mere end 88 meter langt nord-syd
orienteret hegnsforløb. Den nordlige afslutning blev
ikke erkendt, da hegnsforløbet fortsætter længere mod
nord uden for udgravningens feltgrænse.
Hegnsforløbets sydlige afslutning møder grøft
A50065’s vestlige afslutning, så hegnet og grøften
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tilsammen danner en næsten ret vinkel (lidt spids vinkel). Hegnet har bestået af en enkelt række stolper
eller pæle sat med minimum en meters mellemrum. I den sydlige del synes hegnet kombineret med et
"hegnshus" på indersiden af hegnet. Hegnshuset har været omtrent 15,5 meter langt fordelt på otte fag.
Der har formentlig været tale om en slags skråt halvtag – og altså ikke et saddeltag (der burde i så fald
have været tre stolpehuller for hvert fag i stedet for bare to, som er tilfældet her). Ud fra
fundkonteksten formodes det, at hegnet stammer fra yngre germansk jernalder eller vikingetid.
A50052 etskibet hus. Godt og vel 20 meter langt etskibet hus eller hal med tagbærende vægstolper. Det
stik nord-syd orienterede hus har været godt og vel 8 meter bredt. Huset har, bedømt ud fra afstanden
mellem de kraftige tagbærende vægstolper, muligvis været et bulhus. Der var ingen spor af
ruminddeling eller indvendige tagbærende stolper. Der er udtaget jordprøver fra udvalgte stolpehuller
med henblik på en 14C-datering af huset. I disse prøver er der bl.a. fundet en forkullet kornkerne, som
sendes til 14C-analyse. Desuden forventes det at kunne finde egnet trækul til 14C-analyse (31-10-2012
var de flotterede og kursorisk gennemsete prøver stadig til 14C-udtagning på Moesgård Museums
naturvidenskabelige afdeling, og resultaterne foreligger således endnu ikke). Den umiddelbare
typologiske datering synes at placere huset i vikingetiden eller i den tidlige middelalder. En forsigtig
datering kunne være tiden omkring år 1000 e.Kr. Huset kan således meget vel være samtidigt med
grubehus A50064. Huset overlejrer desuden hus A50053 og er altså yngre end dette. I en af
jordprøverne er der i øvrigt fundet frø af hindbær (Rubus Idaeus). Denne opdagelse vidner lidt om den
lokale flora og måske om, hvad husets beboere har samlet og spist.

Markering af den etskibede hustomt A50052
under udgravning. Set omtrent fra syd-sydvest.

A50053 treskibet hus. Overlejret af hus A50052. Hustomten er godt og vel 16 meter lang og cirka 6,5
meter bredt, men huset har oprindeligt været længere – formentlig op imod 24 meter langt. Opførelsen
af hus A50052 har åbenlyst destrueret den sydlige afslutning af den nord-syd orienterede hustomt
A50053. I vestvæggen i den nordlige del af huset har der været et indgangsparti med tilbagetrukne
indgangsstolper. Hustomten stammer ud fra en typologisk vurdering formentlig fra ældre germansk
jernalder. Der er udtaget jordprøver fra udvalgte stolpehuller med henblik på at skaffe egnet materiale
til en 14C-datering af huset.
A50054 treskibet hus med fire sæt tagbærende stolper plus muligvis tagbærende stolpepar i gavlene.
Huset har målt 24 meter i længden og været 6,3 meter bredt. Længderetningen er orienteret svagt
nordøst-sydvest. Der er udtaget to jordprøver med henblik på at skaffe egnet materiale til en 14Cdatering af huset. En umiddelbar datering baseret på baggrund af hustypologi samt fundkontekst synes
at placere husets funktionstid i ældre germansk jernalder.
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A50063 grubehus. Cirkulært til svagt ovalt i fladen
(orienteret øst-vest). I henholdsvis den østlige og
vestlige udkant af gruben blev der påvist spor efter
tagbærende stolper. I grubehuset fandtes desuden
spredte keramikskår, en vævevægt af ler og lidt
knoglemateriale. Keramikken og vævevægten daterer
grubehusets funktionstid. Der er ikke overraskende
tale om vikingetidskeramik. Selve gruben var gravet
54 cm ned i undergrunden. Det må pga. fundet af en
vævevægt formodes, at der oprindeligt har befundet
sig en opretstående væv i grubehuset, og at huset har
fungeret som værksted i forbindelse med fremstilling
af vævet tekstil. Der er i 2012 udtaget forkullet korn
fra jordprøver, som stammer fra grubehuset. Disse
korn vil blive forsøgt 14C-dateret (31-10-2012 var de
flotterede og kursorisk gennemsete prøver stadig til
14C-udtagning på Moesgård Museums
naturvidenskabelige afdeling, og resultaterne
foreligger derfor endnu ikke).
A50064 grubehus. Et atypisk grubehus med relation
til parvise stolpehuller. Selve gruben var gravet 20
cm ned i undergrunden. I hhv. den vestlige og den
østlige kant af gruben observeredes to
nedgravninger, der utvivlsomt skal tolkes som
stolpehuller fra de to tagbærende stolper. Nord for
gruben fandtes et sæt stolpehuller (A6559-A6560),
ligesom der øst for gruben fandtes et sæt
stolpehuller (A6562-A6563). Også vest for gruben
fandtes et sæt stolpehuller (A6142-A6143), og syd
for gruben fandtes endnu et sæt stolpehuller (A6145-A6183). Det sidstnævnte sæt stolpehuller lå lidt
længere fra selve gruben end de resterende tre sæt stolpehuller. Man kan trække en nord-syd gående
symmetri-akse gennem grubehuset. Grubehusets nærmere konstruktion ligger hen i det uvisse, men
stolpeparrene uden for gruben må have haft at gøre med tagkonstruktionen over selve gruben – et af
stolpeparrene kan også meget vel have tjent som indgangsparti. Her er det nærliggende af foreslå det
sydlige stolpepar, eftersom det er dét, som skiller sig ud fra de øvrige ved at ligge længere skudt ud fra
selve gruben. Der kan eventuelt have været et par trin ned til indgangen, hvilket har krævet plads, og
dermed forårsaget, at stolpehullerne i indgangspartiet er placeret længere væk fra gruben end de
resterende stolper. Desuden kan forskydningen eventuelt skyldes, at der har skullet være plads til at
åbne en dør under terræn-niveau. I grubehuset blev der bl.a. fundet slaggemateriale som kan tyde på, at
grubehuset har fungeret som smedje. Grubehus A50064 formodes at stamme fra vikingetiden eller den
tidlige middelalder.
A50065 grøft. En godt 21,5 meter lang, delvist afbrudt omtrent vest-østorienteret grøft. Grøftens
vestlige afslutning mødes med hegnsforløb A50047, og sammen danner de et omtrent retvinklet hjørne.
Grøft A50065 synes at være fortsættelsen af grøft A50066 og/eller A50067. Samlet set synes hegn
A50047 og grøfterne A50065, A50066 og A50067 at have indhegnet en større gårdsenhed.
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A50066 grøft. En godt 66,5 meter lang, delvist afbrudt
vest-sydvest / øst-nordøst orienteret grøft. Grøften
var ganske få centimer dyb. Den vestlige afslutning
løber sammen med grøft A50067. Grøftens østlige
afslutning blev ikke erkendt, da grøften fortsatte ud
over udgravningsfeltets grænse.
A50067 grøft. En godt 71,7 meter lang, delvist afbrudt
vest-sydvest / øst-nordøst orienteret grøft. Grøftens
retning er svagt forskudt for grøft A50066 (som ligger
umiddelbart syd for). Grøft A50066 og A50067 mødes
i et knudepunkt, hvor også hegn A50044 synes at have
sin afslutning eller sit udspring. Grøftens østlige
afslutning blev ikke erkendt, da grøften fortsatte ud
over udgravningsfeltets grænse. I vest synes grøft
A50067 at fortsætte over i grøftforløbet A50065 (grøft
A50065 synes at være fortsættelsen af grøft A50066
og/eller A50067).
A50068 ejerlavsgrænse/skelgrøft. Grøften er orienteret omtrent vest-øst og befinder sig i et
lavtliggende område mellem to højdedrag. Analyse af en blokprøve bestående af tre lag fra skelgrøften
har vist, at grøften har stået åben i en længere periode. Der har i perioder også stået vand i grøften, og
der er afsat et 8 cm tykt lag sand i bunden af grøften ligeledes under indflydelse af vand. Derefter er
grøften blevet fyldt op. I forbindelse med laganalysen blev der i øvrigt fundet enkelte stykker trækul
samt et meget slidt frø fra hyld – disse elementer er blevet sorteret fra og gemt med henblik på eventuel
14C-datering. Grøftens alder og funktionstid er p.t. ukendt, men skellet kendes fra et Original 1 kort fra
før år 1826. Der er på det tidspunkt tale om ejerlavsskellet mellem Ølholm Bys jorder og Hvolgaards
Jorder. Skellet ses også på Høje Målebordsblade over området.
A50069 treskibet hus med minimum fire sæt tagbærende stolper. Mindst 23 meter langt og 6,30 meter
bredt. Huset er orienteret nordvest-sydøst. Den nordvestlige del af huset er dårligst bevaret – her
mangler spor af vægstolper og til dels også spor af de tagbærende stolper. Huset ligger i direkte nordlig
forlængelse af hus A50070. De to huses gavle har formentlig været bygget sammen, og husene opfattes
dermed også som samtidige. Huset dateres typologisk til tiden omkring år 400-500 e.Kr. (dvs. den ældre
germanske jernalder).
A50070 treskibet hus med fire sæt tagbærende stolper plus tagbærende stolper i gavlene. Huset måler
godt og vel 27 meter i længden og små 6 meter i bredden. Huset ligger i direkte sydlig forlængelse af
hus A50069. De to huses gavle har formentlig været bygget sammen, og husene opfattes dermed også
som samtidige. Huset dateres typologisk til tiden omkring år 400-500 e.Kr. (dvs. den ældre germanske
jernalder). Der er udtaget to jordprøver med henblik på at skaffe egnet materiale til en 14C-datering af
huset.
A50093 staklade / firestolpe-konstruktion. Stakladen har bestået af fire tagbærende stolper. Den i
grundplan kvadratiske konstruktion har målt godt og vel 2 x 2 meter. Stakladen ligger umiddelbart nord
for et område med mange gruber.
A50096, A3897 brønd. Der blev foretaget et maskinelt profilsnit, og brønden blev også undersøgt med
metaldetektor, men der blev ikke fundet metalgenstande. Der viste sig heller ingen spor af en holk, en
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træ-foring eller lignende i den cirkulære brøndskakt. I nærområdet blev der ved detektorafsøgning bl.a.
fundet et lille spænde med ormeslyng i Urnes-stil (derfor undersøgtes også brønden minutiøst med
detektor).
A50097, A3176 brønd med mange ildskørnede sten i brøndopfyldet. Brønden blev gravet i bund med
maskine. Der viste sig ikke spor af en holk, en træ-foring eller lignende, men den cirkulære brøndskakt
var ved afgravningen tydelig at se i samtlige niveauer. Brøndskaktens på overfladen meget store
diameter blev mindre på vej ned igennem opfyldet.
A50100, A5732 formodet brønd. Anlægget blev maskinsnittet, og viste sig at være omtrent fladbundet
med let rundede sider. I bunden sås markante rustfarvede udfældninger. Også spredte nævestore sten.
Alder uvis men formentlig oldtid. Den mulige brønd tilhører en af de forhistoriske bebyggelsesfaser på
lokaliteten.
A50104 muligt grubehus. Anlægget er forsigtigt tolket som et grubehus. Fund af keramik og trækul kan
desværre ikke relateres til konkrete lag men foreligger. Det mulige grubehus ligger tæt opad grubehus
A50063 – lige nordvest for dette. Såfremt der er tale om et reelt grubehus, vil det skulle dateres til yngre
germansk jernalder eller vikingetid.
Desuden gruberne A3947, A5669, A5677, A5679,
A5698, A5703, A5705, A5724, A5728, A5730, A5734,
A5739, A5747, A5757, A5758. Alle disse gruber ligger i
et bredt omtrent øst-vest orienteret bælte lidt syd for
den midterste del af Lokalitet 1. Gruberne er kun
sporadisk undersøgt og er primært fladebeskrevet og
GPS-opmålt. De fleste vurderes at være gruber uden
nærmere mulig funktionsbestemmelse, men det kan
ikke udelukkes, at enkelte af de ikke snittede gruber kan
have været brønde eller sågar rester af grubehuse.
Samlet set synes hegn A50047 med tilhørende halvtag
og grøfterne A50065, A50066 og A50067 at have indhegnet en større, formentlig vikingetidig,
gårdsenhed i den nordvestlige halvdel af Lokalitet 1. Hus A50042 og A50043 samt grubehusene
A50063 og A50104 og ydermere brøndene A50096 og A50097 synes alle at have hørt til dette
gårdskompleks, som tilsyneladende fortsætter i nordlig og østlig retning uden for udgravningsfeltet.
I den sydøstlige halvdel af Lokalitet 1 ser det ud til, at der i tiden omkring 400-500 e.Kr. har ligget fire
langhuse, hvoraf de to har været bygget tæt sammen gavl ved gavl. Det ene germanertidshus (A50053)
er så omkring år 1000 e.Kr. blevet overlejret af et hus med tagbærende vægstolper. Et lidt atypisk
grubehus nordvest for dette hus kan være samtidigt og har formentlig fungeret som smedje. Et stykke
øst for bebyggelsen lå brønd A50100, som må høre til en af bebyggelsesfaserne – hvilken fase er uvis.
Midt imellem den nordvestlige og den sydøstlige halvdel af Lokalitet 1 erkendtes desuden den omtrent
vest-øst orienterede ejerlavsskelgrøft A50068.
I grubehus A50063 i Lokalitet 1 blev der fundet flere skår af karakteristisk pindstik-ornamenteret
vikingetidskeramik (X179 & X249) samt en vævevægt (X180). Skårene har ikke kunnet samles men
synes at stamme fra en form for halvkuglekar. Ornamentikken fordeler sig på den øverste del af karrets
yderside og desuden ovenpå selve den vandret afsluttede rand. Fund af vikingetidskeramik hører til
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sjældenhederne i Horsens Museums arkæologiske ansvarsområde, og skårene er dermed ekstra
interessante for museet, som fremover kan bruge dem som typologisk sammenligningsmateriale ved
kommende fund af vikingetidskeramik i området. Vævevægten var en almindelig forekommende type af
brændt ler og af cirkulær form med hul i midten. Med baggrund i fundet af vævevægten kan man
formode, at grubehuset har været benyttet i forbindelse med tekstilfremstilling.

Ornamenteret vikingetidskeramik fra
grubehus A50063.

Ved detektorafsøgning af Lokalitet 1 fandtes der ca. 20 cm nede i pløjelaget nær brønd A50096 et fint
lille Urnes-spænde i gennembrudt ormeslyng (X 158). På næsten samme tidspunkt fandt en
metaldetektor-entusiast bemærkelsesværdigt nok et nærmest identisk, men lidt bedre bevaret, spænde
ved Bredstenbro. De små Urnes-spænder er af nøjagtig samme type og lidt research har vist, at der til
dato er fundet mindst elleve tilsvarende spænder i Jylland. Udover de nævnte spænder fra Store Kollen
og fra Bredstenbro er der fundet mindst et eksemplar på Ribe-egnen og en del i Limfjordsområdet.
Desuden kendes et enkelt eksemplar fra Bornholm. De små Urnes-spænder stammer fra perioden ca. år
1050-1125 e.Kr. og måler bare 2 x 1,5 cm.

Vikingetidens stilarter placeret på tidslinje. Illustration
af Stefan Bollmann, Wikipedia.
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De små Urnes-spænder
vist i forstørrelse. Til
venstre ses spændet fra
Bredstenbro, til højre ses
det dårligere bevarede
spænde fra Store Kollen
ved Ølholm. Længdemål
ca. 2 cm.

Urnes-spændet var imidlertid ikke det eneste interessante metaldetektorfund i Lokalitet 1. Der blev også
fundet et D-formet remspænde af jern og to vægtlodder, som formodes at stamme fra vikingetiden eller
den tidlige middelalder. Det ene vægtlod var af bly – det var cirkulært og fladt nærmest med form og
størrelse som en GaJol lakridspastil (X159). Det andet vægtlod var kugleformet med en enkelt flad side.
Dette vægtlod havde en jernkerne og en tynd kappe formentlig af bronze. Sidstnævnte type vægtlod
kaldes nogle gange for ørtug-vægtlodder (ørtug = nordisk vægt- og værdienhed svarende til 1/3 øre
eller 10 penninge).

Metaldetektorfund fra Lokalitet 1.
Øverst ses to vægtlodder. Nederst til
venstre ses en kuriøs blyskive med
indridsede skrifttegn og nederst til højre
et remspænde af jern.

Mest kuriøst var dog fundet af en flad, cirkulær blyskive med en diameter på 2,2 cm og med et lille
kvadratisk hul i midten (X160). På hver side af midterhullet er der indridset en form for skrifttegn. Et
detaljeret fotografi af blygenstanden blev forevist forsker og museumsinspektør ved Nationalmuseet
Ph.D. Lisbeth Imer, som er specialist i runer og runesten. Hun bekræfter, at der er tale om skrifttegn,
som er lavet forsætligt. Hvis tegnene er runer, kunne der ifølge Lisbeth Imer stå WIU, men hun
pointerer, at det passer meget dårligt med en datering til vikingetid, fordi W-runen forsvandt ud af
futharken (runealfabetet) allerede i 600-tallet. Alternativt foreslår hun, at der kunne stå det latinske
bogstav P for ”pondo” (som betyder vægt). Bogstavet P ses ofte på gamle vægtangivelser, og bogstavet
efterfølges altid af den eksakte vægt på genstanden angivet ved et sindrigt system af streger eller
lignende. Hvis dette skulle være tilfældet, er blygenstanden ikke vikingetidig men snarere middelalderlig
eller fra nyere tid, og da der er tale om et metaldetektorfund fra lige under pløjelaget, kan det også
sagtens forholde sig sådan. Under alle omstændigheder synes blygenstanden at skulle opfattes som et
vægtlod. Alder og indskrift må opfattes som tvetydig.
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Nordvestlige del af Lokalitet 1. Del af
indhegnet vikingetidsgårdsenhed med
grubehuse, økonomibygninger og
brønde. Ejerlavsskelgrøft A50068 ses
sydøst for gårdsenheden.

Sydøstlige del af Lokalitet 1. VIK eller
tidlige MIA hustomter overlejrer huse fra
ÆGJ. Desuden ses gruber samt
ejerlavsskelgrøft A50068.

20

Det kunne konstateres, at Lokalitet 1 rummede bebyggelsesspor fra to tidsmæssigt forskellige perioder,
nemlig fra ældre germansk jernalder (400-500 e.Kr.) samt fra vikingetid og/eller tidlig middelalder. Den
vikingetidige eller tidlig middelalderlige del af bebyggelsen synes at have haft sin tyngde i den
nordvestlige halvdel af Lokalitet 1. I denne del af udgravningen blev der fundet genstande, som vidner
om periodens handel, håndværk og husflid. I den sydøstlige halvdel af Loaklitet 1 har vikingetids- eller
middelalderbebyggelsen overlejret en ældre bebyggelse fra germansk jernalder. Denne bebyggelse har
bestået af flere treskibede langhuse, hvoraf to har ligget i direkte forlængelse af hinanden. I nærområdet
erkendte man flere brønde, som hører til bebyggelsen (det står uklart hvilke brønde, der hører til hvilke
bebyggelsesfaser).

Lokalitet 2
Sydvest for Lokalitet 1 blev et lille område, kaldet Lokalitet 2, undersøgt. Forundersøgelsens resultater
(sammenholdt med Fund og Fortidsminders oplysninger om en overpløjet gravhøj på denne lokalitet)
indikerede, at man eventuelt kunne finde urnegrave eller en jordfæstegrav på stedet. Nationalmuseets
oplysninger fra år 1904 nævner nemlig, at der på stedet skulle ligge en Overpløjet Høj. 1,0 M. høj, 20 M. i
Tværmaal. Heri fundet 4 Flintspyd (citat slut). Der kunne derfor potentielt findes eventuelle
randbegravelser og/eller en central jordfæstegrav.
Resultatet blev imidlertid, at der hverken erkendtes rester af grave eller rester af en overpløjet gravhøj.
En formodet grav viste sig blot at være en lille grube. Der blev således ikke registreret nogle væsentlige
fortidsminder i Lokalitet 2. Det er muligt, at den af Nationalmuseet omtalte gravhøj er identisk med
den gravhøj, der har befundet sig i Lokalitet 1, men som dels er udgravet af Vejle Museum og dels er
blevet destrueret ved vindmøllebyggeri.

Lokalitet 3
I den ældre jernalder havde de treskibede huse oftest et beboelsesrum i vestenden, stald i østenden og
et indgangsrum i husets centrale del2. Netop denne hustype skulle vise sig at være dominerende i
Lokalitet 3, hvor bebyggelsen overvejende stammer fra ældre romertid. Fundet af en ildbuk i en grube
samt keramikfund fra en meget bemærkelsesværdig jordkælder i en hustomt viste imidlertid, at der har
været bosættelse i og omkring Lokalitet 3 formentlig allerede i sen førromersk jernalder såvel som i
overgangsperioden mellem ældre og yngre romersk jernalder. I nedenstående tekst gennemgås kort de
forskellige anlægs- og bebyggelsesspor, som erkendtes i Lokalitet 3.

Den sydligste del af Lokalitet 3 i
vintervejr.

2

Henriksen 1998, s. 199.
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A50017 / A50021 treskibet hus (eller alternativt to mindre økonomibygninger). Tolkningen af denne
konstruktion er usikker. Der kan være tale om resterne af et treskibet hus med en grundplan på
minimum 15 x 4,8 meter. Alternativet er der tale om to mindre økonomibygninger – eventuelt
rektangulære staklader. Den østligste del fortsatte ud over udgravningsfeltets grænse, så i det tilfælde, at
der er tale om én bygning, har totallængden oversteget 15 meter. Bredden er temmelig sikker. De
tætliggende stolpehuller synes at indikere, at tomten har haft to tidsmæssigt adskilte faser.
Bevaringsgraden var temmelig ringe, idet konstruktionen kun syntes at være fragmentarisk bevaret. Der
blev udtaget jordprøver til flottering fra A1022, A1035, A1048 samt A1044. I originaldokumentationen
er hus A50018 tolket som fase to af hus A50017. Tomten var orienteret omtrent øst/vest. Fra tomten
er der desuden hjemtaget oldtidskeramik – bl.a. flere randskår. Tomten menes at stamme fra ældre
romersk jernalder.
A50018 muligvis treskibet hus. Hus A50018 er i originaldokumentationen tolket som anden fase af hus
A50017. Hus A50017 skal imidlertid måske forstås i sammenhæng med hus A50021. De to
konstruktioner kan være del af et og samme fragmentarisk bevarede langhus. Dermed vil A50018
udgøre anden fase i hus A50017 / A50021’s østlige del. Der blev udtaget jordprøve til flottering fra
stolpehul A1036.
A50019 firestolpeanlæg, staklade eller
økonomibygning. Oprindeligt rektangulær i
grundplan med fire tagbærende stolper. Bygningen
har været orienteret omtrent øst/vest. Stolpehullerne
havde en dybde på mellem 20 cm og 27 cm. Dog var
et enkelt af stolpehullerne hele 42 cm dybt.
Bygningen har oprindeligt målt minimum 3,5 x 2,3
meter – men den kan have målt op imod 4,5 x 2,8
meter. Der blev udtaget jordprøver til flottering fra to
af stolpehullerne. Tomten stammer formentlig fra
ældre romersk jernalder ligesom flere af de andre
tomter i nærområdet. Stakladetomten var over- eller
underlejret af en lignende stakladetomt kaldet
A50020.
A50020 firestolpeanlæg, staklade eller økonomibygning. Oprindeligt rektangulær i grundplan med fire
tagbærende stolper. Bygningen har været orienteret omtrent øst/vest og har oprindeligt målt minimum
4,5 x 2,0 meter – men den kan have målt op imod 5,9 x 3,1 meter. Der er udtaget jordprøver til
flottering fra stolpehullerne A1016 og A1025. Stakladetomten var over- eller underlejret af en lignende
stakladetomt kaldet A50019. Tomten stammer formentlig fra ældre romersk jernalder ligesom flere af
de andre tomter i nærområdet.
A50022 treskibet hus. Tomten var orienteret øst/vest. Huset har bestået af flere sæt tagbærende stolper
i to faser med indgange mod syd og nord. Huset har oprindeligt målt minimum 15 x 5 meter, men har
formentlig været længere. Hustomten synes at fortsætte i østlig retning ud over udgravningsfeltets
grænse. Bevaringsgraden var temmelig ringe og mange af fyldskifterne i tomten var svære at udskille i
reelle afgrænsede stolpehuller. Der blev hjemtaget keramik fra hustomten, som formodes at stamme fra
ældre romersk jernalder. Der blev bl.a. fundet hankeskår og bundskår. Desuden blev der udtaget fem
jordprøver til flottering. Tomten havde samme orientering som flere af de andre konstruktioner i
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området og synes at indgå i et forholdsvis regelmæssigt bebyggelsesmønster på lokaliteten. Huset har
formentlig været samtidigt med hus A50027 samt A50021 / A50017. Hustomt A50022 lå på en jævn
skråning.
A50023 treskibet hus. Under udgravning af hustomten erkendtes spor af fem sæt tagbærende stolper,
der tolkes som tilhørende et hus i to faser (eller et hus med flere stolpeudskiftninger). Til den ene fase
hører stolpehullerne A1206, A1216, A1211, A1211, A1212 og 1213. Til den anden fase hører A1209,
A2015, A1212, A1214 og A1226. Hustomten er orienteret øst/vest. Huset har oprindeligt været
minimum 6,4 meter langt og cirka tre meter bredt. Hustomten synes imidlertid at strække sig ud over
udgravningsfeltets østlige grænse og har derfor formentlig været længere end de nævnte 6,4 meter.
Bevaringsgraden var forholdsvis ringe. Specielt stolpehullerne i den anden fase var ikke dybe. Enkelte
keramikskår, heriblandt randskår, blev hjemtaget fra hustomten. Husets øst/vestlige orientering følger
samme tendens som de andre erkendte hustomter i Lokalitet 3, og huset falder ind i den
regelmæssighed, der er i konstruktionernes placering ned gennem udgravningsfeltet. Hustomten ligger
på en vestvendt skråning, som falder let mod sydvest. Mod øst stiger terrænet mod en top omtrent 25
meter væk. Hustomten må dateres til ældre romersk jernalder. Der er udtaget tre jordprøver til
flottering.
A50025 treskibet hus med fire sæt tagbærende stolpehuller. De tre vestligste stolpepar er på et
tidspunkt blevet udskiftet. Der sås imidlertid ingen tydelig stratigrafi, som kunne vise, hvilken fase, der
er ældst. Der er ikke fundet entydige spor af et indgangsparti, men det er muligt, at der har været en
indgang imellem A1147 og A1153 midt i hustomtens sydlige langside. Dele af det sydlige vægforløb
blev erkendt. Huset er opbygget regelmæssigt. Entydige gavle blev ej erkendt. Hustomten fortsætter
eventuelt i østlig retning ud over udgravningsfeltets grænse, men det anses i dette tilfælde for
usandsynligt. De tagbærende stolpehuller var mellem 22 cm og 31 cm dybe. Huset har været orienteret
stik øst/vest. Huset har oprindeligt målt minimum 9,3 meter i længden og mellem 4,8 og 5,6 meter i
bredden. Hus A50025 har samme orientering som hus A50023, og husene formodes at være samtidige.
Hustomterne stammer formentlig fra ældre romersk jernalder. Hus A50025 har ligget på en sydvendt
skråning nær en bakketop. Der blev udtaget jordprøver til flottering fra tre stolpehuller med tagbærende
funktion. Desuden fandtes der diverse keramikskår i hustomten heriblandt randskår.
A50026 treskibet hus. Vestlig del af treskibet øst/vestorienteret hustomt. Huset har haft minimum tre
sæt tagbærende stolper – heraf er kun fem stolpehuller erkendt ved udgravning. Hustomtens østlige
afslutning ligger uden for udgravningsfeltets østlige grænse og er dermed ej arkæologisk erkendt.
Stolpehullerne med tagbærende funktion var mellem 21 cm og 24 cm dybe (undtaget A1077 der var 40
cm dyb). Den udgravede del af hustomten målte 7,65 meter i længden, men huset har formentlig
oprindeligt målt minimum 9,5 meter i længden. Et muligt vægforløb i husets nordside giver mulighed
for at anslå husets bredde til cirka fem meter. Enkelte keramikskår blev indsamlet fra tomten, og der
blev udtaget to jordprøver til flottering. Huset stammer formentlig fra ældre romersk jernalder.
A50027 treskibet hus. Hustomten var øst/vest orienteret og bestod af tre sæt stolpehuller med
tagbærende funktion og yderligere spor af en enkelt tagbærende stolpe i den vestlige afslutning af
tomten. En af stolperne (A1096) er udskiftet eller forstærket med A1976. De tagbærende stolpehuller
var mellem 23 cm og 42 cm dybe. Der var ikke spor af vægge eller indgange. Dateringen er lidt usikker,
men hustomten stammer formentlig fra ældre romersk jernalder. Hustomten fortsætter muligvis ud
over den østlige feltgrænse. Huset har minimum været ni meter langt men reelt formentlig op imod 15
meter. Bredden vurderes at have været omkring 4,3 meter. Der blev fundet fire skår fra en karbund i et
af stolpehullerne (A1094), og der blev desuden udtaget jordprøver tre jordprøver til flottering.
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A50028 treskibet langhus med lille kælderrum. Huset har været orienteret omtrent øst/vest og vurderes
til oprindeligt at have haft seks sæt tagbærende stolper. Arkæologisk er kun fire sæt erkendt. Derudover
er der i den vestlige del af hustomten fundet to enkeltstående tagbærende stolpehuller fra de to
resterende sæt tagbærende stolper (A3875 og A3868). Der var bevaret spor af indgangspartier mod
nord og syd mellem de midterste stolpesæt. Der er cirka 115 cm mellem indgangsstolperne. Mellem
indgangspartierne centralt placeret i hustomten påvistes et anlæg, der tolkes som en lille jordkælder, der
kan have fungeret som svalekælder eller opbevaringskælder (A2043). Anlægget tolkes som del af husets
indre struktur og indeholdte en del keramik, som blev hjemtaget. Huset har oprindeligt målt minimum
14,3 meter i længden, men den reelle længde har formentlig været 18 meter. Midt på huset ved
indgangspartierne kunne husets oprindelige bredde fastslås til 5,2 meter. Hustomtens bevaringsgrad var
forholdsvis god mod øst med op til 35 cm dybe stolpehuller. Mod vest var bevaringsgraden ringe og
der manglede spor af to tagbærende stolper. Dette kan skyldes et niveaumæssigt fald i undergrunden
mod vest. Der blev hjemtaget keramik fra stolpehuller og kælderrum, ligesom der blev udtaget
jordprøver fra stolpehuller med tagbærende funktion samt fra kælderrummet. Fyldet i kælderen opfattes
som affald fra husets funktionstid (gulvlags- og ildstedsaffald). Kælderen kan være blevet sløjfet inden
huset er blevet forladt/nedrevet. Lige nord for hustomten lå hustomt A50029. Husene kan have afløst
hinanden – muligvis med A50029 som det ældste (hustomt A50028 havde meget mørkt fyld i
stolpehullerne, som kan være rester af kulturlag fra A50029). Hustomten lå på en nordvest vendt
skråning. Tomten stammer sandsynligvis fra ældre romersk jernalder. Denne datering støttes typologisk
af det indsamlede keramikmateriale fra hustomten. Der er år 2012 udtaget forkullede kornkerner (bl.a.
rug- og bygkerner) fra jordprøver, hvoraf en stammer fra selve kælderen, og to andre stammer fra
stolpehuller i huset. Kornet sendes til 14C-datering (31-10-2012 var de flotterede og kursorisk
arkæobotanisk gennemsete prøver stadig til 14C-udtagning på Moesgård Museums naturvidenskabelige
afdeling, og resultaterne foreligger derfor endnu ikke). På baggrund af keramikfund fra kælderrummet
dateres huset indledningsvis til overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder (omkring år 200
e.Kr.). Denne datering vil måske skulle justeres en smule, når 14C-dateringerne foreligger.

Jordkælderen i hustomt A50028 under
udgravning.

I kælderen fandtes bl.a. keramikskår fra
overgangen mellem ÆRJ og YRJ.

A50029 treskibet langhus. Den stik øst/vest orienterede hustomt havde spor af fem sæt tagbærende
stolper, men huset har givetvis oprindeligt haft et sjette sæt tagbærende stolper i vestenden. Mod vest
var stolpehullerne meget dårligt bevarede. Muligvis mangler det vestligste sæt stolper på grund af et let
fald i terrænet mod vest. Der var imidlertid velbevarede spor af indgange mod nord og syd.
Indgangspartierne markerer formentlig midten af huset. Der har været omtrent en meter imellem
indgangsstolperne. Huset har været minimum ni meter langt men reelt nok cirka 14 meter langt.
Bredden kunne mellem indgangspartierne midt på hustomten bestemmes til 5,2 meter. Generelt var
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hustomten dårligt bevaret med en ringe dybde på stolpehullerne. Der blev hjemtaget keramik fra
stolpehullerne, og der blev udtaget jordprøver fra udvalgte stolpehuller med tagbærende funktion. Syd
for hustomten lå hus A50028. Husene kan have afløst hinanden – muligvis med A50029 som det
ældste. Hustomten dateres til ældre romersk jernalder. Den indsamlede keramik støtter denne tolkning.
Tomten lå på en nordvest vendt skråning.
A50031 treskibet hus. Udhus eller økonomibygning. Hustomten bestod af tre sæt tagbærende
stolpehuller. I stolpehul A2091 blev der registreret et reelt stolpespor (A2929). Huset har haft en
nogenlunde regelmæssig afstand mellem de tagbærende stolper på cirka 3,0 til 3,5 meter. Hustomten
fremstod godt bevaret. Der blev dog ikke konstateret spor af væg- eller gavlstolper. Huset har været
orienteret øst/vest. Huset har været mellem syv og ni meter langt med en bredde på mellem tre og godt
4,5 meter. Tomten lå i et mod syd-sydvest let skrånende terræn. Der blev udtaget tre jordprøver til
flottering samt hjemtaget flere keramikskår fundet i tomten.
A50034 staklade. Oprindeligt bestående af fire tagbærende stolper. Den i grundplan kvadratiske
bygning har målt minimum 3,5 x 3,5 meter. Stakladen ligger lige syd for et beboelseshus med
opbevaringskælder. Huset og stakladen synes at have samme orientering og kan meget vel være
samtidige og høre til den samme gårdsenhed. Staklade-tomten ligger på en sydvendt skråning. Der blev
udtaget jordprøver fra A2058 og A2061.
A50038 treskibet langhus. Omtrent øst-vest vendt hustomt bestående af fire sæt tagbærende
stolpehuller (A2146, A2353, A2144, A2156, A2129, A2154, A2352 og A2142). Som indgangsstolper
regnes A2133 og A2132, mens A2149 og A2150 kan være rester af et vægforløb. I vest udgør A2153 og
A2157 gavlen. Huset har været regelmæssigt opbygget med 2,5 meter mellem de tagbærende sæt stolper
i længderetningen og 2,5 meter mellem stolperne i bredden. Medregnes væg og indgangsstolper bliver
huset næsten fem meter bredt. Den frilagte del af huset er 8,5 meter langt, men der ligger formentlig
flere stolpepar mod øst uden for udgravningsfeltet. Den vestlige gavl har formentlig været lige og
indgangen er placeret mellem de to midterste sæt tagbærende stolper. Alternativt kan A2149 og A2150
være spor efter indgang og ikke som nævnt en del af det sydlige vægforløb. Hustomten ligger parallelt
med hustomt A50039 og omtrent vinkelret på hustomt A50062. Disse huse kan have været samtidige
med hustomt A50038. Tomten ligger op imod toppen af en sydvendt skråning. Der er udtaget
jordprøver fire jordprøver og en mindre mængde trækul fra udvalgte stolpehuller.
A50039 treskibet langhus. Hustomten bestod af tre sæt tagbærende stolpehuller og et enkelt stolpehul
fra et fjerde stolpepar (A2348, A2178 og A2182, A2167 og A2346, A2169 og A2174). Dertil kommer
de stolpehuller, der tolkes som udskiftninger nemlig A2180 og A2345, A2184, A2191, A2175 og
A2168. Huset tolkes som et langhus med fire sæt tagbærende stolper. Hustomten fortsætter ud over
udgravningsfeltets grænse i østlig retning. Hvilke stolper, der er udskiftninger, var svært at vurdere i
felten. Stolpehullerne A2184 og A2191 lignede hinanden i fyld og form og synes at være samtidige.
Mod nord tolkes A2162 og A2165 som indgangsstolper. Hustomten er orienteret øst/vest. Husets
længde har oversteget 9,5 meter, og husets bredde har været minimum 4,5 meter – men reelt formentlig
godt 5 meter. Hustomten var forholdsvis dårligt bevaret, da stolpehullerne ikke var særligt dybe. Der er
udtaget jordprøver til flottering fra fire udvalgte stolpehuller (A2348, A2178, A2191 og A2174).
Hustomten respekterer hustomterne A50038 og A50062, som synes at være samtidige.
A50040 treskibet hus. Huset har bestået af fem sæt tagbærende stolper. Det formodes, at huset kan
have haft et sjette stolpesæt mod vest. I dette område dykkede den sandede undergrund stejlt, hvilket
kan være grunden til, at eventuelle stolpespor ikke fandtes der. Der har været indgange mod nord og
syd, mellem stolpehullerne A2326-A2297 og A2331-A2333. Der var ca. 50 cm mellem
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indgangsstolperne. Det øst/vest orienterede hus har målt omtrent 12,5 meter i længden og små fem
meter i bredden. Hustomten var temmelig dårligt bevaret med forholdsvis lave stolpehuller og muligvis
et manglende sæt stolpehuller mod vest. Der blev udtaget jordprøver til flottering fra fire udvalgte
stolpehuller. Der kan i øvrigt være to udskiftninger af tagstolper i form af A2324 og A2333. Hustomten
ligger på en jævn vestvendt skråning.
A50041 treskibet langhus. Hustomten var orienteret omtrent øst/vest. Tomten målte 17,75 x 3,5 meter
men har formentlig oprindeligt målt 20 x 5 meter, når man tager højde for de manglende vægge. Huset
har haft seks sæt tagbærende stolper. Der var bevaret spor af fem af stolpeparrene og yderligere af en
enkelt tagbærende stolpe. Det sidstnævnte spor af en tagbærende stolpe har formentlig haft en makker,
som er blevet bortgravet i forbindelse med etableringen af en yngre grube. Der lå en del gruber mellem
de tagbærende stolpehuller, og gruben A3581 har muligvis fjernet sporet af en af dem. Sporene efter de
tagbærende stolper mod øst var ensartede i form og fyld, og målte fra 48 cm til 54 cm i dybden.
Stolpehullerne fra de tre vestligste tagbærende sæt viste sig at blive gradvist lavere i dybden, hvilket kan
skyldes at terrænet falder en del mod vest. Der var ingen bevarede spor af indgangsstolperne. Der er
udtaget jordprøver til flottering fra fem af stolpehullerne. Der er desuden hjemtaget keramik bl.a.
randskår fra to af stolpehullerne. Både nord og syd for hustomten blev der konstateret spor af langhuse
– hustomterne A50028 og A50049 – i begge tilfælde i en afstand af omtrent 25 meter fra hustomt
A50041. Der er formentlig tale om samtidige gårde fra den ældre romerske jernalder. I en grube
(A1790) lige nord for hustomt A50041 fandt man bl.a. en ildbuk med stregornamentik. Ildbukke er
tidstypiske for den ældre jernalder, og fundet understøtter dermed også dateringen af husene i
nærområdet. Desuden fandt man slagge-rester i en grube (A1997) vest for hustomten. Slaggerne kan
stamme fra jernudsmeltning, skønt der ikke blev påvist rester af jernudvindingsovne.
A50046 økonomibygning med minimum to sæt tagbærende stolper. Bevaringsgraden var nogenlunde
med stolpehulsdybder på mellem 8 cm og 26 cm. Huset har været orienteret svagt øst-nordøst/vestsydvest og har ligget nogenlunde parallelt med hustomt A50090. Hustomten kan meget vel have været
et fag længere i vestlig retning, og det er således muligt, at hustomtens vestligste del ikke er udgravet.
Huset har målt mindst 3,6 x 2,4 meter, men hvis det har været et fag længere, må totallængden have
været syv til otte meter. Der blev ikke gjort nogle genstandsfund i tomten, og der er ej heller udtaget
jordprøver.
A50049 treskibet hus. Hustomten var orienteret øst/vest og bestod af seks sæt stolpehuller med
tagbærende funktion. Heraf var nogle tilsyneladende blevet udskiftet i husets funktionstid.
Tagstolpehullerne var mellem 30 cm og 50 cm dybe. Husets grundplan har oprindeligt målt omtrent 20
x 5 meter. Der var imidlertid cirka fem meter imellem det tredje og det fjerde sæt tagbærende stolper,
hvilket er ganske meget. Huset kan derfor alternativt tolkes som to små rektangulære
økonomibygninger med hver tre sæt tagbærende stolper. Som indgangsstolper regnes A3518 og A3519.
Dette er naturligvis kun plausibelt, hvis man tolker alle seks sæt tagbærende stolper som hørende til det
samme hus. Huset lå på sydvendt skråning. Der blev ikke udtaget jordprøver fra hustomten, da
stolpehullerne hurtigt blev fyldt med vand.
A50061 treskibet hus. Det øst/vest orienterede hus har haft indgangspartier midt på langvæggene både
i nord og syd. Huset har formentlig haft otte eller 10 tagbærende stolper, og der er tegn på
udskiftninger af stolper (særligt indgangsstolperne synes at være udskiftet). Der blev ikke udtaget
jordprøver fra denne hustomt. Den østlige halvdel af hustomten var kun fragmentarisk bevaret, men
det antages, at huset har haft en symmetrisk udformning. Er denne antagelse korrekt, har huset haft en
samlet længde på godt og vel 20,50 meter. Det velbevarede midterparti ved indgangene viser, at huset
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har haft en samlet bredde på 5,4 meter. Tomten ligger umiddelbart syd for hustomterne A50038,
A50039 og A50062 og kan være samtidig med disse.
A50062 treskibet hus. Mindre hus, udhus eller økonomibygning. Tomten er præcis fem meter bred og
godt syv meter lang fra gavlstolpe til gavlstolpe. Huset har dog oprindeligt formentlig været omtrent 9
meter fra endevæg til endevæg. Der har været fire sæt tagbærende stolper i huset, og der har været
indgangspartier i øst og vest midt på huset. Hustomten respekterer hustomterne A50038 og A50039 og
er formentlig samtidig med disse.
A50087 formentlig treskibet hus. Hustomt med spor af fire sæt tagbærende stolper. Tomten er
orienteret stik øst/vest, er 16,25 meter langt og måler minimum 2,5 meter i bredden. Oprindeligt har
huset formentlig målt op imod 3,5 meter i bredden, men der var ingen spor efter vægstolper, så der er
tale om et kvalificeret estimat. Denne hustomt blev først erkendt og beskrevet efter endt udgravning, så
der er tale om en ”skrivebordskonstruktion” baseret på opmålingsdata og papirdokumentation.
A50090 økonomibygning med minimum fire tagbærende stolper. Bygningen har målt mindst 5,3 x 2,3
meter, men eftersom tomten kan tænkes at have haft endnu et eller flere sæt tagbærende stolper uden
for udgravningsfeltets vestlige grænse, kan den reelle totallængde have været over 10 meter. Denne
konstruktion er i øvrigt erkendt og beskrevet efter endt udgravning. I forbindelse med udgravningen er
der ikke udtaget jordprøver fra tomten, ligesom der ikke er gjort genstandsfund i tomten.
A50091 staklade med kvadratisk grundplan. Tomten målte 2,4 x 2,4 meter. Bygningen har haft fire
tagbærende stolper. Denne økonomibygning synes at have hørt til hus A50041 – men kan eventuelt
have hørt til A50028 eller A50029. Stakladen blev først erkendt og beskrevet efter endt udgravning.
A50092 økonomibygning. Tomt af bygning med spor af tre sæt tagbærende stolper. Huset har været
orienteret stik øst/vest. Bygningen har været rektangulær i grundplan og har oprindeligt målt omtrent
7,5 x 4,5 meter. Fra et af stolpehullerne er der hjemtaget keramikskår – blandt andet et hankeskår.
Hustomt A50092 blev først erkendt og beskrevet efter endt udgravning, så der er tale om en
”skrivebordskonstruktion”.
A50095 brønd med en diameter på 3,7 meter. Brønden var 1,8 til 2,0 meter dyb med skrå sider og
rundet bund (set i profilsnit). Brøndopfyldet indeholdte enkelte trækulsnister. Der var ikke synlige spor
af en brøndkasse, en holk eller lignende.
A50101 hegn. Del af fragmentarisk bevaret hegnsforløb. Orienteret nord/syd. Denne konstruktion er
erkendt og beskrevet efter endt udgravning. Hegnsforløbet består af stolpehullerne A1742, A1744 og
A1765. Desuden kan det tænkes, at A1769 og A1770 kan have hørt til konstruktionen, men i
originaldokumentationen er disse to ”stolpehuller” beskrevet som dyregange. Skal man stole på
originaldokumentationen, hører de altså ikke til konstruktionen. Ser man på GPS-opmålingerne ville
anlæggene ellers passe fint til resten af hegnsforløbet og dermed udgøre et hjørne i hegnsforløbet. Dette
hjørne ville have respekteret hus A50049, og der ville derfor være grund til at tro, at hegnet har hørt til
dette hus. Hegnet synes at fortsætte i sydlig retning ud over udgravningsfeltets grænse.
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Nordvestlige del af Lokalitet 3.
Hustomter overvejende fra ÆRJ og
desuden en brønd. Midt i hustomt
A50028 erkendtes en lille jordkælder.

Sydøstlige del af Lokalitet 3.
Hustomter fra ÆRJ.
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Af mere eller mindre hele lerkar fra Lokalitet 3 kan nævnes en kop med hank (X75) fundet i grube
A1790. Koppen stammer fra ældre jernalder (500 f.Kr. til 400 e.Kr.). Koppen som kartype har en lang
brugstid, og formen er næsten uændret helt op til vor tid. Koppen er derfor svær at datere præcist.
Gruben, hvori koppen fandtes, kan meget vel have hørt til hustomt A50041.

Kop med hank (X75). Til højre ses forsøg på
rekonstruktion.

I samme nærområde i Lokalitet 3, blot 10 meter længere væk, blev der i en anden grube (A3581)
opsamlet en større mængde keramik. Skårmængden kunne efter endt udgravning samles til to
tilnærmelsesvis hele lerkar (X156) – hhv. en lille kop med hank og en lidt større potte ligeledes med
hank. Lerkarrene dateres til sen før-romersk
jernalder eller ældre romersk jernalder, og de er
formentlig fra tiden omkring Kristi fødsel +/100 år. Gruben, hvori karrene blev fundet, lå
faktisk der, hvor en af de tagbærende
stolpehuller i hustomt A50041 burde have
været. Der blev imidlertid ikke observeret et
stolpehul på stedet. Dette kan skyldes, at
gruben har fjernet stolpehullet, og at gruben og
keramikken dermed er yngre end hustomt
A50041. Alternativt kan det tagbærende
stolpehul have været gravet ned i selve gruben
og dermed have været svært erkendbart – men
altså yngre end gruben.
To lerkar fra grube A3581.
I en anden grube i Lokalitet 3 blev der fundet flere fragmenter af en ornamenteret keramisk ildbuk
(X97). Ildbukken stammer enten fra sen før-romersk jernalder eller nok mere sandsynligt fra ældre
romersk jernalder. Dette stykke ”keramik” er tidstypisk og er derfor sammen med hustomternes
typologi med til at tidsfæste bebyggelsessporene i Lokalitet 3. Fragmenterne af ildbukken kunne efter
endt udgravning samles til en større sammenhængende del. Ildbukken er hul og af konisk form. Øverst
er formen mere sammenklemt flad, og ildbukken har haft karakteristiske ”horn” (ikke bevaret på dette
eksemplar). Der er desuden et cirkulært hul på hver side af ildbukkens korpus, og ydersiden af
ildbukken er dekoreret med stregornamentik. Man antager, at jernalderens ildbukke er blevet anvendt i
forbindelse med tørring af fugtigt brænde i kanten af husenes ildsteder og desuden i forbindelse med
spid-stegning.
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Ornamenteret ildbuk fundet i en
grube i Lokalitet 3.

Ualmindeligt lerkar fundet i en jordkælder i hustomt
A50028.

I Lokalitet 3 blev der også fundet et bemærkelsesværdigt kar (X124). Skårene fra karret lå i en opfyldt
kælder (A2043) i jernalderhustomten A50028. Efter endt udgravning blev karret samlet, men der
mangler dele af karvæggen og bunden. Karret har brede furer på oversiden og tre rækker pindstik- eller
negleindtryk-ornamentik rundt om bugen samt et vandretliggende ”flapøre”. Karrets korpusform
kunne tyde på, at det stammer fra ældre romersk jernalder, hvorimod den to-ledede form og det lille
vandrette øre er elementer, som kendes fra yngre romertidskeramik (oplyst af museumsinspektør
Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer). Man må derfor med forsigtighed nok datere karret til
overgangsperioden mellem ældre romersk og yngre romersk jernalder (omkring år 200 e.Kr.).
Ligeledes i Lokalitet 3 blev der fundet en interessant og meget velbevaret metalgenstand (X 195). Den 8
cm lange og 3,5 cm brede jerngenstand er med stor sikkerhed et stykke værktøj, men værktøjets
nærmere funktion er ukendt. Efter røntgen-gennemlysning, afrensning og konservering står det klart, at
genstanden helt sikkert ikke er et hammerhoved, som ellers var det mest nærliggende bud. Der er
derimod tale om en kileformet jerngenstand uden skafthul. Værktøjet er mejsel- eller kile-lignende, og
det bærer præg af at være blevet hamret på i den ene ende. Værktøjet har en bred "æg" i den ene ende,
men den har tydeligvis ikke været skarpslebet. Den ende, hvor på man har slået, er i øvrigt fint
facetteret. Alt tyder på, at der er tale om et stykke værktøj til bearbejdning af enten metal, sten eller
muligvis læder – det er tydeligvis ikke til forarbejdning af træ. Der kan evt. være tale om en slags punsel,
men en nøjagtig funktionsbestemmelse har indtil videre ikke været mulig. At jerngenstanden har en høj
ælde er imidlertid temmelig sikkert, da den er fundet i en velbevaret grube, som også indeholdt
oldtidskeramik.
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Gådefuld jerngenstand (X195) her vist
fra fire forskellige vinkler.

Anlægssporene i Lokalitet 3 repræsenterer den tidsmæssigt ældste bebyggelse, som blev påvist ved
udgravningen af Store Kollen. Genstandsfund og hustomter viser, at der er tale om en ældre
romertidsbebyggelse – muligvis fra den ældste del af perioden dvs. lige på overgangen mellem sen
førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Bebyggelsen strækker sig i øvrigt længere mod
nord/nordøst ud over udgravningens nordøstlige grænse. Bebyggelsen skal formentlig opfattes som
forløberen for den yngre romertidsbebyggelse, som blev påvist i hhv. Lokalitet 4, Lokalitet 5 og
Lokalitet 8.

Lokalitet 4
Lokalitet 4 karakteriseredes af en endog meget høj anlægsintensitet – særligt i lokalitetens vestlige og
nordvestlige del, hvor muldtykkelsen i øvrigt visse steder oversteg en meter. Den store muldtykkelse
har bevirket, at de forhistoriske anlægsspor har ligget urørt hen, og man kan derfor regne med, at
Lokalitet 4 giver et retvisende billede af anlægsintensiteten (idet der ikke er forsvundet anlægsspor f.eks.
som følge af nyere tids pløjning). Blandt de mange stolpehuller kunne udskilles indtil flere hustomter,
indhegnede gårdsenheder og dele af hegnsforløb. Den høje anlægsintensitet vanskeliggjorde tolkningen
af hustomternes og gårdsenhedernes indbyrdes relationer (altså hvilke anlægsspor, som henholdsvis
udgør de stratigrafisk ældste, yngre og yngste tomter). På trods af de mange stolpehuller, som fandtes i
Lokalitet 4, var det kun i sjældne tilfælde muligt at
erkende sikre stratigrafiske relationer – f.eks. hvor et
yngre stolpehul var gravet ned igennem et ældre. I
nedenstående tekst gennemgås kort de forskellige
anlægs- og bebyggelsesspor, som erkendtes i
Lokalitet 4.
A50000 treskibet langhus. Langhuset har været
orienteret nordøst/sydvest og har målt 23 x 5,6
meter. Der blev udtaget ni jordprøver til flottering
med henblik på en eventuel 14C-datering af huset
(31-10-2012 var de flotterede og kursorisk
Den nordøstlige del af hustomt A50000.
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gennemsete prøver stadig til 14C-udtagning på Moesgård Museums naturvidenskabelige afdeling, og
resultaterne foreligger derfor ikke d.d.). Langhuset har haft syv sæt tagbærende stolper. To af sættene i
den sydvestligste ende af huset har stået meget tæt. Dette skyldes muligvis en udskiftning af de
tagbærende stolper. Alternativt kan de tætstillede kraftige stolper have haft at gøre med en
ruminddeling af huset. Tydelige spor af de fleste vægstolper kunne lokaliseres. Indgangspartierne kunne
derimod ikke erkendes. Langhuset synes omgærdet af saddeltagshegn A50001.
A50001 saddeltagshegn. Hegnsforløbet kunne følges over en 55 meter lang strækning. De mest
velbevarede spor af hegnsforløbet var et nordøst/sydvestligt forløb, som knækkede over i et
nordvest/sydøstligt forløb. Nær hjørnet kan hegnet have haft en åbning mod nordøst. Hegnet har
tilsyneladende omkranset langhus A50000 og eventuelt langhus A50002. Hegnets udstrækning mod
vest kunne ikke fastslås, men det forekommer mere end sandsynligt, at hegnsforløbet har dannet en
lukket kreds omkring hus A50000. Indhegningen synes at have haft en kvadratisk grundplan. Der blev
fundet keramik på fladen af anlæg 664. Der blev ikke udtaget jordprøver fra konstruktionen. Hegnet
har ligget på et let skrånende terræn, som falder mod sydvest.
A50002 treskibet langhus. Huset har målt 26,8 x 5,4 meter og har haft ti sæt tagbærende stolper. En del
spor af vægstolper var synlige i begge hustomtens langsider. Stolpespor i gavlene var kun svagt
repræsenterede. Lidt sydvest forskudt for midten af langhuset kunne der konstateres spor af
indgangspartier med dobbelte stolpehuller både mod nordvest og sydøst. I den sydvestligste del var
langhusets tagbærende stolper placeret i to kvadratiske moduler. I den nordøstlige halvdel stod de
resterende sæt tagbærende stolper med et jævnt mellemrum på cirka 3,6 meter (på nær et sæt, som synes
at være resultatet af en udskiftning). Langhus A50002 kan tænkes at have afløst hus A50000. Det er
uvist hvorvidt saddeltagshegnet A50001 har omkranset langhus A50002. Umiddelbart synes det ikke at
have været tilfældet, da de to konstruktioner ikke synes at respektere hinanden. Har det alligevel været
tilfældet, har hegn A50001 i hvert fald været bygget nærmest sammen med husets sydlige langvæg. Mest
sandsynligt er det nok, at langhus A50002 stratigrafisk overlejrer saddeltagshegn A50001. Langhus
A50002 stammer formentlig fra 400-årene (det vil sige ældre germansk jernalder).
A50003 hegn. Hegnets ene langside har været orienteret nordvest/sydøst – begge ender af det
nordvest/sydøstlige hegnsforløb har knækket mod sydvest. Bevaringsgraden af stolperne var god.
Hegnsforløbet har ikke respekteret hus A50000, og langhuset og hegn A50003 er dermed ikke
samtidige. Stratigrafien afslørede ikke hvilken af konstruktionerne, der er ældst. Der blev ikke udtaget
jordprøver. Der fandtes keramik på fladen af anlæg 2767. Hegnsforløbet kunne i felten følges over en
mindst 36 meter lang strækning. På opmålingerne kan man muligvis følge hegnsforløbet over en op
imod 50 meter lang strækning. Hegnet synes at have haft en kvadratisk grundplan og har givetvis
omkranset en jernaldergård. Hus A50032 synes at respektere hegnet, og disse to konstruktioner skal
formentlig forstås som samhørende.
A50004 hegn. Minimum 17 meter langt nordvest/sydøst orienteret hegnsforløb. Den reelle
udstrækning af hegnsforløbet er ukendt, men hegnet skal måske forstås i tilknytning til langhus A50006.
Hegnsforløbet kan tænkes at have udgjort den østlige langside af en kvadratisk indhegning af en
gårdsenhed, hvor langhus A50006 har fungeret som hovedbygning. I givet fald har hegnet oprindeligt
slået et cirka 90 graders knæk mod sydvest i henholdsvis hegnets nordlige og sydlige del. Det kan dog
ikke siges med sikkerhed.
A50005 staklade med kvadratisk grundplan. Konstruktionen har målt cirka 3,2 x 3,2 meter. Anlægget
formodes at høre til samme bebyggelse som stakladerne A50105 og A50048, der lå i en omtrent lige
linje nord for staklade A50005. Stakladernes placering indikerer, at de hver især tilsyneladende har hørt
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til indhegnede gårdsenheder umiddelbart vest for stakladerne. I området vest for staklade A50005 var
billedet imidlertid temmelig kompliceret i kraft af de mange bebyggelsesspor fra forskellige
bebyggelsesfaser. Der er således med hensyn til stakladens tilhørsforhold tale om et kvalificeret skøn.
A50006 treskibet langhus. Huset har været mindst 17,5 meter langt og 5,4 meter bredt. Den
nordøst/sydvest orienterede hustomt fortsatte i sydvestlig retning ud over udgravningsfeltets grænse,
og husets reelle totallængde er derfor ukendt. Huset har haft minimum syv sæt tagbærende stolper. Der
skjuler sig formentlig spor af et eller flere sæt længere mod sydvest i det ikke udgravede område tæt op
til Viborg Hovedvej. Der var velbevarede stolpehuller fra de fleste af vægstolperne i husets langvægge.
Spor af vægstolper i den nordøstlige gavl var stort set fraværende. Den sydvestlige gavl kunne ikke
arkæologisk erkendes, da denne del af hustomten i år 2011 overlejres af hovedvejen. Der kunne
konstateres tre indgangspartier i hustomten. Det ene var i den nordlige langvæg mellem stolpehullerne
A62 og A63. Lige over for dette i den sydlige langvæg var endnu et indgangsparti imellem
stolpehullerne A118 og A139. I den nordlige langvæg nær den nordøstlige gavl var endnu et
indgangsparti bestående af de fire stolpehuller A2700, A2701, A2713 og A2714. Inde i huset, ved de to
over for hinanden placerede indgange, blev der konstateret spor af to skillevægge. Placeringen af
skillevæggene har skabt et rum med en omtrent kvadratisk grundplan lige inden for indgangsdørene.
Der blev udtaget flere jordprøver til flottering med henblik på en 14C-datering af langhuset. Desuden
blev der fundet enkelte stykker oldtidskeramik (bl.a. randskår) i nogle af stolpehullerne. Hustomten
stammer sandsynligvis fra overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder.
A50007 treskibet langhus. Huset har ligget orienteret øst-nordøst/vest-sydvest. Hustomten blev ikke
fritlagt i sin helhed, idet den vestligste del fortsatte ud over udgravningsfeltets grænse og i år 2011
overlejres af Viborg Hovedvej. Der blev konstateret spor af fire sæt tagbærende stolper. Disse
stolpehuller var bevaret i op til cirka en halv meters dybde. Der var også spor af en del af husets
vægstolper i begge langvægge samt i den østlige gavl. Gavlens form kunne ikke nærmere bestemmes.
Væg- og gavlstolpehuller var bevaret i op til 22 centimeters dybde. Tomten målte i længden 13,75
meter, men husets oprindelige totallængde har formentlig været 17-18 meter. Hustomten kunne
bestemmes til cirka 5,4 meter i bredden. Der var ikke bevaret spor af indre strukturer i huset. I den
nordlige langvæg kunne konstateres et formodet indgangsparti i form af stolpehullerne A222, A223 og
A224. Over for dette indgangsparti har der formentlig været et tilsvarende indgangsparti i den sydlige
langvæg. Denne formodede indgang er i givet fald repræsenteret ved stolpehullerne A219 og A220 i
sammenhæng med stenspor A218 (der kan have ligget en sten i bunden af et ved udgravningen ikke
erkendt stolpehul). Huset har ligget på et relativt fladt plateau dog med en svag hældning mod vest. Det
formodes, at huset stammer fra overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk
jernalder. Der blev udtaget jordprøver fra flere af husets tagbærende stolpehuller med henblik på
flottering og 14C-datering. Der blev desuden fundet et flintafslag i et af stolpehullerne samt et stykke
keramik i et andet stolpehul. Stolpehul A236, som formentlig indgår i hus A50002 kan alternativt høre
til den nordlige langvæg i hus A50007. Der var ingen stratigrafiske relationer mellem husene A50007 og
A50002.
A50008 treskibet hus. Huset har været minimum 10,8 meter langt, men hustomten fortsatte i vest ud
over feltgrænsen og var i år 2011 overlejret af Hvolgårdsvej. Den reelle totallængde er derfor ukendt.
Husets bredde kunne fastslås til 4,5 meter. I den udgravede del af hustomten blev der fundet spor af tre
sæt tagbærende stolper. Der blev desuden påvist flere spor af vægstolper i hustomtens østlige gavl,
mens vægstolperne fra tomtens langvægge imidlertid var stort set fraværende. Der blev dog erkendt
enkelte vægstolper både i tomtens nordlige og sydlige langvæg. Der blev ikke fundet spor af dørstolper
eller indgangspartier. Huset har groft sagt ligget orienteret øst-vest (drejet en anelse i øst-nordøst/vestsydvestlig retning). Bevaringsgraden af hustomten var middelgod. Sporene efter de tagbærende stolper
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tog sig ud som dybe slanke stolpehuller. Der blev ikke gjort nogle genstandsfund i tomten, og ingen
jordprøver eller trækulsprøver blev udtaget. Huset synes, bedømt ud fra type og fysisk orientering, at
høre til den yngre romerske eller ældre germanske bebyggelse, som blev påvist i Lokalitet 5. Ved en
supplerende opmåling i Lokalitet 8 (området under den i 2012 fjernede del af Hvolgårdsvej) viste det
sig, at hustomten nok reelt måler op imod 23 meter i længden. Stakladetomten A50105 formodes i
øvrigt at høre til den gårdsenhed, hvor A50008 har udgjort hovedhuset.

Indhegnet gårdsanlæg fra ÆRJ i
den sydøstlige del af Lokalitet 4.
Hustomt A50009 måler 27,5 meter
i længden.

A50009 treskibet langhus. Huset har målt 27,5 meter i længden. Langvæggene har været let buede og
gavlene ret afsluttede. Hustomten var 5,1 meter bred på midten og 4,5 meter bred ved gavlene.
Langhuset har ligget orienteret øst-nordøst/vest-sydvest. Huset har haft otte sæt tagbærende stolper og
synes modulopbygget. Der blev udtaget flere jordprøver til flottering med 14C-datering for øje (31-102012 var de flotterede og kursorisk gennemsete prøver stadig til 14C-udtagning på Moesgård Museums
naturvidenskabelige afdeling, og resultaterne foreligger endnu ikke d.d.). Jordprøverne blev udtaget fra
stolpehuller med tagbærende funktion. Stolpehullerne fra de tagbærende stolper var gennemsnitligt
mellem 30 cm og 40 cm dybe. I et af stolpehullerne med tagbærende funktion blev der fundet enkelte
keramikskår. I den vestlige gavl har der tilsyneladende været et lysindfald eller alternativt et
indgangsparti bestående af stolpehullerne A1603, A1684 og A1604 og A1683. Hovedindgangene har
sandsynligvis ligget lidt vest for husets midte ved stolpehullerne A1392, A1682, A1389, A1405 i nord
og ved A1417 og A1414 i syd. Der kan have været endnu en indgang østligt i husets sydvæg ved
stolpehullerne A1336, A1337, A1339 og A1338. Hvis det har været tilfældet, har der været tale om en
smal døråbning. Alternativt kan der være tale om endnu et lysindfald. Indvendigt i husets østende synes
stolpehullerne A1318, A1321, A1322, A1323 og A1324 at stamme fra en skillevæg. Alternativt stammer
stolpehullerne fra en oprindelig østgavl, for det er muligt, at huset er blevet forlænget i østlig retning
med et enkelt fag. Langhuset skal sandsynligvis dateres til ældre germansk jernalder (omkring år 500
e.Kr.) og skal forstås i sammenhæng med de omkringliggende konstruktioner, hegn og udhuse.
Hegnene A50010 og A50011 har udgjort den nordlige og østlige afgrænsning af en formentlig
kvadratisk indhegnet gårdsenhed, hvori langhus A50009 har udgjort hovedhuset. Bygning A50012 og
A50015 har formentlig fungeret som økonomibygninger, og konstruktion A50014 synes også at høre til
gårdsenheden (denne indhegnede gårdsenhed blev tildelt samlebetegnelsen A50013). OBS! På den
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modsatte side af Viborg Hovedvej er der i forbindelse med arkæologiske udgravninger forud for samme
motorvejsprojekt fundet et stort set identisk langhus (jf. udgravning HOM 2580, hustomt A10007
omkranset af saddeltagshegn A10009).

Markering af hustomt A50009. Set omtrent
mod vest med Viborg Hovedvej i baggrunden.

Markering af hegn og saddeltagshegn som har
omkranset gårdsenheden. Set omtrent mod
sydvest.

A50010 hegn. Det øst-nordøst/vest-sydvest
orienterede hegnsforløb har målt mindst 27,5 meter i
længden. Hegnet har bestået af en enkelt række
stolper eller pæle formentlig kombineret med risflet.
Hegnsforløbet har i den østlige ende sluttet sig
direkte til saddeltagshegnet A50011. Hegnets reelle
vestlige afslutning kunne ikke erkendes arkæologisk.
Sporene efter hegnet var godt bevaret mod nordøst,
men mod sydvest forsvandt de gradvist. Dette kan
skyldes, at terrænet skrånede svagt mod sydvest, og at
undergrunden særligt i sydvest var ret gruset.
Hegnsforløbet har formentlig været fortsat et stykke i
vestlig retning for derefter at have knækket mod syd.
Syd for langhus A50009 har der formentlig ligget et
hegnsforløb parallelt med hegn A50010. Hegn
A50010 og saddeltagshegn A50011 samt de to
formodede hegnsforløb i vest og syd har samlet set
formentlig dannet en omtrent kvadratisk indhegning
af en gårdsenhed, hvori langhus A50009 har fungeret
som hovedhus.
A50011 saddeltagshegn. Det 21,4 meter lange hegn
eller hegnshus, om man vil, bestod fortrinsvis af en
fem eller seks fag lang bygning, der har ligget
orienteret omtrent nord/syd. Hertil hørte en ét fag
lang bygning vinkelret på den første, således at
bygningen danner et retvinklet hjørne i nord.
Saddeltagshegnets rumlige dybde har været cirka 3,2
meter. Saddeltaget har været båret af tre rækker
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stolper, hvor der i den yderste række har været indføjet fire til fem mindre vægstolper/hegnsstolper
mellem de tagbærende stolper. Ikke alle stolpehullerne blev snittet. De undersøgte stolpehuller var 3138 cm dybe. En åbning i hegnets nordvestlige del (mellem stolpehullerne A1499 og A1500) anses ikke
for at være et reelt indgangsparti – der blev dog ikke fundet et stolpehul på stedet, så måske er åbningen
reel nok. Hegnets nordvestlige del har været direkte fortsat i hegnsforløb A50010. Saddeltagshegnet
samt hegn A50010 formodes at stamme fra ældre germansk jernalder ligesom langhus A50009.
Hegnsforløbene har formentlig omkranset langhuset. Saddeltagshegnet havde en god bevaringsgrad.
Der var ikke tegn på ombygninger. Der blev gjort enkelte genstandsfund i to af stolpehullerne.
Terrænet i nærområdet var nærmest plant med et svagt fald mod syd.
A50012 økonomibygning eller rektangulær staklade. Bygningen har haft fire tagbærende stolper. Der
var ingen spor af vægge eller ruminddeling. De tre af stolpehullerne blev snittet og målte 11 og 15 cm i
dybden. Bygningen har ligget orienteret omtrent nordøst/sydvest. Økonomibygningen har indgået som
del af et større gårdsanlæg, hvor langhus A50009 har fungeret som hovedhus. Der blev ikke gjort
genstandsfund i hustomt A50012. Terrænfladen, hvorpå tomten lå, faldt svagt mod syd.
A50013 gårdsanlæg. Samlebetegnelse for de samhørende konstruktioner A50009, A50010, A50011,
A50012, A50014, A50015 samt A50016.
A50014 uvis konstruktionstype bestående af tre stolpehuller på lige linje. Stolpehullerne står med en
indbyrdes afstand på cirka 2,8 meter. Stolpehullerne var tydelige, men med en dybde på bare 6 til 9 cm.
Stolpehullerne kan være spor af midtsulerne i en let bygning, men mere sandsynligt er der nok tale om,
at der har stået en form for stativ eventuelt til ophængning i forbindelse med partering af slagtede dyr,
til ophængning af tørretøj eller til fortøjring af dyr. Konstruktionen synes at tilhøre gårdsenhed A50013.
Der blev ikke udtaget nogen form for naturvidenskabeligt prøvemateriale.
A50015 mindre hus/økonomibygning. Den omtrent nord-syd orienterede bygning har formentlig haft
en grundplan på cirka 4,4 x 8,6 meter. Bygningen har haft fire sæt tagbærende stolper. Fagene er ikke
helt lige store, men synes at danne et kvadrat i hver ende af huset, mens det midterste fag er mere
rektangulært og kun 2/3 så stort som de andre fag – altså en form for modulopbygning. Alle
stolpehullerne havde en dybde på 10-15 cm. Dette gælder dog ikke anlæg 1381, som nærmere ligner en
grube eller et stenspor. Der blev ikke konstateret spor af vægstolper. Der blev fundet et enkelt randskår
i et af stolpehullerne. Huset har været en del af gård A50013. Der blev ikke udtaget nogen form for
naturvidenskabeligt prøvemateriale.
A50030 treskibet langhus. Det nordøst/sydvest orienterede hus har målt 23,4 x 5,5 meter og har haft
syv sæt tagbærende stolper. Huset ser ud til at være modulopbygget. Stolpeparrene i den vestlige del af
hustomten har stået i omtrent kvadratiske moduler. I den østlige del af hustomten har stolpesættene
imidlertid været placeret med en nogenlunde jævn afstand. Der har været omtrent to meter imellem de
tagbærende stolper (i husets bredderetning). Huset har haft lige langvægge og rette gavle. Der har været
110 til 130 cm mellem de fleste af vægstolperne. Vægstolpehullerne var alle ret lave og omkring 30 cm i
diameter. Både i den sydlige og i den nordlige langvæg ligger registreredes nogle tætliggende
stolpehuller, der tolkes som indgangsstolper. Hustomten var ikke helt lige så godt bevaret som flere af
de omkringliggende hustomter. Flere vægstolpeforløb kunne ikke arkæologisk erkendes og gavlene var
vanskelige at erkende. Der blev udtaget jordprøver til flottering med henblik på eventuel 14C-datering
af hustomten. Prøverne blev udtaget fra stolpehuller med tagbærende funktion. Huskonstruktionen
ligger rent i forhold til flere af de andre hustomter i området. Tomten lå for foden af en jævnt mod
nordøst stigende bakke. Terrænet fladede ud mod vest. Hustomten må umiddelbart dateres til yngre

36

romersk jernalder eller ældre germansk jernalder. Der er formentlig ikke tale om yngre germansk
jernalder/vikingetid.
A50032 treskibet hus. Nordøst/sydvest orienteret hus bestående af fire sæt stolpehuller med
tagbærende funktion. Stolpehullerne ligger meget regelmæssigt. Der har i bredden været 2,7 meter
mellem de tagbærende stolper. Huset har oprindeligt været minimum 9,25 meter langt og har haft en
omtrentlig minimumsbredde på 4,3 meter. Der registreredes ingen arkæologiske spor, der taler for, at
bygningen har været længere. Der blev ikke erkendt spor af vægforløb, gavle eller indgangspartier.
Området har været bebygget igennem en længere tidsperiode, og der var derfor mange stolpehuller,
hvoraf nogle kunne indgå i huset, men det er ikke muligt at udskille sikre forløb. Stratigrafien er også
svær at udtale sig om. Hustomt A50032 er enten overlejret af eller overlejrer selv firestolpeanlæg
A50033 og måske hegnsforløb A50001. Hustomt A50032 synes desuden at kunne være samtidig med
hegn A50003. I al fald respekterer hustomten og hegnet hinandens udstrækning, og deres orientering
synes at være nogenlunde den samme. Den nærmere datering er uvis, men hustomten skal formentlig
dateres til yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder. Hustomten lå mod bunden af en
syd/sydvestvendt skråning i et område præget af mange forhistoriske anlægsspor. Der blev udtaget
jordprøver fra halvdelen af stolpehullerne med henblik på eventuel flottering og 14C-datering.
Hustomtens størrelse taget i betragtning, må der være tale om en middelstor økonomibygning.
A50033 firestolpeanlæg/staklade. Konstruktionen overlejrede eller underlejrede hus A50032, og
stakladen og huset kan derfor ikke være samtidige. Stakladetomten lå nær bunden af en
syd/sydvestvendt skråning. Der blev udtaget jordprøver til flottering fra to af stolpehullerne.
Stolpehullerne var relativt store og 36-49 cm dybe. Stakladen har målt omtrent 2 x 2 meter i grundplan.
A50035 treskibet hus. Østligste del af treskibet hus. Hustomten lå helt op til feltgrænsen nær Viborg
Hovedvej (A13), og kun den østligste halvdel af hustomten kunne derfor undersøges. Sandsynligvis
fortsætter hustomten mod vest ud under vejen. Der registreredes fire sæt stolpehuller fra de tagbærende
stolper. De tre østligste sæt lå med en jævn indbyrdes afstand på cirka 2,5 meter i husets længderetning.
Det vestligste sæt lå godt tre meter væk. Det tyder på, at hustomten har haft en slags modulopbygning,
og at der mod vest kan forventes at ligge minimum to ekstra sæt stolpehuller fra husets tagbærende
stolper. I bredden har der været to meter mellem de tagbærende stolper. Hustomten målte 12,25 meter i
længden med den anslåede oprindelige totallængde må have været omkring 19 meter. Huset har ret
præcist været fem meter bredt. Der har ikke været tagbærende stolper i den østlige gavl. Husets gavle
har tilsyneladende været let afrundede. Der konstateredes spor af en hel del vægstolper i både den
nordlige og i den sydlige langvæg. Langvæggene har været rette. Stolpehullerne A298, A299, A318 og
A319 kan eventuelt markere indgangspartierne i hustomten. Det formodes, at vi her befinder os
omtrent midt i huset. Hvis det er en korrekt formodning, synes en oprindelig totallængde på 19 meter
også at være reel. Hustomten lå på sandet undergrundsmateriale ved foden af sydvestvendt skråning.
Huset lå umiddelbart vest for gårdsanlæg A50013. Der blev udtaget tre jordprøver til flottering/14Canalyse. I et af stolpehullerne fandtes et enkelt keramikskår. Hustomten stammer muligvis fra ældre
germansk jernalder.
A50036 treskibet langhus. Huset har været orienteret nordøst/sydvest, og der er formentlig tale om et
beboelseshus. Der var bevaret tre komplette sæt stolpehuller fra de tagbærende stolper samt et enkelt
stolpehul, der sandsynligvis udgør sporet af en syvende tagbærende stolpe. Sidstnævnte stolpehul har
formentlig en ”makker” udenfor udgravningsfeltets vestlige grænse. Der blev konstateret flere spor af
vægstolper både i den nordlige og sydlige langvæg. Den nordøstlige gavl synes at have været ret
afsluttet, og desuden har der indgået tagbærende stolper i gavlen. Det kan ikke afgøres, om husets
tagbærende stolper har været placeret i moduler. Vægforløbene er en lidt usikker tolkning, men det ser
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ud til at husets langvægge har været lige. Der blev ikke påvist sikre indgangspartier, men der fandtes
flere aflange anlæg og dobbelte stolpehuller i området. Nogle af disse kunne eventuelt udgøre spor af
indgangspartier, men det var ikke muligt at bevise, da der var en meget høj anlægsintensitet på stedet,
hvilket gjorde det meget vanskeligt at tolke, hvilke stolpehuller der reelt har hørt sammen. Den
afdækkede del af hustomten målte omtrent 9 meter i længden og 5,3 meter i bredden. Den oprindelige
totallængde anslås at have været minimum 17-18 meter. De tagbærende stolper har været gravet mellem
40 og 50 cm ned i undergrunden. Stolpehullerne var godt bevarede. Vægforløbene var ikke særligt
tydelige, og hele området var desuden vanskeligt at tolke, da mængden af stolpehuller var stor.
Hustomten lå for foden af en mod nordøst jævnt stigende bakke. Terrænet fladede noget ud mod
sydøst. Der blev ikke gjort genstandsfund i hustomten, men der blev udtaget tre jordprøver med
henblik på flottering og eventuel efterfølgende 14C-datering.
A50037 hegn. Hegnsforløb orienteret omtrent øst/vest. Mod vest kunne udstrækningen af hegnet ikke
fastslås. Det antages, at hegnsforløbet kan have knækket 90 grader mod nord og kan have haft
forbindelse til hegnsforløbene A50079, A50080 eller A50081. Det formodes altså, at hegn A50037
hører til den bebyggelse, som ellers overvejende ligger i Lokalitet 5. Hegnsforløbet kan meget vel have
udgjort bebyggelsens absolutte sydgrænse. Hegnet kunne følges over et omtrent 15 meter langt stræk.
De enkelte stolpehullers bevaringsgrad var god. Hegnet var placeret for foden af en sydvest vendt
bakkeskråning.
A50094 formodet brønd. Anlægget havde en oval facon i fladen og målte omtrent 3,8 x 4,9 meter. Den
formodede brønd blev snittet med gravemaskine og viste sig at være 1,75 meter dyb. Umiddelbart efter
at anlægget var blevet snittet, styrtede profilvæggen ned – men dybden kunne fastslås med nogenlunde
sikkerhed. Der blev iagttaget et par ukarakteristiske skår i fylden, men man nåede ikke at indsamle dem
før profilen skred sammen. I undergrunden observeredes sandede og vandførende lag, som
understøtter tolkningen af anlægget.
A50105 staklade med kvadratisk grundplan. Konstruktionen har målt 2,6 x 2,6 meter. Tomten bestod
af fire stolpehuller med tagbærende funktion. Et af de fire stolpehuller blev snittet. Staklade A50105
blev først erkendt efter endt udgravningskampagne ved nærstudium af opmålingsdata. Der blev ikke
udtaget jordprøver til flottering, ligesom der ikke blev gjort nogle genstandsfund i tomten. Mindre end
en halv meter nordøst for stakladen blev der registreret en grube (A897) med en diameter på cirka tre
meter. Gruben tolkedes som en affaldsgrube, og grubens opfyld blev tømt op af en amatørarkæolog
tilknyttet Horsens Kulturhistoriske Forening. Gruben var en halv meter dyb. I opfyldet blev der fundet
en solid og velbevaret jerngenstand, som efter endt udgravning og konservering viste sig at være en lille
men kraftig jernkile (eller andet lignende værktøj). Gruben og dermed også jerngenstanden formodes at
stamme fra yngre romersk jernalder. Gruben skal eventuelt forstås som samhørende med staklade
A50105.
A50108 hegn. Omtrent nord/syd orienteret muligt hegnsforløb – lidt usikkerhed mht. tolkningen. Kan
have været del af hegn/gærde omkring gårdsenhed. Det mulige hegnsforløb målte godt og vel ni meter.
Hegnet synes at have samme orientering som hegnene A50079, A50080 og A50081 i Lokalitet 5. Det er
derfor muligt, at hegn A50108 skal forstås som en del af den bebyggelse, som overvejende lå i Lokalitet
5. Det kan tænkes, at hegn A50108 reelt har hængt sammen med et af de tre ovennævnte hegnsforløb.
Der er i øvrigt givetvis tale om flere faser eller udskiftninger af det samme hegn. Omtrent 2,5 meter
vest for hegn A50108 lå hegnsforløb A50109, der tolkes på samme måde som hegn A50108. Dette
hegnsforløb er først tolket og beskrevet efter endt udgravning. Hegnet blev aldrig erkendt i selve
udgravningssituationen.
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A50109 hegn. Omtrent nord/syd orienteret muligt hegnsforløb – lidt usikkerhed mht. tolkningen. Kan
have været del af hegn/gærde omkring gårdsenhed. Det mulige hegnsforløb målte kun små 6,5 meter.
Hegnet synes at have samme orientering som hegnene A50079, A50080 og A50081 i Lokalitet 5. Det er
derfor muligt, at hegn A50109 skal forstås som en del af den bebyggelse, som overvejende lå i Lokalitet
5. Det kan tænkes, at hegn A50109 reelt har hængt sammen med et af de tre ovennævnte hegnsforløb.
Der er givetvis tale om flere faser eller udskiftninger af det samme hegn. Omtrent 2,5 meter øst for
hegn A50109 lå hegnsforløb A50108, der tolkes på samme måde som hegn A50109. Dette hegnsforløb
er først tolket og beskrevet efter endt udgravning. Hegnet blev aldrig erkendt i selve
udgravningssituationen.
Nordvestlige del af Lokalitet 4 samt dele
af Lokalitet 3, 5 og 8. De mange
hustomter og gårdsanlæg i Lokalitet 4
stammer overvejende fra YRJ, og dele af
dem strækker sig ind i Lokalitet 8 (det
smalle felt i venstre hjørne af billedet).
De forskellige farver er et forsøg på at
vise individuelle faser i bebyggelsen.

Den nordvestlige del af Lokalitet 4 skal forstås i sammenhæng med Lokalitet 5 og Lokalitet 8.
Genstandsfund og anlægsspor viser, at der har ligget en bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Hvor
anlægssporene i Lokalitet 5 ligger forholdsvis ”rent” er der i Lokalitet 4 derimod tale om flere
bebyggelsesfaser og desuden bebyggelsesspor fra ældre germansk jernalder. De mindst fire forskellige
faser har ikke umiddelbart kunnet bestemmes stratigrafisk, og deres indbyrdes kronologi er derfor svært
tolkelig. Den yngre romertidsbebyggelse opfattes som afløseren for den ældre romertidsbebyggelse, der
har ligget i Lokalitet 3. Isoleret sydøstligt i Lokalitet 4 erkendtes et indhegnet gårdsanlæg fra ældre
germansk jernalder (hustomt A50009 med tilhørende hegn og økonomibygninger).
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Sydøstlige del af Lokalitet 4. Med lilla
farve er markeret gårdsanlæg med
saddeltagshegn og økonomibygninger
fra ÆGJ.

Lokalitet 5
Som indledningsvis nævnt blev Lokalitet 5 udgravet under særdeles vanskelige forhold i streng vinter
med massive snemængder og hård frost. Vejrforholdene besværliggjorde selvsagt udgravningen og det
bevirkede, at flere af konstruktionerne i Lokalitet 5 reelt først blev erkendt efter endt udgravning. Ved
nærstudier af udgravningsopmålinger og anden originaldokumentation er der således påvist flere
konstruktioner, som aldrig blev erkendt i den feltmæssige del af udgravningskampagnen.
Lokalitet 5 karakteriseredes af en ret høj anlægsintensitet. Blandt stolpehullerne kunne udskilles indtil
flere firestolpeanlæg eller staklader. Desuden blev en anden helt speciel og temmelig karakteristisk
konstruktionstype erkendt i denne del af udgravningen. Konstruktionstypen kaldes visse steder for ”Ohuse” og bliver nogle gange sammenlignet med grubehuse. Andre steder tolkes O-hustypen som
”hjelme”. Det er den beretningsansvarlige udgravningsleders opfattelse, at O-husene i Lokalitet 5 har
tjent som ”hjelme” (se nedenfor).
I udgravningen på Store Kollen gav O-huskonstruktionerne sig til kende i form af seks eller flere
stolpehuller i en cirkulær eller let oval formation.
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Denne type økonomibygning til opbevaring af
halm eller kornneg er kendt under flere
forskellige navne. Selvom der egentlig blot er tale
om en overdækket hø- eller kornstak, er det
alligevel på en gang en simpel og dog sindrig
konstruktion.
På tysk kaldes typen for ”Rutenberg” eller
”Heuberg” – altså henholdsvis vidje-/risbjerg
eller høbjerg. På gammel dansk, bl.a. i Jyske Lov,
kaldes typen for en ”hjelm”. Det nævnes desuden
i Jyske Lov, at området, hvorpå hjelmene var
opstillet, skulle være sikret med et gærde for at
holde husdyr ude. Hjelme er arkæologisk erkendt
både i Danmark, i Nordvesttyskland og i
Østengland3.
I Sachsenspiegel (1220-1235/1336 e.Kr.)
beskrives en ”hjelm” eller en ”Rutenberg” i
forbindelse med nogle juridiske vedtægter. I
nyere tid har hjelmene typisk haft en maksimal
højde på mellem 6 og 10 meter. Det har derfor
formentlig været nødvendigt med en stige, når
man skulle stakke de sidste læs hø.
De såkaldte ”hjelme” har sandsynligvis haft et
bevægeligt tag (se faktaboks om firestolpeanlæg),
som kunne hæves og sænkes ved hjælp af
løftestænger. Taget var en let konstruktion og
formentlig konisk eller pyramideformet. I nyere
tid udvikledes systemer, som benyttede hjul,
trisser, tovværk og håndsving. Det bevægelige tag
kunne fastlåses i forskellige højder ved hjælp af
træpløkker eller nagler. Nederst var der
formentlig en vidjeflettet eller fasttømret bund,
som var anbragt et stykke over jordoverfladen i
et forsøg på at skåne kornet/halmen for gnavere,
fugt og oversvømmelser. En sådan hævet bund
kendes i al fald fra nyere tids eksempler.
O-husene eller ”hjelmene” i Lokalitet 5 har indgået i et interessant systematisk bebyggelsesmønster.
Der blev registreret tre O-huse, som lå med et jævnt mellemrum på omtrent 15 meter på en
nord/sydgående akse. Tæt øst for O-husene erkendtes forskellige faser af hegnsforløb, som synes at
have omgærdet indtil flere gårdsenheder. Tilsyneladende har O-husene hørt til hver deres gårdsenhed.
Ikke nok med det synes O-husene at have befundet sig udenfor gårdsenhedernes indhegninger direkte
ud til et nord/sydgående vejstræk, som har delt jernalderbebyggelsen i to. Yderligere et O-hus i den
nordøstlige del af bebyggelsen falder dog udenfor dette system (dette O-hus lå imidlertid også udenfor
3

Mikkelsen & Nørbach 2003, s. 36.
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indhegningen). I forbindelse med bebyggelsesmønsteret kunne der gøres endnu en interessant
observation. På samme måde som O-husene tilsyneladende lå ud for hver gård til ”gadesiden”, har der
tilsyneladende ligget et firestolpeanlæg ud for hver gård til ”bagsiden”. Fra større udgravninger i
Vorbasse, Nørre Snede og Drengsted kendes lignende eksempler på, at O-huse såvel som grubehuse
har ligget placeret uden for eller i kanten af gårdspladsen4.
Sydlige del af Lokalitet 5
samt hele Lokalitet 8 (det
smalle felt imellem Lokalitet
4 og 5). Indhegnede
gårdsanlæg, hustomter,
staklader og hjelme fra YRJ.
Hjelmene har ligget på en
lige linje langs med et
vejstræk. Vejen er markeret
med rosa farve.

Det nord/sydgående jernaldervejstræk synes at have fortsat mod syd ud under Viborg Hovedvej (A13)
lige der, hvor den nuværende Hvolgårdsvej krydser hovedvejen. Godt og vel 100 meter længere mod
syd synes der fra gammel tid at have været et vadested i forbindelse med et øst/vestgående vejforløb.
Måske har den påviste jernaldervej ført ned til dette vejstræk (vadestedet og vejstrækket kendes fra
Original 1 kortet fra år 1819 men kan meget vel være væsentligt ældre – særligt vadesteder flytter sig
ikke, da de er naturbetingede).
I nedenstående tekst gennemgås kort de forskellige anlægs- og bebyggelsesspor, som erkendtes i
Lokalitet 5.

4

Mikkelsen & Nørbach 2003, s. 34.
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Martin Krog Nielsen under udgravningen af
Lokalitet 5.

Skurvognsby og jordbunker i nordvestlige del af
Lokalitet 3 i rimtåge.

A50048 staklade med kvadratisk grundplan. Tomten målte omtrent 3,5 x 3,5 meter. Stolpehullerne var
15-20 cm dybe. Stakladen ser ud til at have stået bag ved en indhegnet gårdsenhed – formentlig uden
for indhegningen. Lignende karakteristika gør sig gældende for stakladerne A50005 og A50105, som
begge ligger syd for staklade A50048. Stakladernes placering indikerer, at de hver især tilsyneladende har
hørt til indhegnede gårdsenheder umiddelbart vest for stakladerne. Der ser ud til at have været en art
matrikelinddeling eller parcellering markeret ved hjælp af hegn, og de omtalte staklader synes, ligesom
O-husene eller Rutenberg’erne i området, at have stået uden for selve grundstykkerne.
A50051 treskibet langhus. Bygningen har haft et grundplan på minimum 21 x 5,8 meter. Der har
formentlig været tale om et beboelseshus med en staldende i øst. Langhuset fortsatte ud over
udgravningsfeltets vestlige grænse, og totallængden er derfor ukendt. Huset synes at være
modulopbygget og kan stamme fra tiden omkring år 400 e.Kr ved overgangen mellem yngre romersk
jernalder og ældre germansk jernalder. Der blev udtaget jordprøver fra udvalgte stolpehuller med
henblik på 14C-analyse af organisk indhold i prøverne (31-10-2012 var de flotterede og kursorisk
gennemsete prøver stadig til 14C-udtagning på Moesgård Museums naturvidenskabelige afdeling, og
resultaterne foreligger ikke d.d.). Langhuset synes at have haft direkte forbindelse til hus A50078 via en
1,70 meter bred formentlig plankebrolagt gangsti repræsenteret i konstruktion A50077. Der har
formentlig været en dør i nordsiden af huset, der hvor konstruktion A50077 slutter sig til hustomten.
Langhuset har enten haft dobbelte vægstolper, eller også er der foretaget en omfattende udskiftning af
stolper i huset. En del stolpehuller indvendigt i den østlige del af tomten kan eventuelt stamme fra
båseskillerum i forbindelse med husdyrhold.
A50055 såkaldt O-hus, ”hjelm” eller Rutenberg bestående af seks stolpehuller med tagbærende
funktion. O-huset har haft en let oval grundplan på cirka 4 x 3 meter. Tilsyneladende har O-huset haft
tilknytning til en indhegnet gårdsenhed umiddelbart øst for O-huset. I området syd for O-hus A50055
findes yderligere to O-hustomter. Tomterne ligger med et regelmæssigt mellemrum på omtrent 15
meter. O-husene har efter alt at dømme ligget på et nord-syd gående vejstræk, som har været bebygget
på begge sider. O-husene ligger i østsiden af vejstrækket uden for selve gårdsenhedernes indhegninger –
men alligevel placeret på en måde, så der ikke kan herske tvivl om, at O-husene har hørt til hver sin
gårdsenhed.
A50056 såkaldt O-hus, ”hjelm” eller Rutenberg bestående af seks stolpehuller med tagbærende
funktion. O-huset har haft en omtrent cirkulær grundplan på cirka 3,5 meter i diameter. Tilsyneladende
har O-huset haft tilknytning til en indhegnet gårdsenhed umiddelbart øst for O-huset. I området nord
og syd for O-hus A50056 findes yderligere to O-hustomter. Tomterne ligger med et regelmæssigt
mellemrum på omtrent 15 meter. O-husene har efter alt at dømme ligget på et nord-syd gående
vejstræk, som har været bebygget på begge sider. O-husene ligger i østsiden af vejstrækket uden for
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selve gårdsenhedernes indhegninger – men alligevel placeret på en måde, så der ikke kan herske tvivl
om, at O-husene har hørt til hver sin gårdsenhed.
A50057 såkaldt O-hus, ”hjelm” eller Rutenberg bestående af 13 stolpehuller. Der er formentlig tale om
flere udskiftninger af stolperne i husets funktionstid – alternativt ligger der to O-hustomter oveni
hinanden. O-huset har haft en omtrent cirkulær grundplan på cirka 3,5 meter i diameter. Tilsyneladende
har O-huset haft tilknytning til en indhegnet gårdsenhed umiddelbart øst for O-huset. I området nord
for O-hus A50057 findes yderligere to O-hustomter. Tomterne ligger med et regelmæssigt mellemrum
på omtrent 15 meter. O-husene har efter alt at dømme ligget på et nord-syd gående vejstræk, som har
været bebygget på begge sider. O-husene ligger i østsiden af vejstrækket uden for selve gårdsenhedernes
indhegninger – men alligevel placeret på en måde, så der ikke kan herske tvivl om, at O-husene har hørt
til hver sin gårdsenhed.
A50058 treskibet langhus. Huset har haft seks par tagbærende stolper, og har tilsyneladende bestået af
to kvadratiske moduler samt tagbærende stolper i gavlene. Tomten var 18 meter lang, men huset har
oprindeligt formentlig målt op imod 20 meter i længden. Den anslåede bredde har været cirka 5 meter.
Der var ingen spor af væg- eller dørstolper. Huset har været orienteret omtrent nordøst/sydvest.
Hustomten synes, bedømt på baggrund af den anderledes orientering og hustypologi, ikke at have hørt
til den samme bebyggelse som resten af konstruktionerne i Lokalitet 5. Der blev fundet et uglaseret
potteben i et af stolpehullerne – tomten synes dermed at kunne stamme fra middelalderen.
A50059 hegnshus af typen C-hus. C-huset har haft lukkede gavle. Hegnshuset kan have hængt direkte
sammen med hegnsforløbet A50079. C-huset har oversteget 11 meter i længden og har været orienteret
omtrent nord/syd. I syd fortsatte tomten ud over udgravningsfeltets grænse, og totallængden er derfor
ukendt. C-huset har målt cirka 2,4 meter i bredden. Denne konstruktion blev først erkendt efter endt
udgravning ved sammenligning med resultaterne fra udgravningerne ved Drengsted (publiceret i Jysk
Arkæologisk Selskabs skrifter 43). C-huse i almindelighed formodes at stamme fra overgangen mellem
yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder altså tiden omkring år 400 e.Kr.
A50071 O-hus, ”hjelm” eller Rutenberg eller alternativt en cirkulær fold. Konstruktionen har haft et
cirkulært grundplan med en diameter på godt 6,5 meter. Tilsyneladende har konstruktionen haft en
åbning i syd, men det kan også være, at der ”mangler” en stolpe, som ikke er erkendt arkæologisk.
Denne konstruktion blev først erkendt efter endt udgravning ved nærstudium af udgravningsplanerne.
Der er altså tale om en ”skrivebordskonstruktion”, og deraf følgende blev der aldrig udtaget jordprøver
fra anlægget.
A50072 hegnsforløb. Det nord/syd orienterede hegn kunne følges over en strækning på 21,3 meter.
Hegnsforløbet fortsatte imidlertid i nordlig retning ud over udgravningsfeltets grænse. Nær den sydlige
afslutning af hegnet har hegnsforløbet muligvis knækket 90 grader mod øst umiddelbart nord for
hustomt A50078. Hegnsforløbet tolkes som en del af et større sammenhængende hegnsforløb, der har
indhegnet en gårdsenhed, som bl.a. har omfattet konstruktion A50071.
A50073 hegnsforløb. Den registrerede del af det fragmentarisk bevarede hegnsforløb var 12,6 meter
langt, nord/syd orienteret og bestod af 17 stolpehuller. Hegnsforløbet har dog formentlig fortsat
længere i nordlig retning, hvorefter hegnet kan have slået et 90 graders knæk i vestlig retning over imod
bygning A50078. Den sydlige del af hegnsforløbet kan tilsvarende have knækket 90 grader mod vest
hen langs med hus A50051’s sydlige langvæg. I så fald har afstanden mellem hus A50051’s sydvæg og
hegnet været cirka 3,5 meter. Hegnet tolkes som hørende til hus A50051, og hegnet har oprindeligt
formentlig omkranset hele gårdsenheden.
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A50074 hegn. Det 17 meter lange omtrent øst/vest orienterede hegn synes at have haft en åbning
markeret af to indgangsstolper (A4274 og A4276). Enkelte steder ser der ud til at være foretaget
udskiftninger af hegnsstolperne. Det fragmenterede hegnsforløb kan have fortsat i østlig retning ud
over udgravningsfeltets grænse. Hegnsforløbet blev først erkendt efter endt udgravningskampagne.
A50075 hegn. Det næsten 14 meter lange omtrent øst/vest orienterede hegn synes at have haft en
åbning markeret af to indgangsstolper (A4268 og A4292). Det fragmenterede hegnsforløb synes at have
fortsat i østlig retning ud over udgravningsfeltets grænse. Hegnsforløbet blev først erkendt efter endt
udgravningskampagne.
A50076 hegn. Det 15,8 meter lange hegnsforløb fortsætter formentlig i østlig retning ud over
udgravningsfeltets grænse. Hegnet har ligget parallelt med hegnene A50074, A50075 og A50084 og
ligesom dem været orienteret øst/vest. Hegnsforløbet blev først erkendt efter endt
udgravningskampagne.
A50077 omtrent nord/syd orienteret konstruktion, som måske har været et dobbelt hegn.
Konstruktionen er imidlertid også blevet tolket som spor af lave stolperækker, der kan have tjent som
underlag til en plankebelægning – konstruktionen kan i så fald oprindeligt have fungeret som fast og tør
forbindelsesvej mellem langhus A50051 og udhus A50078. Der synes at have været forbindelse mellem
langhusets nordlige side og den midterste del af hus A50078. Forbindelsen består i konstruktion
A50077, der altså tolkes som en dobbelt række lodret nedrammede eller nedgravede pæle, der har
fungeret som fundament for en cirka 16 meter lang og 1,70 meter bred plankebrolagt vej eller gangsti.
Meningen må have været at kunne komme tørskoet fra den ene til den anden bygning. Dette ville give
god mening, idet hele gårdsenheden har ligget i et ret lavtliggende område for foden af en sydvest vendt
skråning. Der har formentlig været en dør i nordsiden af langhuset, der hvor konstruktion A50077
slutter sig til hustomten.
A50078 udhus eller mindre økonomibygning med tre sæt tagbærende stolper. De seks stolpehuller med
tagbærende funktion var op til 25 cm dybe. Bygningen har oprindeligt haft en rektangulær grundplan på
minimum 4,8 x 2,5 meter. Denne hustomt blev først erkendt og beskrevet efter endt udgravning og er
som sådan en ”skrivebordskonstruktion” men synes reel. Der synes at have været forbindelse mellem
midten af husets sydlige langside og den vestlige del af langhus A50051. Forbindelsen består i
konstruktion A50077, der tolkes som en dobbelt række lodret nedrammede eller nedgravede pæle, der
har fungeret som fundament for en plankevej. Meningen må have været at kunne komme tørskoet fra
den ene til den anden bygning. Dette ville give god mening, idet hele gårdsenheden har ligget i et ret
lavtliggende område for foden af en sydvest vendt skråning.
A50079 hegn. Fragmentarisk bevaret hegnsforløb. Det cirka 16 meter lange hegnsforløb har været
orienteret omtrent nord/syd. Hegnet har muligvis oprindeligt hængt sammen med hegnshuset A50059,
som lå syd for hegnsforløbet. Sporene af hegnet ligger parallelt med hegnene A50080 og A50081.
Hegnsforløbene har formentlig afløst hinanden og er dermed ikke helt samtidige. De hører dog
formentlig til den samme bebyggelse på stedet. Hegnsforløb A50079 er først erkendt og beskrevet efter
endt udgravning.
A50080 hegn. Fragmentarisk bevaret hegnsforløb. Det cirka 15,5 meter lange hegnsforløb har været
orienteret nord/syd. Hegnsforløbet ligger parallelt med to andre hegnsforløb, nemlig A50079 og
A50081, som ligger umiddelbart vest for hegn A50080. Hegnet blev først erkendt efter endt
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udgravning. Omtrent 41 meter syd for hegnsforløbet er efter udgravningens afslutning erkendt et
hegnsforløb i Lokalitet 4 (hegn A50108), som eventuelt kan være en fortsættelse af hegn A50080.
A50081 hegn. Fragmentarisk bevaret hegnsforløb. Det cirka 27 meter lange hegnsforløb har været
orienteret omtrent nord/syd. Der blev fundet to sortbrændte sideskår i et af hegnsstolpehullerne. Mod
nord kan hegnet have hængt sammen med hegn A50085. Mod syd kan hegnet have hængt sammen
med hegn A50109 i Lokalitet 4. De nævnte hegn har i al fald haft samme orientering og ligger på en
næsten lige linje. Hegnsforløb A50081 lå imellem de to parallelle hegnsforløb A50079 og A50080.
Hegnsforløbene har formentlig afløst hinanden. Hegn A50081 blev først erkendt efter endt udgravning.
A50082 hegn. Fragmentarisk bevaret cirka 21 meter langt hegnsforløb. Hegnsforløbet består af to dele,
som begge er orienteret omtrent øst-nordøst/vest-sydvest. At de to dele reelt hører til samme
hegnsforløb er et kvalificeret skøn. I et af stolpehullerne fandt man et randskår. Dette hegnsforløb blev
først erkendt og beskrevet efter endt udgravning. Hegnet synes at have udgjort en del af en regulær
matrikulering. Hegnet har tilsyneladende ligget parallelforskudt med hegnene A50074, A50075, A50076
og A50084, som alle ligger syd for hegnsforløb A50082. Hegnet har desuden ligget parallelt med hegn
A50088, som blev påvist længere mod nord.
A50083 brønd med let oval facon i fladen. Brøndnedgravningen målte cirka 2,4 x 2,7 meter i fladen og
var 1,25 meter dyb. Indledningsvis blev brønden tolket som en mulig jordfæstegrav, men det viste sig
snart, at der var tale om en opfyldt brønd. Brøndopfyldet rummede mange store sten i diameteren 2060 cm. De store sten fandtes særligt i den vestlige del af brønden. Desuden fandtes enkelte keramikskår,
og brøndopfyldet indeholdt også en del trækulsnister. Hele anlægget var tydeligt afgrænset. Der var
ingen spor af holk, risflet eller anden indre forstærkning af brønden. Brønd A50083 har tilsyneladende
ligget på en indhegnet matrikel og kan vel tænkes at have tilhørt en bestemt gårdsenhed.
A50084 hegn. Det omtrent 10,5 meter lange øst/vest orienterede hegnsforløb har ligget parallelt med
hegnene A50074, A50075 og A50076. Nogle af hegnene kan gennem tiden have afløst hinanden. Det
fragmenterede hegnsforløb kan meget vel have fortsat i østlig retning ud over udgravningsfeltets
grænse. Hegnsforløbet blev først erkendt efter endt udgravningskampagne.
A50085 hegn. Det 11,7 meter lange hegnsforløb var orienteret omtrent nord/syd. Hegnet synes at have
udgjort en del af en regulær matrikulering. Hegnet har ligget parallelforskudt i forhold til hegn A50073,
og de to hegnsforløb synes at have ligget på hver sin side af en samtidig vej. Den godt og vel 16 meter
brede vej har gennemskåret det bebyggede område i nord/sydgående retning. Denne konstruktion er
erkendt og beskrevet efter endt udgravning.
A50086 lille staklade. Stakladen har haft fire tagbærende stolper og en kvadratisk grundplan på cirka 1,5
x 1,5 meter. Staklade A50086 blev erkendt og beskrevet efter endt udgravning ved nærstudium af
udgravningsplanerne.
A50088 hegnsforløb. Hegnet har forløbet over en mere end 22,7 meter lang strækning. Hegnet knækker
mod syd i den østlige ende og formentlig også i den vestlige ende. Hegnsforløbet synes at have udgjort
den nordlige afgrænsning af en indhegnet gårdsenhed. Den vestlige del af hegnet kan have hængt
direkte sammen med hegn A50085. Hegn A50088 blev først erkendt efter endt udgravning.
A50089 staklade. Bygningen har haft fire tagbærende stolper og et kvadratisk grundplan på 3 x 3 meter.
Stakladen har befundet sig cirka syv meter syd for langhuset A50051 og kan have tjent som
økonomibygning tilknyttet dette langhus. Umiddelbart syd for stakladen blev der konstateret et
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aktivitetsområde med en hel del større og mindre gruber. Staklade A50089 blev erkendt og beskrevet
efter endt udgravning ved nærstudium af udgravningsplanerne. Konstruktionen blev altså aldrig erkendt
i felten, og der er derfor ikke blevet udtaget jordprøver fra tomten.
A50098 brønd med aflang facon i fladen, som målte cirka 2 x 3 meter. Brøndskakten, som blev snittet
maskinelt, målte 85-100 cm i dybden. Brøndopfyldet indeholdt en del keramik, som formentlig kan
samles til det meste af et kar. Der var ikke spor af holk, risflet eller anden indre forstærkning af
brønden.
A50099 brønd med let uregelmæssig cirkulær facon i fladen. Brønden målte cirka to meter i diameter.
Et maskinsnit viste, at brønden var omtrent en meter dyb. Der blev fundet et enkelt stykke keramik i
den nederste del af brøndopfyldet. Der var ikke spor af holk, risflet eller anden indre forstærkning af
brønden.
A50102 hegn. Del af fragmentarisk bevaret hegnsforløb. Hegnet løber over et 3,8 meter langt østnordøst/vest-sydvest orienteret stræk. Hegnet har formentlig fortsat ud over udgravningsfeltets vestlige
grænse, og har dermed haft et længere forløb. Stolpehullerne blev ikke snittet, så tolkningen bygger
udelukkende på observationer gjort på fladen.
A50103 såkaldt O-hus, ”hjelm” eller Rutenberg bestående af seks tagbærende stolper. I det ene af
stolpehullerne var der bevaret et spor af selve stolpen. O-huset har haft en omtrent oval grundplan på
cirka 2,75 x 3,00 meter i diameter. Dette anlæg synes enten at have ligget nord for en gårdsenhed eller
bagerst på en gårdsenheds matrikel – dette kunne ikke afgøres med sikkerhed, da anlægget lå ret isoleret
nær udgravningsfeltets nordlige grænse. Desuden blev konstruktionen først erkendt efter endt
udgravning ved nærstudium af udgravningsplanerne. Der er altså tale om en ”skrivebordskonstruktion”,
og deraf følgende blev der aldrig udtaget jordprøver fra anlægget.
A50106 økonomibygning. Det omtrent nord/syd orienterede hus har oprindeligt haft seks tagbærende
stolper fordelt på tre par. Stolpehullerne med tagbærende funktion var op til 26 cm dybe. Spor af
hustomtens vestlige væg var bevaret i form af fire stolpehuller beliggende 80-90 cm vest for den
vestlige række tagbærende stolpehuller. Der har altså tilsyneladende været tale om et lille treskibet hus,
der formentlig har fungeret som økonomibygning for langhus A50051. Hustomten havde et
rektangulært 7 x 5 meter stort grundplan. Denne hustomt blev først erkendt og beskrevet efter endt
udgravning ved nærstudium af opmålingsdata.
A50107 staklade. Bygningen har haft en kvadratisk grundplan på 2,8 x 2,8 meter. De fire tagbærende
stolpehuller var kun bevaret en 6-16 cm dybde. Konstruktionen blev erkendt, efter udgravningen var
afsluttet. Stakladen er formentlig overlejret af bygning A50058, men dette har ikke kunnet bevises
stratigrafisk. Staklade A50107 har formentlig hørt til en gårdsenhed vest for stakladen – den samme
gårdsenhed som også O-hus A50055 har hørt til.
Omtrent 13 meter syd for langhus A50051 fandtes et cirka 17 x 18 x 10 meter stort areal med mange
gruber (mindst 15). Gruberne blev undersøgt i tilstrækkelig grad til at konstatere, at der ikke var tale om
grave. Enkelte af gruberne indeholdt keramik fra yngre romersk jernalder eller fra ældre germansk
jernalder. Der er muligvis tale om affaldsgruber.
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Stolpehulskar X201 blev fundet i stolpehul A4183 i Lokalitet 5. Det lille kar blev efter endt udgravning
samlet men mangler dele af karvæggen. Karret eller koppen, som har en lille gennemboret flig eller
”øre”, skal formentlig dateres til yngre romersk jernalder, men da kopper ikke har gennemgået nogen
større typologisk udvikling igennem flere årtusinder, er det vanskeligt at datere dem præcist.
Stolpehulskar er normalt gravet ned i forbindelse med husenes stolper – men eksempler fra fynske
jernalderbopladser viser, at stolpehulskar også kan være gravet ned i nærheden af husene og ikke
nødvendigvis i selve husene5. Stolpehulskarret fra Store Kollen var gravet ned cirka 7 (syv) meter sydøst
for hustomt A50058. Deponeringen af stolpehulskar opfattes generelt som ofringer i forbindelse med
opførelsen af jernalderens huse, og de små kar vidner altså om gudeforestillinger og/eller folketro i
jernalderen – den nøjagtige betydning og hvilke guder, man har ofret til, ligger dog hen i det uvisse. I
vore dage er det i juletiden mange steder tradition, at stille en skål grød og en kop øl frem til husnissen,
og måske er der faktisk her tale om reminiscenser af et ritual, som har tusindårige rødder6.

Stolpehulskar (X201) set fra to forskellige
sider.

Et andet bemærkelsesværdigt og sjældent metalfund var bladet af en le (X232), som blev fundet i
forbindelse med den maskinelle muldafrømning i Lokalitet 5. Bevaringstilstanden var relativt god, og
indledningsvis var udgravningsholdet faktisk i tvivl, om der blot var tale om resterne af en nyere tids le.
Fundforholdene talte imidlertid for, at det måtte dreje sig om en genstand af en vis ælde (leen blev
fundet i en nedgravning i et område med massive spor af jernalderbebyggelse under et meget tykt
muldlag). Der er gennem tiden fundet flere leblade i Skandinavien, men det hører stadig til
sjældenhederne. Flest kendes fra Norge, hvor der er fundet flere end 250 daterede eksemplarer7. Fra
Sydskandinavien kendes væsentligt færre. Af danske paralleller findes bl.a. et leblad fra den første
undersøgelse af Nydam Mose på Sundeved ved Als Sund. Et lignende, men ikke helt identisk,
eksemplar er fundet nær Nørre Felding Kirke syd for Holstebro. Lebladet fra Nørre Felding dateres til
vikingetiden. Det er ca. 35 cm langt og godt 3 cm bredt. Lebladet fra Store Kollen er bevaret i 25
centimeters længde og måler i bredden ret præcist 3 cm – bladets yderste spids er ikke bevaret. I
modsætning til leen fra Nørre Felding skal lebladet fra Store Kollen nok dateres til yngre romersk
jernalder eller evt. ældre germansk jernalder.

Henriksen 1998, s. 195.
Henriksen 1998, s. 210.
7 Myrdal 1982, s. 62 samt Lamm 1977, s. 111.
5
6
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Til venstre ses leblad fra udgravningen ved Store Kollen nær Ølholm. Til højre ses leblad
fra bebyggelse ved Nørre Felding Kirke (efter "Vikinger i Vest", 2009).

Leen er tydeligvis en videreudvikling af det enhåndsbetjente kornsegl, men den nærmere
udviklingshistorie ligger hen i det uvisse8. Johannes Brøndsted pointerer9 i værket ”Danmarks Oldtid”,
at leen i sin udviklede form er et redskab, der hører kvægavlen til lige så meget, som den hører
agerbruget til. I agerbruget havde man siden bondestenalderen benyttet kornsegl, men med leen kunne
man både høste mere effektivt men også slå store mængder hø – og netop høet har været essentielt for
at kunne holde kvæget med foder hen over vinteren! Nogle hævder på baggrund af de tidlige leers
form, at man fortrinsvis benyttede leen til at slå græs med og primært høstede korn med segl. I den
teori foreslås det, at leen først blev benyttet til at høste korn med i middelalderen, og at jernalderens og
vikingetidens le altså var beregnet til at slå hø10. På baggrund af det fundne leblad og ”hjelmene” og
stakladerne i Lokalitet 5 ser det ud til, at der i den yngre jernalder har fundet et ekstensivt høslet sted
ved Store Kollen. Det formodede høslet stemmer godt overens med de mange små økonomibygninger,
hvor man har kunnet opbevare høet. Høslettet vidner desuden indirekte om et vist omfang af dyrehold,
da høet har skullet anvendes som husdyrfoder vinteren over.
Det er højst usandsynligt, at lebladet fra Store Kollen er blevet tabt på fundstedet. Lige såvel er det
usandsynligt, at lebladet er blevet kasseret, for det ville have været nærliggende at smede en nedslidt le
om til en ny le eller til et andet redskab. Det efterlader muligheden, at der kan være tale om et jerndepot
med ”skrotmetal” til senere genbrug, for jernet har repræsenteret såvel en brugsværdi som en
økonomisk værdi – nedgravning synes imidlertid ikke at være den optimale måde at opbevare jern på.
En sidste mulig tolkning af lebladets deponering på fundstedet er, at leen skal opfattes som et offer.
Hvis man drager paralleller til nyere tids folkemindeforskning, er der flere eksempler på, at man
igennem tiden har gravet f.eks. leblade ned under husgulvet som et afværgeoffer bl.a. mod lynnedslag.
Samme fænomen gør sig i øvrigt gældende for eksempelvis flintøkser og forstenede søpindsvin11. Det er
selvfølgelig med alle forbehold, at man drager paralleller over så lang en tidsperiode, men måske har
den samme tanke gjort sig gældende i en mere eller mindre ubrudt folketradition. Fundstedet i en grube
(A5332) umiddelbart uden for eller i forbindelse med indhegningen af en gårdsenhed kunne tyde på, at
lebladet er nedlagt som et offer – eventuelt som et afværgeoffer eller måske snarere som et votiv-offer
for at sikre gården frugtbare marker og en god høst.
Overordnet set skal Lokalitet 5 forstås i sammenhæng med dele af Lokalitet 4 og hele Lokalitet 8.
Genstandsfund og anlægsspor viser, at der i området har ligget en yngre romertidsbebyggelse.
Lamm 1977, s. 110.
Brøndsted 1957-1960, bd. 3, 2. udg., s. 244.
10 Myrdal 1982, s. 58.
11 Henriksen 1998, s. 210.
8
9
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Bebyggelsen har bestået af indhegnede gårde på begge sider af et nord/sydgående vejstræk. Til gårdene
har der hørt hjelme med en cirkulær grundplan såvel som staklader med en kvadratisk grundplan.
Bebyggelsen skal formentlig opfattes som afløseren for den ældre romertidsbebyggelse, der har ligget i
Lokalitet 3.

Lokalitet 6
Lokalitet 6 bestod af to små tætliggende felter på en sydvest-vendt skråning mellem Lokalitet 3 og
Lokalitet 4. På baggrund af forundersøgelsen anslog man, at der i Lokalitet 6 kunne findes
en bronzealdergravhøj i to faser. Den formodede gravhøj viste sig ved udgravningen imidlertid at være
et falsum. Der blev kun konstateret enkelte anlæg af ringe arkæologisk betydning i Lokalitet 6. Ingen af
de påviste anlægsspor stammede fra en gravhøj.

Lokalitet 7
På baggrund af forundersøgelsen anslog man, at der ved Lokalitet 7 kunne findes spor af en sløjfet
gravhøj. Ved forundersøgelsen var der påvist en nedgravning, nogle flintafslag samt nogle større sten på
række. I forbindelse med den efterfølgende udgravning blev der imidlertid ikke påvist nogle anlæg af
væsentlig kulturhistorisk betydning, og det kunne altså ikke bevises, at der skulle have ligget en gravhøj
på stedet.

Lokalitet 8
Lokalitet 8 bestod af et mindre felt mellem Lokalitet 4 og Lokalitet 5 (der hvor Hvolgårdsvej lå, indtil
asfaltvejen blev brudt op i august 2012). Lokaliteten skal forstås i sammenhæng med dele Lokalitet 4 og
hele Lokalitet 5. Lokalitet 8 binder i og for sig de tre lokaliteter sammen. Se afsnittene om Lokalitet 4
og Lokalitet 5 for en beskrivelse af den yngre romertidsbebyggelse, hvoraf dele blev erkendt i Lokalitet
8. Ved GPS-opmålingen12 af Lokalitet 8 blev der observeret et enkelt ukarakteristisk oldtidskeramikskår,
som ikke blev hjemtaget. Lokaliteten viste sig at rumme en del stolpehuller, hvoraf nogle udgjorde dele
af to hustomter og andre udgjorde en del af et hegnsfoløb.
A50008 vestlig del af hustomt, hvis østlige del allerede var påvist i Lokalitet 4. Huset har været omtrent
23 meter langt og mindst 4,5 meter bredt.
A50110 hegn. Omtrent øst-vestgående fragmentarisk bevaret hegnsforløb. Hegnsforløbet kunne helt
sikkert erkendes i godt og vel seks meters længde – hegnsforløbet fortsatte muligvis 10 meter længere i
østlig retning ind i Lokalitet 4 (mindre sikkert).
A50111 hus, økonomibygning. Fem tagbærende stolpehuller observeret men ej snittet. Tomten ligger
parallelt med hus A50036 i Lokalitet 4, og de to huse formodes at være samtidige.

GPS-opmålingen af Lokalitet 8 blev, i modsætning til opmålingen af de syv andre lokaliteter, foretaget i System 32 Euref
89. Dette medførte, at opmålingen siden måtte flyttes 2,4 meter mod vest og 1,2 meter mod nord for at passe med
udgravningens eksisterende opmålingsdata. Denne ændring blev foretaget manuelt i MapInfo. Opmålingens ubehandlede
originaldata findes på serveren.
12
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Flora, fauna og livets opretholdelse
Både terrænet, floraen og faunaen i området omkring den nuværende Ølholm by har givetvis været
anderledes i jernalderen, end det er i dag. I nogle af de jordprøver, som blev udtaget fra udvalgte
stolpehuller i de udgravede hustomter, er der foruden dyrkede kornsorter som avnklædt byg, rug og
havre fundet spor af lyng og hindbær. Kornet vidner om, hvilke afgrøder jernalderfolket ved Ølholm
dyrkede. Lyngen tyder på, at der har været hedeområder. Lyng har man i øvrigt kunnet bruge som
brændsel eller til at mønne med (dvs. lægge lyngtørv på tagrygningen af et stråtækt hus).
Generelt har der i jernalderen været mere skov og krat, end der er i dag. Terrænet har været mindre
reguleret, og de opdyrkede områder har været mindre end markerne er i nutiden. Desuden ved man, at
kornet havde færre kornaks og dermed gav et mindre udbytte sammenlignet med i dag, hvor
kornsorterne er forædlede og i visse tilfælde gensplejsede for at optimere kornudbyttet.
I jernalderen blev engarealer mere udbredt end tidligere, og fundet af en kort le og spor af ”hjelme” og
staklader indikerer, at der har været et vist omfang af høslet i forbindelse med de udgravede
jernalderbebyggelser. Høslettet vidner i sig selv om jernaldermenneskets husdyrhold, idet høslettet
sikrede, at kreaturerne kunne holdes med foder i vinterperioden.
I kraft af det uregulerede terræn og den relativt begrænsede opdyrkning har stenalderens og
bronzealderens gravhøje været mere synlige i landskabet, end de er i dag (hvor mange gravhøje er
overpløjede og kun kan ses som små forhøjninger i terrænet). Den begrænsede opdyrkningsgrad og
fraværet af dræn har desuden betydet, at der har været flere vådområder og åbentstående vandhuller.
Jernalderfolket levede primært af agerbrug og husdyrhold. Kreaturerne gav mælk og kød, skind, horn,
ben og ikke mindst gødning. Desuden brugte man stude som trækdyr. Ved udgravningerne syd for
Ølholm blev der ikke fundet mange fysiske spor af kreaturer, men i andre danske jernalderudgravninger
er der påvist knoglemateriale fra både okser, får, tamsvin, geder, heste og hunde. Ved Store Kollenudgravningerne blev der kun fundet ganske lidt knoglemateriale (bl.a. i et af grubehusene og i den
formodede jernalderkælder samt i et enkelt stolpehul i Lokalitet 5). På trods af fraværet af
knoglemateriale må der i jernalderen have været større dyrehold på stedet – dette vidner hustomterne,
resterne af økonomibygningerne og fundet af et leblad indirekte om.
Man har også i jernalderen benyttet hunde i jagtøjemed. Vildtet har haft gode levevilkår i jernalderens
Danmark, og der har formentlig været masser af dyr også omkring Ølholm. Man ved imidlertid, på
baggrund af knoglestudier fra andre arkæologisk udgravede jernalderbebyggelser, at jagtvildt som rådyr,
kronhjort, fisk og fuglevildt kun har udgjort et supplement til den daglige føde. Også fouragering i form
af indsamling af nødder, bær, spiselige planter og svampe må formodes at have udgjort et supplement
til jernalderlivets ellers agerbrugsbaserede opretholdelse. Som nævnt er der bl.a. fundet spor af hindbær
i en af jordprøverne fra Store Kollen.
På baggrund af udgravningerne har det også kunnet lade sig gøre at få et lille indblik i jernalderfolkets
trosforestillinger. I hvert fald skal man nok forstå fundene af et leblad og et stolpehulskar i Lokalitet 5
som ofringer til jernalderens guder. Stolpehulskar kendes fra hele landet i tidsrummet fra sidste halvdel
af før-romersk jernalder til sidste del af ældre germansk jernalder dvs. omtrent år 100 f.Kr. til år 500
e.Kr. På baggrund af landsdækkende undersøgelser af stolpehulskar ser det ud som om, at man i
begyndelsen benyttede små mini lerkar, som synes speciallavet til formålet. Længere op i tiden, i løbet
af romersk jernalder, gik man tilsyneladende over til bare at bruge små lerkar fra husholdningen13.
13

Henriksen 1998, s. 200-201.
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I den vikingetidige og/eller tidlig middelalderlige del af udgravningen (Lokalitet 1) har man på mange
måder levet, som man gjorde tidligere. Dog vidner enkelte genstandsfund om, at der på dette tidspunkt
også er foregået samhandel – det samme kan ikke ud fra det arkæologiske materiale siges om de
forgående perioder (dermed ikke sagt at der ikke tidligere reelt har foregået samhandel i området, for
det har der givetvis – det kan bare ikke bevises arkæologisk). To detektorfundne vægtlodder fra
Lokalitet 1 vidner om en spirende pengeøkonomi med betaling efter vægt. Et lille Urnes-spænde
(hvortil man kender nærmest identiske paralleller fra store dele af Danmark) kan meget vel have været
en handelsvare købt på et marked i Jylland, og fundet skal derfor måske opfattes som en
samhandelsindikator.

Sammenfatning
Udgravningen ved Store Kollen syd for Ølholm resulterede i erkendelsen af 38 treskibede hustomter
overvejende fra perioden ældre romertid til og med ældre germanertid, 16 jernalderhustomter af anden
eller mere uvis konstruktion, tre grubehuse og to etskibede hustomter – det ene etskibede hus var af en
konstruktion med tagbærende vægge. Grubehusene og huset med de tagbærende vægge formodes at
stamme fra vikingetid og/eller tidlig middelalder. Desuden blev der erkendt 14 staklader primært fra
yngre romersk jernalder (firestolpe-anlæg), fem O-huse eller ”hjelme” ligeledes fra yngre romertid, 16
brønde fra jernalder og vikingetid, 26 mere eller mindre fragmentarisk bevarede hegnsforløb herunder
flere saddeltagshegn, tre grøfter, en enkelt ejerlavsskelgrøft af uvis alder, en lille jordkælder fra
overgangen mellem ældre og yngre romertid samt spor af en formodet plankebelagt gangsti mellem to
jernalderlige hustomter. Også et vejstræk fra yngre romersk jernalder blev påvist. Udover de mange
hustomter og andre konstruktioner, blev der registreret 91 gruber af forskellig art. Der blev udtaget 149
jordprøver – primært fra hustomternes stolpehuller (med tagbærende funktion).
Her sammenfattes oplysningerne om bebyggelsessporene periodemæssigt kronologisk. Anlægssporene i
Lokalitet 3 repræsenterer områdets tidsmæssigt ældste bebyggelse. Genstandsfund og hustomter har
vist, at der her har ligget en ældre romertidsbebyggelse – muligvis fra den ældste del af perioden dvs. på
overgangen mellem sen førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Bebyggelsen skal formentlig
opfattes som forløberen for den yngre romertidsbebyggelse, som blev påvist i hhv. Lokalitet 4,
Lokalitet 5 og Lokalitet 8.
Den nordvestlige del af Lokalitet 4 skal forstås i sammenhæng med Lokalitet 5 og Lokalitet 8.
Genstandsfund og anlægsspor viser, at der her har ligget en bebyggelse fra yngre romersk jernalder.
Hvor anlægssporene i Lokalitet 5 lå forholdsvis ”rent” er der i Lokalitet 4 derimod tale om flere
bebyggelsesfaser og desuden bebyggelsesspor fra ældre germansk jernalder. Bebyggelsen har haft
mindst fire forskellige faser, hvis indbyrdes kronologi er svært tolkelig. Den yngre romertidsbebyggelse
i Lokalitet 4, 5 og 8 opfattes som afløseren for den ældre romertidsbebyggelse, som har ligget i Lokalitet
3 længere mod nord.
De såkaldte hjelme i Lokalitet 5 har indgået i et systematisk planlagt bebyggelsesmønster. Tre af
hjelmene lå med et jævnt mellemrum på omtrent 15 meter på en nord/sydgående akse. Tæt øst for
hjelmene har der stået flere hegn i flere faser – hegnene synes at have omgærdet indtil flere
gårdsenheder. Tilsyneladende har hjelmene hørt til hver deres indhegnede gårdsenhed. De indhegnede
gårde har ligget direkte ud til et omtrent nord/sydgående vejstræk, som har delt den yngre
romertidsbebyggelse i to. Bebyggelsesmønsteret afslørede endnu et interessant fænomen, for på samme
måde som hjelmene lå ud for hver sin gård til ”gadesiden”, har der tilsyneladende ligget et
firestolpeanlæg ud for hver gård til ”bagsiden”.
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Gårdsenhedernes placering på begge sider af et vejstræk og de ensartede og systematisk placerede
økonomibygninger vidner om, at denne del af den forhistoriske bebyggelse har haft karakter af en
decideret landsby. Landsbyen har været delt ind i en slags matrikler, og uden for landsbyen har der vel
ligget dyrkede agre og områder til høslet og græsning. På baggrund af fundet af et leblad, spor af
såkaldte hjelme samt en del stakladetomter i Lokalitet 5 ser det ud til, at der i den yngre jernalder har
fundet et ekstensivt høslet sted ved Store Kollen. Dette formodede høslettet vidner indirekte om
dyrehold, da høet har skullet anvendes som husdyrfoder vinteren over.
Det nord/sydgående jernaldervejstræk synes at have fortsat mod syd. Godt og vel 100 meter længere
mod syd synes der fra gammel tid at have været et vadested i forbindelse med et øst/vestgående
vejforløb. Måske har den påviste jernaldervej ført ned til dette vejstræk og vadested. Der kendes i øvrigt
flere end 50 arkæologisk påviste stenbyggede oldtidsveje i Danmark. Flere af de påviste vejstræk er fra
yngre romersk jernalder – der kendes bl.a. stenbrolagte veje udgravet ved Engelstofte, Broskov,
Holmegårds Mose og Frederikseg i Næstved Museums ansvarsområde. Mange af de brolagte vejstræk
fører hen over fugtige områder. Den påviste del af oldtidsvejen syd for Ølholm har imidlertid ikke
været stenbrolagt – dog kan den tænkes at have været brolagt eller på anden vis befæstet i forbindelse
med det formodede vadested syd for landsbyen.
Isoleret sydøstligt i Lokalitet 4 erkendtes et indhegnet gårdsanlæg fra ældre germansk jernalder, men
også Lokalitet 1 rummede bebyggelsesspor fra ældre germansk jernalder. I den sydøstlige halvdel af
Lokalitet 1 har der ligget en ældre germanertidsbebyggelse bestående af minimum fire treskibede
langhuse, hvoraf de to har ligget i direkte forlængelse af hinanden. I nærområdet har der ligget flere
brønde, som har hørt til bebyggelsen.
Lokalitet 1 rummede desuden bebyggelsesspor fra yngre germanertid/vikingetid og/eller tidlig
middelalder. Den vikingetidige eller tidlig middelalderlige del af bebyggelsen synes at have haft sin
tyngde i den nordvestlige halvdel af Lokalitet 1 og er måske med tiden flyttet sydøstover.
Vikingetidsbebyggelsens nordlige afgrænsning lå længere mod nord – udenfor det arkæologisk
undersøgte sagsareal. I nærområdet lå der flere brønde, som har hørt til bebyggelsen.
Midt i Lokalitet 1 blev der påvist et ejerlavsskel markeret ved hjælp en af grøft (opfyldt). Dette skel har i
de seneste århundreder fungeret som ejerlavsgrænsen mellem Ølholm Bys jorder og Hvolgaards Jorder.
Grøften/skellets alder er uvis, men på baggrund af den tilsyneladende begyndende matrikulering af
området allerede i jernalderen kan det ikke afvises, at skelgrøften (eller i det mindste selve linjeføringen
af skellet) kan være af stor ælde og muligvis stamme fra den sene vikingetid eller den tidlige
middelalder.
Overordnet set kan der i kraft af udgravningerne omkring Ølholm påvises nogle bebyggelsesmæssige
tendenser. I sen før-romersk jernalder og ældre romersk jernalder i århundrederne omkring år 0 har der
ligget en koncentration af huse i Lokalitet 3 (primært i den nordlige del). Bebyggelsen har strakt sig
længere mod nordøst – uden for udgravningens grænse – og kun dele af bebyggelsen kunne derfor
arkæologisk undersøges. Da man efter nogle hundrede år opgav denne bebyggelse, ser det ud til, at
landsbysamfundet er flyttet længere ned ad skråningen i sydvestlig retning (med hovedkoncentration i
Lokalitet 4’s sydvestlige del og vestlige hjørne samt i Lokalitet 5’s sydlige halvdel og desuden i Lokalitet
8, som på sin vis forbinder Lokalitet 4 og 5). Denne placering af bosættelsen holdt sig tilsyneladende
hele vejen op igennem den yngre romerske jernalder og op i ældre germansk jernalder. Bebyggelsen skal
på dette stadium i øvrigt forstås som sammenhængende med de bebyggelsesspor, der er udgravet på
den modsatte side af Viborg Hovedvej (HOM 2580). Det ser desuden ud til, at der ved Ølholm er sket
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en opsplitning af bopladsstrukturen i ældre germansk jernalder. Man har tilsyneladende boet lidt mere
spredt i området, og der er således fundet arkæologiske spor af ældre germanske jernalderhustomter
både i den sydøstlige del af Lokalitet 1 og i den sydlige del af Lokalitet 4. På et tidspunkt omtrent på
overgangen mellem ældre og yngre germansk jernalder har man igen flyttet rundt i området. Denne
gang mod sydøst til området omkring udgravningens Lokalitet 1. Det ser ud til, at dette område var
beboet i perioden fra yngre germansk jernalder og frem til sen vikingetid eller tidlig middelalder
omkring år 1100 e.Kr. Den regulære middelalderlige landsby kom formentlig siden til at ligge lidt
længere mod sydøst, nærmere betegnet i form af den udgravede bebyggelse ved Guldager (HOM 2611)
umiddelbart nordøst for den nuværende Langskov Kirke (hvis forgænger var en romansk
middelalderkirke).

Skematisk fremstilling af oldtidsbebyggelsens vandrende bevægelse.
Bebyggelsen lå tilsyneladende samlet i Lokalitet 3 i FRJ/ÆRJ og i Loaklitet 4, 5
og 8 i YRJ men blev splittet op i ÆGJ. Siden samledes bebyggelsen igen i
Lokalitet 1 i YGJ/VIK og tidlig middelalder.

Udgravningen ved Store Kollen har således i grove træk kortlagt oldtidsbebyggelsen i området
umiddelbart syd for Ølholm by fra omkring år 0 og helt op til middelalderens begyndelse – altså godt
og vel 1000 år. Tilbage står dog stadig spørgsmålet om, hvor jernalderfolkets døde ligger begravet. Der
blev kun observeret enkelte mulige grave i løbet af hele den lange udgravningskampagne – og disse
mulige grave viste sig alle at være noget andet (gruber, stensamlinger o.a.). Noget kunne tyde på,
jernalderbefolkningen ved Ølholm har begravet deres døde længere mod sydvest i området omkring
Hvolgård Mølle (jf. to grave fra ældre romersk jernalder fundet i udgravningen HOM 2580 Hvolgård
Mølle). Hvolgård Mølle-lokaliteten ligger på den anden side af et gammelt vådområde og et muligt
vadested. Dette passer på sin vis godt, da der ses en tendens til, at man i oldtiden har gravlagt sine døde
på den anden side af en vandbarriere (en symbolsk/rituel grænse). Nord for udgravningens sagsareal
ligger der flere overpløjede gravhøje, og en alternativ teori kunne være, at disse ældre gravhøje er blevet
genanvendt i jernalderen (altså jernalderurnegrave anlagt i på daværende tidspunkt allerede eksisterende
oldtidshøje). Et sådant fænomen kendes fra flere andre steder i Danmark.
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Forud for de udgravede jernalderbebyggelser har der også boet folk i området! Der er i området, som
indledningsvis nævnt i denne rapport, fundet en overpløjet gravhøj indeholdende fire ”flintspyd”
(oplysninger fra år 1904). Et af udgravningens få vidnesbyrd om stenalderkultur i området var en
flintøkse (omhugget?) fundet ude af kontekst i Lokalitet 4. Udgravningen af Store Kollen resulterede
imidlertid ikke i bopladsfund, hustomter eller anlægsspor ældre end sen før-romersk jernalder og/eller
ældre romersk jernalder.

Fremtidigt arbejde på stedet
Efter endt udgravning anses motorvejsstrækningen fra stationsnr. 23.05 til stationsnr. 23.74 for
arkæologisk færdigundersøgt. Arealet er frigivet til Vejdirektoratet, så motorvejsbyggeriet kan gå i gang
på denne strækning. Det blev vurderet ud fra et professionelt skøn, at anlæggelsen af Langskov Skoles
boldbaner har ødelagt eventuelle underliggende fortidsminder. Arealet har derfor ikke været undersøgt i
forbindelse med forundersøgelsen eller udgravningen. Videre arkæologisk arbejde på selve
vejstrækningen fra stationsnr. 23.05 til stationsnr. 23.74 tjener med en enkelt undtagelse intet formål, da
strækningen er færdigundersøgt og frigivet.
Den eneste (midlertidige) undtagelse fra frigivelsen var selve Hvolgårdsvej. Der ville formentlig være
anlægsspor at finde under Hvolgårdsvejs asfalt, når denne skulle sløjfes. Muldtykkelsen i området var så
kraftig, at det syntes utænkeligt, at man havde gravet til fast grund, da man i sin tid anlagde den
forholdsvis spinkle asfaltvej. Derfor skønnedes det, at der måtte kunne findes velbevarede forhistoriske
anlægsspor under vejen. HOM 2610's udgravningsfelter på begge sider af vejen viser med stor
sikkerhed, at der ligger en sammenhængende forhistorisk bebyggelse i området, hvor Hvolgårdsvej
krydser Viborg Hovedvej. Det vurderedes derfor arkæologisk lønsomt, at undersøge området i
forbindelse med sløjfningen/forlægningen af Hvolgårdsvej. Undersøgelsen fandt sted 07-08-2012, efter
asfalten var brudt op. Da det arkæologiske feltarbejde ved Store Kollen på dette tidspunkt for længst
var afsluttet og anlægsarbejderne til motorvejen var i fuld gang, ville man gerne undgå en reel
udgravning og nøjedes med en fladeregistrering. Lokalitet 8, som feltet kom til at hedde, blev der derfor
kun GPS-opmålt og ikke reelt udgravet.
Såfremt der skal ske anlægsarbejder i nærområdet omkring HOM 2610, vil der være gode muligheder
for at finde de resterende dele af den ældre romertidsbebyggelse på marken nordøst for Lokalitet 3,
ligesom det også vil være muligt at finde fortsættelsen af den vikingetidige bebyggelse nord og nordøst
for Lokalitet 1. Skulle det i fremtiden blive nødvendigt at foretage anlægsarbejder nord og nordvest for
Lokalitet 5, vil der også blive behov for en arkæologisk udgravning her. Især på skråningen ned mod
Viborg Hovedvej har anlægsintensiteten vist sig at være høj, og udgravningen af Lokalitet 5 viser, at den
yngre romertidsbebyggelse fortsætter i nordlig og nordvestlig retning.

Lister
Grundet omfanget af anlægsliste, fotoliste, fundliste m.m. er disse lister ikke indeholdt i rapporten men
vedlagt som bilag 1. Se bilag eller originaldokumentation.
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