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1. Undersøgelsens forhistorie
Baggrunden for undersøgelsen HOM 2580 er anlæggelsen af Motorvej rute 18 Lindved-Ølholm.
Undersøgelsesområdet til den egentlige udgravning er udpeget efter en forundersøgelse foretaget i 2009
som en del forundersøgelsen af hele motorvejstracéet under HOM2354.
I 2005 foreslog Vejdirektoratet tre forskellige linjeføringer af den projekterede
motorvejsstrækning Riis-Ølholm-Vejle. Hovedforslagets linjeføring forløb langs Viborg Hovedvej
(Rute 13) på hele strækningen mellem Ølholm og Hornstrup. Det endte med at blive dette forslag til
linjeføringen, som blev vedtaget og gennemført. Det stod hurtigt klart, at anlæggelsen af den ny
motorvejsstrækning ville komme til at berøre større områder af potentiel kulturhistorisk værdi.
I oktober 2007 blev der afholdt et møde om de nødvendige arkæologiske undersøgelser på den
planlagte motorvejsstrækning. Til stede var repræsentanter fra Vejdirektoratet samt de museer med
arkæologiske ansvarsområder, som ville blive berørt af motorvejsstrækningen Riis-Ølholm-Vejle (dvs.
repræsentanter fra Horsens Museum, Vejle Museum og Herning Museum).
Forud for etableringen af motorvejen udførte arkæolog Carsten Risager en arkivalsk
kontrol med bl.a. gennemgang af kartografiske kilder samt en besigtigelse af det planlagte
motorvejstracé. Besigtigelsen fandt sted i september og oktober 2008. Disse indledende undersøgelser
og rekognosceringer førte til egentlige arkæologiske forundersøgelser på store dele af strækningen.
Medio 2008 udarbejder Horsens Museum, v. Carsten Riisager, en arkæologisk vurdering af det
kommende motorvejsstræk Motorvej Rute 18, Lindved-Ølholm, HOM2354. Med udgangspunkt i
rapporten foretages der fra primo 2009 en arkæologisk forundersøgelse af de dele af strækket der ud fra
primært topografiske og arkæologiske kilder vurderes, at kunne indeholde væsentlige arkæologiske levn.
Efter den arkæologiske forundersøgelse, blev der udpeget områder med væsentlige fortidsminder. Ved
broområde st. 23.895 – 24.200 blev der udpeget et område på cirka 4,5 hektar med blandede
bebyggelsesmønstre fra jernalder og middelalder.
Formålet med udgravningen var at fremdrage, dokumentere og sikre fortidslevn og data
forud for det ødelæggende jordarbejde i forbindelse med motorvejsbyggeriet.

Figur 1: Vejdirektoratets luftfoto af Guldagerhøj-gravningen set fra nordvest med Langskov Kirke i
baggrunden.
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Arkivalsk gennemgang af skriftlige kilder
En bebyggelse ved Guldager nævnes første gang i præsteindberetningen af 1638 (Guldagger), hvori der
nævnes en ”Guldagger høy, ved huilken der ochsaa haffuer veret en liden bye ved naffn Guldagger,
som laa til Langskouff kircke, huilcken nu gandske er øde”. (Danske Stednavne). På baggrund af denne
oplysning vides det at bebyggelsen var nedlagt før dette tidspunkt og derfor ikke optræder i Christian d.
V´s matrikel. I modelbogen fra 1683 nævnes navnet ”Guld Agr høye” som Marknavn.
I et skøde Over Hvolgård Hovedgårds ejendom i 1588 nævnes en gård og 5 bol med gadehuse ved
kirken, men ud fra dateringen af pladsen til at være nedlagt i højmiddeladeren er der med sikkerhed tale
om to forskellige bebyggelser og med en forskellig placering, da intet i udgravningen pegede mod en
renæssancebebyggelse på stedet. En del af denne bebyggelse kan være den på der ses på
Udskiftningskortet fra 1783. I markbogen fra 1683 beskrives et selvstændigt ejerlav ved navn
”Langskou sogn og Bye”, hvorunder findes marknavnene: Kirche marken, Tofter Jord og Weyholm (en
ødegård). Guldagerhøj- navnet optræder derimod i listen over Ølholm Ejerlav.
Det ser altså ud til, at der har været et selvstændigt ejerlav, med en ukendt udstrækning, omkring kirken
i 1600-tallet, men at ejerlavet er delt mellem Hvolgård Hovedgård og Ølholm by, alternativt lagt ind
under Hvolgård Hovedgård.
Den nuværende Langskov Kirke er opført i 1880, men har haft en forgænger. Den præcise datering
kendes ikke men ud over en løvefont formentlig fra tiden lige før år 1200 kendes 4 granitkvadre der kan
være fra den ældre kirke. Uanset må det formodes at kirken har været opført under
Guldagerbebyggelsens funktionsperiode og med en afstand på blot 300m må bebyggelsen og kirken
formodes at have en form for tilknytning.

Figur 2: Langskov kirke set fra luften (set fra sydvest).
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Figur 3: Udgravningsfelterne vist på baggrund af ortofoto fra 2009. Bemærk hvor nært Guldagerbebyggelsen
ligger ved Langskov Kirke som ses sydligt i billedet. Det østvest-gående vejforløb er fra 1900-tallet.

Arkivalsk gennemgang af kort
Bebyggelsens nedlæggelsestidspunkt til formodentlig vis 1300-tallet betyder at der ikke findes
kartografiske kilder til pladsen. Derimod kan kortene give overblik over de ældre vejforløb, vådområder
o.l. omkring Langskov kirke. Det ældste kort vi har over området er videnskabernes selskabs
konceptkort fra 1783. Kortet viser et vejnet der danner et kryds lige nord for Langskov kirke.
Guldagerbebyggelsen placerer sig nord for det østvestlige vejforløb der fører fra Uldum til Hvolgård
Mølle og derfra videre over Ølholm Bæk. Det nordsydgående forløb deler bebyggelsen i to. Vejforløbet
går nordpå til Ølholm, en landsby (første gang nævnt i 1427 med en gård med dette navn) der er
sognets største, men ikke adelsby at dømme ud fra Kirkens placering ved Langskov samt den meget
perifere beliggenhed i sognet.

Figur 4: Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1783. Udgravningens omtrentlige placering er markeret med
rødt.
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Figur 5: Området ved Langskov Kirke fra Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1783. Bemærk Guldagerhøj
(?) nordøst for kirken.

Figur 6: Udgravningsfelter vist på baggrund af original 1_kortet over Ølholm Byes Ejerlav fra 1783. Bemærk at
vejforløbene på Original 1-kortet eksisterer i dag.
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2. Administration
Undersøgelsen fandt sted efter museumslovens § 27 stk. 4: "Udgiften til den arkæologiske undersøgelse
afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres". I dette tilfælde er det Vejdirektoratet, der
som bygherre/anlægsmyndighed har afholdt udgiften.
Horsens Museum er ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse. Samlet set blev et område på 52.543
kvadratmeter undersøgt (dvs. godt og vel 5,25 hektar). Efter endt undersøgelse opbevares sagens akter
samt de hjemtagne oldtidsfund af Horsens Museum under sagsnummeret HOM 2611 Guldagerhøj.
For yderligere administrative informationer, henvises til det overordnede motorvejsprojekt HOM 2354.

Figur 7: Den udgravede lokalitet med felternes nummerering: Felt 1vest, felt 1 øst, felt 2 og felt 3.

3. Topografi
Det udgravede areal ligger på en istidsmoræne der imod nord og øst er afgrænset af Ølhom og Låge
kær og i øst Hesselbæk. I mod vest og syd afgrænses istidsmorænen af en dal med Ølholm bæk. Vest
for Ølholm bæk ses et klassisk dødisrelief og der er tydelige at vi her befinder os lige på istidsranden.
Udgravningen ligger på en sydvestvendt skråning der svagt stiger imod nordøst og nord, op i mod
Ølholm by. Hele udgravnings fladen ligger imellem kote 92,1 og kote 93,3. I mod syd falder terrænet
markant ned imod Langskov Kirke. Undergrunden består stort set udelukkende af lerblandet sand med
variationer af mere eller mindre sand. Undergrunden var derfor meget ren og der var ikke sten eller
grus koncentrationer der kunne ødelægge eller slører fortidsminderne.
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Figur 8: Felterne vist på baggrund af de høje målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet.

4. Målesystem
Udgravningen er blevet opmålt med højpræsicions GPS i system 34 Jylland/Fyn.. Data er overført til
MapInfo via Arkdigi. Alle oversigtsplaner, printsæt er udarbejdet via MapInfo.
Omkring gulvlagende A1451 og A1869 blev der udlagt et lokalt målesystem til håndtegning. Dette
målesystems målepunkter er opmålt med GPS for senere georeferering af tegningerne.
HOM2611, Guldagerhøj. Metadata for gulvlag i hus A10.045.
Daglig sigtehøjde er 100cm over fix, der blev afsat på betonrør ved boreprøve vestligst i printsæt 12 i
kote 94,56/DVR90. Dvs. at de dagligt aflæste punkter trækkes fra 94,56.

5. Øvrige data
Udgravningen startede d. 1. juni 2010 og blev afsluttet d. 1. oktober 2010.
Alle indsamlede data er indskrevet i MUD. Det gælder anlægsbeskrivelserne, fund beskrivelser,
konstruktionsbeskrivelse (fra A-nr. 10000<) og foto. Alle deltagere i udgravningen har været med til at
indtaste i MUD database.
Alle tegninger, skitser, printsæt og andet materiale med relation til udgravningen opbevares i Horsens
Museums arkiv. Alle indsamlede genstande er bearbejdet og opbevares på Horsens museums
magasiner.
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Bygherre
Vejdirektoratet, Att. Helle L. Nielsen
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg.
VD Vejdirektoratet.
tilsynsførende Kurt Mikkelsen 20 61 37 71
Horsens Museum
Ansvarlige for budgettet; Carsten Risager.
Daglig udgravningsleder; Kasper Rind (KR)
2. mand; Anders Christian Christensen. (AC)
Opmålingsdata ansvarlig; Lone Seeberg Jakobsen (LSJ)
Assistenter;
Louise Søndergaard (LS) udlån fra Skanderborg Museum
Tune (TC) udlån fra Skanderborg Museum.
Malene Madsen (MM)
Kristine Stub Precht (KSP)
Lise Hjort Riishede (LHR)
Majken Rygård Hansen (MRH)
Lars Pagh (LP)
Jette Dau Lüthje (JDL)
Laurits Broberg (LB)
Christoffer G. Petersen (CGP)
Alle ovenfornævnte har i et vist omfang deltaget i indtastning af data i MUD databasen.
Kontaktpersoner.
Jens Jørgensen a/s
Ydingvej 66
8752 Østbirk
75781955
www.jensjørgensen.dk

(leverede maskine Liebherr 914, ført af Torben Christensen)

A/S Dalsgaard Skurvogne (Leverandør af skurvogne, toilet og container)
Industrivej 43
7080 Børkop.
Tlf. 75 86 96 11.
mail: klaus@dalsgaardskurvogne.dk
www.dalsgaardskurvogne.dk
Ølholm El A/S
Banevej 9
7160 Tørring
75 80 54 55
forpagte;
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(Stod for tilslutning af el til skurplads)

Bjarne Uhrskov,
Jens Teglgaard Jensen tlf. 22 44 14 51. (privat 41 37 78 00)
Horsens Folkeblad. Tlf. 76 27 24 42
Vognmand Kurt Holm & Sønner A/S
Torvegade 51
7160 Tørring
tlf. 75 80 19 77
mobil 40 33 22 73
www.kurtholm.dk

(Stod for transport af bigbag til feltstation)

Lokalhistorisk Forening for Langskov Sogn
Ølholm Bygade 37, Ølholm, 7160 Tørring, E-mail: langskov-lokalhistorisk@hotmail.com
Åbent: 1. torsdag i måneden 19-?? og efter aftale
Dækker Langskov Sogn i tidligere Tørring-Uldum Kommune. Oprettet 1991
Leder: Kirsten O. Wind niwi@tuknet.dk
Formand: Aage J. Pedersen, Vejlevej 95, Ølholm, 7160 Tørring. Tlf. 75 80 53 46
Post til formand; telefon til formand
Detektormand. Brian Kristensen (BK)
Heimdal-archaeometry
v/ Arne Jouttijärvi
Skovledet 30
DK-2830 Virum
tlf (+45) 45 85 72 70
mobil (+45) 21 96 31 76.
E-mail: heimdal@archaeometry.dk
VM Trædateringslaboratoriet, Tidsskriftet Skalk, Jelshøjvænget 29, 8270 Højbjerg. Telefon 86 27 37 11.
Kjeld Christensen privat: Telefon 40 81 64 66 (evt. 49 70 92 34).
E-mail: dendro.skalk@mail.dk
Formidling
Motorvejsprojektet blev fulgt af de lokale aviser og Vejle Amts Folkeblad bragte en artikel d. 19.8.2010
og Horsens Folkeblad bragte en artikel d. 23.8.2010.
Under selve udgravningen blev der holdt rundvisning for to 3. klasser på Ølholm skole.
Rundvisningerne blev holdt af Anders Christensen og Kasper Rind.
Umiddelbart efter udgravningen blev der holdt rundvisning for interesserede d. 3. oktober 2010 af
udgravningsleder Kasper Rind. Pressemeddelelse sendt til Tørring Posten.
Ved det Kulturhistoriske orienteringsmøde på Fuglsø 2010, holdte udgravningsleder Kasper Rind et 10
min. Oplæg om fundet af den middelalderlige bebyggelse, samt perspektiverede over mulighederne i det
store materiale af smedeaffald.
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6. Metode
6.1 Jordarbejdet
Muldlaget blev afrømmet ved brug af gravemaskine på bælter (Liebherre 914) påmonteret en 2 meter
bred rabatskovl til den rene undergrund var blotlagt.
Muldlaget blev rømmet af i 21 meter bredde dobbelt baner orienteret øst-vest. Når de åbne felter var
færdig undersøgt blev muld bunkerne i mellem dobbelt banerne lagt ind i de åbne felter. Rækkefølgen i
åbningen af felter afspejles i nummereringen af printsættene.
Samtidig med afrømningen blev alle fremkomne anlæg afrenset, indridset og markeret med et hvidt
manilamærke med fortløbende nummerering fra 1-10000. A-nr > 10000 blev brugt til
Konstruktionsbeskrivelserne. Alle nummerere anlæg blev opmålt med højpræsicions GPS (trimbel). De
store slagger som kom frem ved muld afrømningen fik et X-nr. og målt op med GPS for mulig
sammenligning med den magnetometerundersøgelse der blev foretaget på området før
prøvegravningen.

6.2 Digitale Data og opmåling
Projektion
Datasættets projektion er Danske koordinatsystemer, system 34, Jylland-Fyn.
GPS-opmåling
Datasættet består af data genereret ved hånddigitalisering (1:1) med GPS. Derudover består det af data,
der er digitaliseret på baggrund af håndtegninger. Håndtegning er benyttet til detailtegninger (typisk i
målestoksforholdet 1:20) af grave, brønde og lignende anlæg. Tegningerne er scannet og derefter
orienteret efter målepunkter indmålt med GPS. Det originale tegningsmateriale befinder sig på Horsens
Museum.
Udgravningen er som ovenfor nævnt fortrinsvist målt op med GPS. Til opmåling er benyttet
præcisions-GPS, Trimble R8.
En samlet oversigt over forundersøgelsen og udgravningens opmålinger kan ses i filen Oversigt over
opmålinger (G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUS-sager\HOM2301-2400\2354 Motorvej
Rute 18, Lindved-Ølholm\MapInfo\Dokumenter vedr. opmåling). Udgravninger kan være inddelt i
administrative kampagner.
Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m
(vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 m
(horisontalt) og 0,04 m (vertikalt). Det har i perioder med ekstremt dårlige opmålingsforhold være
nødvendigt at gennemtvinge punkter med op til en horisontal tolerance på 0,050, hvilket er blevet
vurderet som en nødvendighed arbejdsprocesserne taget i betragtning. Da udgravningen har forløbet
over både sommer og vinter har observationsforholdene ikke altid været optimale på grund af enten
mudder, vand, tørke eller sandflugt. Ved sådanne forhold har det ved enkelte anlæg været nødvendigt at
generalisere ved opmåling. Anlæg opmålt som trekanter markerer anlæg, hvis udstrækning ved
opmåling ikke kunne erkendes. Det er tilstræbt på alle udgravninger at opmåle stratigrafisk yngste lag
først.
Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer
(G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUS-sager\HOMGPS\HOMXXXX). Alle opmålingsdata
er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, snit,
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målepunkter, prøver, kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret som
linier. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter.
Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab) og alle data er bearbejdet i
MapInfo 9.5.1.
Opmålingsdata er redigeret og lagt sammen i de enkelte kampagner (forundersøgelse, udgravninger og
etaper) og ligger ligeledes på serverens g-drev (G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUSsager\HOM XXXX\MapInfo). For hver enkelt kampagne findes en række MapInfo-tabeller:
Anlæg_trans, Felt_trans, Fund_trans, Snit_trans, Målepunkter_trans, Prøver_trans, Kote_trans,
Fejl_trans.
I anlægstabellen ligger alle opmålte anlæg i form af stolpehuller, kulturlag, brønde m.m. I felttabellen
ligger alle feltgrænser (se også nedenfor for forklaring af printsystem). I fundtabellen ligger alle indmålte
fund. I snittabellen ligger indmålte snit fra større undersøgte anlæg. I målepunktstabellen ligger
målepunkter til håndtegnede anlæg og fikspunkter i landskabet (eks. en stor sten), der er anvendt til
nivellering. I kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen (opmålt i geoiden
DVR90).
Lister og beskrivelser fra henholdsvis forundersøgelse og udgravninger er registreret i MUD, Museernes
Udgravningsdata. I MUD er registreret sagsdata og alle registreringer fra de enkelte udgravninger. Der
er indført data i listerne anlæg, lag, fund, foto og tegninger. Data fra MUD er efterfølgende
sammenkædet med udgravningernes geografiske data.
Printsæt
Til hvert delområde af udgravningen hører ét entydigt sæt planer i papirkopi i målestok 1:100.
Oplysninger om planer og lokaliteter ligger i tabellen felt_trans. Områderne er inddelt i printsæt
nummereret kronologisk i forhold til, hvordan muldafrømningen er foretaget. Når der er fundet nye
anlæg i felten er disse håndtegnet på planen og derefter indmålt med GPS, men der er IKKE printet
nye papir-planer. Ligeledes er der ikke slettet eventuelle udgåede anlæg i anlægstabellen for at bevare
sammenhængen mellem digitale data og registreringer fra felten.
Lokale målesystemer
Derudover blev der udlagt lokale målesystemer til registrering af mere komplicerede anlæg som f.eks.
grave. Målepunkterne til disse blev ligeledes opmålt med Gps, og derefter blev anlæggene tegnet i de
forskellige niveauer ved manuel opmåling. Pantografen i målestok 1:20 blev forsøgt anvendt på
gravanlæg A 6600, men der kunne af uvisse grunde ikke opnås den ønskede præcision, hvorefter der
udelukkende blev anvendt manuel opmåling.

6.3 Registrering
6.3.1 Anlægsregistrering
Til udgravning af anlæg blev primært anvendt håndskovl/spade og graveske. Større gruber, brønde og
andre større anlæg blev snittet med den store gravemaskine eller en mindre minigraver i det omfang det
kunne lade sig gøre.
Dokumentation.
Alle udgravede anlæg er tegnet på vandfast tegnefilm (supermatrix) A5 eller A3 med blyant. Til hvert
udgravet anlæg er brugt en beskrivelse, som følger nedenfor stående skabelon. Alle anlægstegninger
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(A5) med beskrivelse er samlet og hver side er nummereret (S.: på anlægsbeskrivelses skabelon til
MUD).
Anlægsbeskrivelser:
I forbindelse med indtastningen til MUD er der for anlægsbeskrivelserne benyttet en skabelon;
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Flade:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
S.:
Til anlægsbeskrivelserne er følgende betegnelser brugt;
Flade; kan være; cirkulær, oval, aflang, firkant= (rektangulær, kvadrat), atypisk
Side; kan være; skrå, lodret, atypisk
Bund; kan være; rund, flad, atypisk.
Nuance; kan være; Lys, Lys/mellem, Mellem, Mellem/mørk, Mørk
Beskrivelse; Al anden information indføres her.
Skabelonen er anvendt for at kunne udtrække informationerne til et exel-ark og derfra over i Mapinfo.
Dette giver en langt bedre udnyttelse og anvendelighed af de indsamlede data fra udgravningen.
I anlægsbeskrivelserne er der gjort brug af følgende forkortelser.
Forkortelser: HMG = homogen, TKN = trækulsnister, TK = trækul, UG = undergrund. MAT=
materiale, TA = tydelig afgrænsning, DA = diffust afgrænset, AFG = afgrænsning, DG = dyregang,
OMST = omsat, ORG. = Organisk.
Konstruktionsbeskrivelser
Alle konstruktioner fik et A-nr > 10.000, for at afskille dem fra de andre anlægsbeskrivelse.
MUD til MI.
På grund af de tidsmæssige og de økonomiske rammer, var det nødvendigt at foretage en prioritering af
anlæg til udgravning. Langt fra alle anlæg blev udgravet eller beskrevet. så mange anlæg som muligt er
forsøgt beskrevet, i det omfang det var tidsmæssigt muligt, også selv om det kun er en beskrivelse af
iagttagelser set i fladen.
Anlæg som indgik i en større samlet konstruktion eller sammenhæng fik 1. prioritet. Det vil sige at alle
ud fra printsættene erkendte konstruktioner blev udgravet og dokumenteret og beskrevet som nævnt
ovenfor. Dernæst blev de anlæg der lå i umiddelbar nærhed og som havde en mulig sammenhæng med
de fundne konstruktioner undersøgt. Større anlæg der kunne rumme eventuelle brøndanlæg blev
dernæst undersøgt og udgravet for daterende materiale.

6.3.2 Fotoregistrering
Der er udelukkende anvendt digitalt fotoudstyr på udgravningen. Primært blev der anvendt et
digitalkamera af typen Richo Dalica 500G wide samt et mindre digital kompaktkamera fra Canon til at
tage billeder ved hjælp af en 4 meter lang teleskopstang samt programmet PS-remote, hvilket
muliggjorde billeder taget i lodret position fra en større højde en normalt.
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Foto dokumentation blev kun brugt på udvalgte anlæg. Ikke alle udgravede anlæg blev
fotodokumenteret. Denne dokumentationsform blev valgt ud fra en økonomisk vurdering. Det ville
tage for lang tid at dokumentere alle udgravede anlæg med den efterfølgende bearbejdning og
uploadning til MUD databasen.

6.4 Fund. Indsamling og håndtering
Fundene blev løbende tildelt x-nummer < 5000 i felten og direkte indtastet i MUD-databasen med
registrering af materiale, genstandstype, datering og anslået antal.
De større slagge klumper, der blev frilagt ved muldafrømningen, fik et X-nr i felten og blev opmålt med
GPS. Dette blev gjort for at kunne lave en direkte sammenligning med den magnetometer-opmåling
som blev foretaget forud for forundersøgelsen.
Derefter er fundene vasket eller renset og nummeret i fundværkstedet Nørregade som er en del af
Horsens Museum. Herefter er fundene gennemgået igen og en beskrivelse samt et endelig antal er
påført hver x-nummers beskrivelse i MUD-databasen.

6.5 Naturvidenskab
6.5.1 Jordprøver
Fra de erkendte hustomter blev der udtaget minimum 4 jordprøver fra egnede stolpehuller.
Jordprøverne blev udtaget til flotering, primært for at skaffe daterende materiale, samt eventuelt for at
kunne afklare anvendelse og mulig funktionsopdeling af husene. Museet har på grund af
opbevaringsforhold ønsket, at alle jordprøver floteres inde de lægges på magasin. Samtidig giver
floteringen mulighed for at indsamle supplerende viden om de fundne anlæg, hvilket igen giver
mulighed for flere analysemodeller og dateringsmetoder.
Jordprøverne fik et X-nr >4999 for at holde dem adskilt fra de andre fund ved magasinering. Der er
dog nogle jordprøver med lavere X-nr. Da nummereringsstrategien ikke var klar for alle.
Fra de hustomter med smedeaffald blev der udtaget jordprøver til metalanalyser.
De udtagene jordprøver til metalanalyse skulle gerne kunne kaste lys over hvilke processer der er
foregået og om der kun har været almindelig smedning (hammerskæl), eller om der også har foregået
essesvejning (kugleskæl). Endelig håber vi at kunne påvise decideret jern produktion på stedet.

6.5.2 Metallurgiske undersøgelser
For at få råd og vejledning i håndtering af denne fundtype, indkaldte vi Arne Jouttijärvi fra Heimdalarchaeometry. Ved et besøg i felten kunne Arne hurtigt påvise flere anlæg med indhold af smedeaffald.
Det blev der efter fast procedure at alle feltarbejder var udstyret med en magnet, som er den bedste
måde at finde smedeaffald, Det overraskede os en del af der var så betydelige mængder slagger. I stort
set alle områder med lavninger (evt. fugtigt) blev der fundet store mængder slagger som var smidt ud.
Ved forundersøgelsen var der blevet fortaget en magnetometeropmåling af hele arealet som hjælp til
udpegninger af områder til udgravning. Det var ikke muligt på magnetometer opmålinger at se de
mange slagger og andet magnetisk materiale som blev fundet ved udgravningen.
Rapporten om metallurgiske undersøgelser er ikke modtaget ved tidspunktet for afslutningen af
udgravningsrapporten.
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6.5.3 Kursorisk gennemgang
224 prøver af floteret materiale blev indsendt til kursorisk gennemsyn på Moesgårds
Naturvidenskabelige afdeling.
Nedenfor ses et uddrag af resultat fra undersøgelsen. Den naturvidenskabelige rapport kan ses i sin
fulde udstrækning vedhæftet udgravningsrapporten. Hovedkonklusionen i rapporten er at der foreligger
et sjældent kvantitativt materiale af makrofossiler fra den tidlige middelalder, der kan give ny viden om
agerbrugsøkonomi ved en fuldstændig analyse af materialet.
”Langt de fleste prøver indeholdt kun få eller slet ingen forkullede korn/frø. Kun tre prøver (x50,
x5029 & x5090) indeholdt store mængder forkullede korn eller frø, mens to prøver (x108 & x5048)
indeholdt rigtigt mange uforkullede frø, som også vil være interessante at få analyseret, hvis de
kommer fra et miljø, hvor uforkullet organisk materiale kan bevares.
Af dyrkede arter blev der i prøverne hovedsageligt observeret rug (Secale cereale) og havre
(Avenasp.), men også enkelte kerner fra byg (Hordeum vulgare sp.) og hvede (Triticum sp.) blev fundet.
Med hensyn til havren blev der kun fundet kerner og ingen avner, hvilket betyder, at det ikke er
muligt at skelne dyrket havre fra flyve-havre, men havre blev fundet i så forholdsvis store mængder,
og da der er tale om en middelalder-kontekst, er det sandsynligt, at der er tale om dyrket havre
(Avena sativa).
Generelt indeholdt prøverne kun få forkullede ukrudtsfrø, hvor de mest interessante er
de mulige frøfra mose-pors (cf. Myrica gale) samt klinte-frøene (Agrostemma githago) i x5090. Kun i x5029
blev der observeret rigtigt mange frø (>500). Umiddelbart kunne hanekro (Galopsis sp.), gåsefod
(Chenopodium sp.), græs (Poaceae), skræppe (Rumex sp.) og lancet-vejbred (Plantago lanceolata)
identificeres. Det vil sige, at der hovedsageligt er tale om frø fra typiske markukrudtsplanter.
Trækul fandtes i prøverne i meget varierende mængder, fra ganske få, små trækulsstykker til meget
store mængder trækul.”

6.5.4 14 C-Dateringer
Der er udtaget en række prøver til 14 C-datering fra brændte makrofossiler fra udvalgte gruber og
stolpehuller, for at kunne datere en række konstruktioner, der kan være med til at underbygge den
relative kronologi der er opstillet for pladsens udvikling i nærværende rapport.
Der er tale om følgende konstruktioner, der hver dateres ud fra to prøver fra forskellige anlæg i
konstruktionerne: Hus A 10.001, Hus A 10.033, Hus A 10.016, Smedje A 10.031 samt grube A 1721.
Resultater fra 14 C-undersøgelser er ikke modtaget ved tidspunktet for afslutningen af
udgravningsrapporten.

7. Resultater
7.1 Opgørelse af de forskellige anlægstyper:
Hovedgruppe: Brønd (7)
Undergruppe: Brønd (6)
Undergruppe: Brønd eller latrin (1)
Hovedgruppe: Bygning (66)
Undergruppe: 1-skibet hus (35)
Undergruppe: 2-skibet hus (1)
Undergruppe: 3-skibet hus (1)
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Undergruppe: Staklade (29)
Hovedgruppe: Bygningsdel (4)
Undergruppe: Bygningsdel (1)
Undergruppe: Gulv (3)
Hovedgruppe: Dyrkningsspor (1)
Undergruppe: Dyrkningsspor (1)
Hovedgruppe: Grube (120)
Undergruppe: Brydegrube (1)
Undergruppe: ell. fyldskifte (1)
Undergruppe: ell. stolpehul (2)
Undergruppe: ell. stolpehul? (1)
Undergruppe: Grube (93)
Undergruppe: Grube med smedeaffald (1)
Undergruppe: Koge-/ildgrube (14)
Undergruppe: Materialetagningsgrube (1)
Undergruppe: Opbevaringsgrube/jordkælder (1)
Undergruppe: Slaggegrube (1)
Undergruppe: Stegegrube? (1)
Undergruppe: Stolpehul (2)
Undergruppe: Stolpehul? (1)
Hovedgruppe: Ikke tolkbart (56)
Undergruppe: agerren/dræn? (1)
Undergruppe: fyldskifte (3)
Undergruppe: Fyldskifte (1)
Undergruppe: Grube (1)
Undergruppe: grube ell. stolpehul (1)
Undergruppe: Ikke tolkbart (47)
Undergruppe: muligt stolpehul (1)
Undergruppe: nedgravning (1)
Hovedgruppe: Kulturlag (43)
Undergruppe: grøft (1)
Undergruppe: Kulturlag (42)
Hovedgruppe: Naturfænomen (59)
Undergruppe: Dyregang (28)
Undergruppe: Dyregang/rodvælte (1)
Undergruppe: dyregange (1)
Undergruppe: Fossilt vandløb (3)
Undergruppe: mulig grube (1)
Undergruppe: Naturfænomen (9)
Undergruppe: Nedsivningsfænomen (4)
Undergruppe: Rodvælter (4)
Undergruppe: Udgår (2)
Undergruppe: Undergrund (4)
Undergruppe: Vådområde (2)
Hovedgruppe: Produktionsanlæg (1)
Undergruppe: Ovn (1)
Hovedgruppe: Sten (3)
Undergruppe: Stenspor, Natur (3)
Hovedgruppe: Stolpehul (1895)
Undergruppe: (1)
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Undergruppe: Gavlstolpehul (5)
Undergruppe: Hegnsstolpehul (19)
Undergruppe: Pælehul (13)
Undergruppe: Skillevægsstolpehul (6)
Undergruppe: Stolpehul (1635)
Undergruppe: Støjle/pælespor (38)
Undergruppe: Tagstolpehul (100)
Undergruppe: Vægstolpehul (1)
Hovedgruppe: Tømmer (1)
Undergruppe: Brøndkasse (1)
Hovedgruppe: Udgår (208)
Undergruppe: dræn (1)
Undergruppe: dyregang (2)
Undergruppe: Dyregang (2)
Undergruppe: Ikke synlig (1)
Undergruppe: kabelgrøft/dræn (1)
Undergruppe: muldplet (1)
Undergruppe: Naturfænomen (2)
Undergruppe: stenspor (1)
Undergruppe: Stenspor, Natur (1)
Undergruppe: Stolpehul (3)
Undergruppe: Udgår (193)
Hovedgruppe: Vandteknisk anlæg (3)
Undergruppe: Dræn (2)
Undergruppe: Vandteknisk anlæg (1)

7.2 Bebyggelse, Jernalder
A 10.010: Treskibet hus
A 10.010 er et treskibet hus med tre sæt tagbærende stolper: A 365/A366, A368/A373, A375/A379.
Der er søgt i begge ender efter flere tagbærende stolper uden resultat. A 376 kan muligvis være
gavlstolpe. Vægforløb er erkendt i både nord og syd, men ikke i gavlene. Vægforløbet er tættere i
sydvæggen (75-80 cm mellem stolper) end i nordvæggen (150-160 cm.) Muligvis er der indgang mellem
Stolpehullerne A 361 og A 360 i nordvæggen. Den overvejende del af de rundbundede stolpehuller
forekommer relativt ens med en diameter på ca. 35-40 cm og en dybde på ca. 10 cm. Husets orientering
er ØNØ-VSV. Længden på bygningen har været minimum 9 m. og bredden 5,5 m.
Består af:
359,360,361,362,364,365,366,367,368,369,371,372,373,375,376,379,380,381,383,384,1189,1834
Fund:
Datering: Bygningen formodes at være fra yngre jernalder ud fra kontekst og typologi, antageligvis fra
yngre germanertid ud fra fund i de omkringliggende anlæg.
Stratigrafi: Huset ligger lige nord for A 10.033. A 10.010 er ældre end A 10.033, hvilket ses af
stratigrafien mellem A384 og A1835/385.
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Figur 9: Huskonstruktion A 10.010.
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7.3 Bebyggelsen, Middelalder

Figur 10: Områderne 1, 2 og 3 med konstruktioner markeret med sort.

7.4 Huskonstruktioner
7.4.1 Enskibede huskonstruktioner
A 10.001: Enskibet hus
Huset har tagbærende stolper sat i væggen og er 7 fag langt. Huset er 19 meter langt og 5 meter bredt.
Huset er østvest-orienteret med en svag NØ-SV drejning. A 232's manglende makker i 3. fag kan
skyldes, at indgangen er her, altså i husets sydside, hvortil der er adgang til firstolpeanlæggene (A 10.002
+ A 10.003). Huset har en skillevæg til det formodede portrum i vestligste fag i form af 3 stolper lige
vest for indgangen. Vægforløbene er let krumme, således at bygningen er ca. 50 cm bredere på midten
end ved gavlene.
Fund:
Består af: 105,219,223,224,225,226,228,232,234,235,244,245,246,250,564,565,1214
Datering.: Husets opbygning peger i retning af middelalder, men der er fundet jernalderlignende
keramik fra stolperne, som dog sagtens kan være sekundært deponeret. Huset er
Stratigrafi:
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Figur 11: Enskibet hus A 10.001.

A 10.016: Enskibet hus
A 10.016 er et mindre udhus/lade bestående af 6 sæt tagbærende stolper fordelt på to NV-SØ-lige
rækker. Stolpehullerne er meget markante, med en diameter på 65-75 cm og mørke og velbevarede. Der
er 5 meter mellem stolperækkerne, og bygningen har tilsyneladende kun har været 6 meter lang (A504
forekommer meget anderledes og mod NØ er der også en brat afslutning med A511). Det kan ikke
udelukkes at A 514 er en grube, der har forstyrret en hjørnestolpe i huset. Der er formodentlig vis tale
om en ret kraftig bygning. Hverken størrelse eller orientering antyder at bygningen skulle være et
beboelseshus i sig selv, men det kan givetvis have fungeret som større udhus/lade. Alternativt kan der
være tale om et kulthus fra germansk jernalder/vikingetid.
Består af: 499,500,501,502,503,505,506,510,511,514,1595
Fund:
Datering: Usikker. Konstruktionsmæssigt minder bygningen mest om en middelalderbygning.
Stratigrafi:

Figur 12: Huskonstruktion A 10.016, der i størrelse og form er atypisk for resten af bebyggelsen.
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A 10.026: Enskibet hus
A 10.026 er et enskibet hus med en NØ-SV orientering. Huset består af 7 fag med tagbærende stolper
parvis overfor hinanden: A1123, A163, A1127, A1134, A1130, A1133, A1137/A1132, A1135, A1142,
A1136, A1143 (A1146?), A1154. I den østlige ende af huset danner A1153, A1162 og A1163 gavl. Der
kan muligvis være tale om, at huset er udvidet, således at A1127 og A1134 danner oprindelig gavl i vest
i det oprindelige hus, mens A1146, A1145, A1144 og A1154 danner østgavl (?). Huset er efterfølgende
forlænget med et bredt fag på ca. 4 meter i hver ende. Der kan have været indgang i både nord og
sydvæg, mellem A1137/1132 og A1142 eller mellem A1135 og A1136. Stolpehullerne er uens men
mange har stolpespor. Der mangler umiddelbart en hjørnestolpe i det nordøstlige hjørne, dette kan
skyldes at den enten er væk, da de øvrige stolper ikke er ret dybe eller ar stolpen har stået på syld. A
10.038 er tolket som en staklade. Alternativt kan de fire stolper være udtryk for to faser af skille væg i
den forlængede bygning, - altså yngste fase af huset, A1143, A1150, A1151, A1152. Oprindelig længde
10 meter. Forlænget 17 meter. Bredde 5 meter. Tilføjelse. Evt. i vest også A153, A154. Omtolkning KR
A1143, A1150, A1151, A1152 danner et selvstændigt 4-stolpeanlæg som enten er tidligere eller senere
end A10026. Kan ikke være samtidig.
Består:
163,1123,1127,1130,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1142,1144,1145,1146,1149,1153,1154,1162,1163
Fund:
Datering:

Figur 13: Enskibet huskonstruktion A 10.026.

A 10.030: Enskibet hus
Bygningen er orienteret sydvest-nordøst, med et muligt udskud i mod nordvest. Bygningen står over
nogle anlæg med smede affald. Anlæggene var kun nogle få cm. dybe. Evt. arbejdsflader. Inden for
bygningen ses anlæggende A658, A664, A667, A666, A670 som indeholdt smedeaffald. Bygning er pga.
smedeaffaldet, tolket som et smedeværksted.
Består: 654,655,663,669,672,674,681,684,692,1580
Fund:
Datering:
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A 10.032: Enskibet hus
Hus A 10.032 består af de tagbærende stolper A1169, A1170, A1166, A1165, A1173, A1178, A1171,
A1177. Stolperne står regelmæssigt parvis med ca. 2,5 meter mellem hvert par og mellem parrene
indbyrdes. Vest ofr huset ligger stolperne A1172 og A?207, som kan være en del af konstruktionen på
grund af deres placering. Stolpehullerne er beskedne: Mellem 30 og 55 cm i diameter og mellem 6 og 18
cm dybe, overvejende med mellem gråbrunt fyld og nogle steder lidt trækulsnister.
En alternativ tolkning er at der er tale om to staklader der ligger ved siden af hinanden som vi ser flere
andre steder på pladsen.
Består: 1165,1166,1169,1170,1171,1172,1173,1177,1178
Fund:
Datering

Figur 14: Huskonstruktion A 10.032

23

A 10.046: Enskibet hus
A 10.046 hus. Huset er østvest orienteret og knap 8 meter langt. Bredden er mellem 2,5 og 3,4 meter.
Huset har tagbærende stolper i væggen og 6 stolper der enten har indvendig eller udvendig funktion,
eks. skillevæg. Stolperne er omkring 20-24 cm., 10-16 cm. eller 5-6 cm. dybe. Tagbærende stolper +
gavlstolper, A2434, A2454, A2453, A1931, A1930, A1943, A1936, gavl, A1935, gavlstolpen står i husets
østlige ende. Indvendig funktionsstolper, A1932, A1933, A1937. Udvendig funktionsstolper, A1938,
A2452 - pt. ukendt funktion. Huset tolkes som en økonomibygning med vognport i den østligste ende.
Består: 1930,1931,1932,1933,1935,1936,1937,1938,1943,2434,2452,2453,2454
Fund:
Datering:
A 10.053: Enskibet hus
A 10.053 økonomibygning/udhus. Består af stolperne, A1956, A1955, A1954, A1951 i N-side og
A1958, A1959, A1997, A1998, A1999 i syd-siden. ØSt-vest vendt. Indgang muligvis i sydsidens midte.
Huset er 4,5 meter langt og 2,5 - 2,7 m. bredt. Stolpehullerne varierende i størrelse og fyld. 22-50 cm.
brede, 4-22 cm. dybe. med fyld af lyst, mellem og mørkt brungråt eller gråbrunt ler.
Består: 1951,1954,1955,1956,1958,1959,1997,1998,1999
Fund:
Datering.
A 10.055: Enskibet hus/ økonomibygning/udhus
Huset er nord/syd orienteret, ca. 4 m. langt og 2,5 m. bredt. huset består af, A2358, A2359, A2362
(gavlstolpe), A2366, A2368, A2371, A2372, A2373, A2376, A2378, A2409 og evt. A2374 og A2375,
måske indvendige funktionsstolper (skillevæg?). Stolperne måler mellem 51 og 14 cm. i diameter og
mellem 27 og 4 cm i dybde. Fyld og form meget varieret.
Består: 2358,2359,2362,2363,2366,2368,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2378,2409
Fund:
Datering:
A 10.056: Enskibet hus
Hus med udskud. Huset er Ø-V orienteret, omtrent 8,5 m. langt og 3,5 m. bredt med udskud på 1 m. i
sydsiden. I N-siden består huset af 4 tagbærende stolper, hvoraf min. de 3 ad dem er dobbeltstolper.
Udskuddet består af 4 tagbærende stolper. Huset ligger umiddelbart øst for A10017.
Består: 884,889,891,893,894,895,1067,1944,1947,1949,1964,1971,1972,1973
Fund:
Datering:
A 10.057: Enskibet hus
Den vestlige ende formodes at fortsætte udenfor udgravnings feltet og evt. ind under nuværende
Skolevej. Den bevarede del er 8 meter langt og 4 meter bredt. Kun et stolpehul er snittet (A2467).
bygningen består af A2472, A2464, A2483, A2480, A2477, A2493, A2573, A2572, A2465, A2467. I
nordsiden ses flere dobbelt stolpehuller, hvoraf nogle evt. kan henføres til en række stolpehuller
længere imod nord (se A 10.058), hvis dette skulle være tilfældet, er der nok tale om to faser. I mod vest
ses stolpehuller efter et evt. hegn (A 10.059).
Består: 2463,2465,2467,2472,2477,2480,2483,2493,2572,2573
Fund:
Datering:
A 10.058: Enskibet hus
Bygningen er et muligt hus bestående af stolpehullerne A2460, A2491, A2457, A2455, A2471, A2488.
Der ser ud til at være en strategrafisk relation imellem A2488 og A2483. Hvis relationen passer, må
bygningen nordfor være ældst.
24

Består: 2455,2457,2460,2471,2488,2491
Fund:
A 10.064: Enskibet hus
Bygningen er 16,5 meter lang (anslået, nordøst hjørnestolpe mangler og kunne ikke findes ved
afsøgning), 4,3 meter bredt. cirka langs husets midter længde akse ses tre mindre stolpehuller, evt. rester
af støtte suler eller også skal de ses i forbindelse med skille vægge.
Består:
259,2259,2260,2262,2264,2276,2277,2280,2282,2287,2288,2289,2291,2292,2293,2296,2298,2299,2301,2
306,2779,2780,2837,2838,2839,2840
Fund:
Datering:
A 10.065: Enskibet hus
Bygningen er erkendt og undersøgt i felten, men beskrevet efterfølgende. Bygningen er 15,5 meter langt
og 4 meter bredt. Det nordøstlige hjørne kunne ikke findes. Orienteringen er øst-vest. Bygningen tolkes
som et beboelses hus. lige nord for og nordøst for huset ligger to brønde A2892 og A2902. disse regnes
som tilhørende til huset. vest for huset ligger et firstolpeanlæg, en staklade eller et lille udhus. Udfra
mapinfo planen kunne det se til at huset har udgjort den sydlige afgrænsning på et gårdsanlæg. cirka 21
meter nord for huset ses et muligt hegnsforløb med et mindre hegnshus.
Består:
2853,2856,2860,2861,2862,2863,2865,2866,2880,2882,2886,2887,2888,2926,2927,3015,3016,3028,4493
Fund:
Datering:
A 10.066: Enskibet hus
Bygningen kendes ikke i sin fulde udstrækning, da udgravningens afgrænsning muligvis skærer huset..
Den udgravede del af huset er 8,4 meter langt og 4,5 meter bredt. Orienteringen er øst-vest.
Består: 2914,2915,2917,2918,2962,2965,2966,3024
Fund:
Datering:
A 10.068: Enskibet hus
Stolpehullerne A3130, A3132, A3133, A3134 synes at høre sammen med det hegnsforløb, som liger lige
nord for. Det er ikke muligt at udskille stolehuller i selve hegnsforløbet som kunne passe sammen med
de nævnte stolpehuller. Da der ikke er stolpehuller syd for de fire nævnte må de relatere sig til hegnet
nordfor, evt. som et hegnshus.
Består: 3130,3132,3133,3134
Fund:
Datering:
A 10.069: Enskibet hus
Enskibet langhus. 26,5 x 5 meter. erkendt og undersøgt i felten, beskrevet senere. Orienteringen er østvest vendt. består af 2 parallelle rækker stolpehuller, som udgør nord og sydsiderne på huset. Nogle af
stolpehullerne kan sættes sammen i par hvorved huset får 5, evt. flere. I den vestelige ende af huset ses
en større gruber som kun var 15 cm. dyb. I gruben blev der fundet keramik. I fylden var der en del
større sten, om gruben har nogen sammenhæng med huset er ikke entydigt, da der ikke er nogen
stratigrafisk sammenhæng imellem huset og gruben. Kun grubens placering indenfor husets vestende
indikere en sammenhæng. I 3. fag fra vest ser der ud til at være en indre konstruktion bestående de fire
stolpehuller A2932, A2933, A2158 og A2160, evt. og A2159. I husets indre ses flere stolpehuller. Især i
4. og 5. fag ses stolpehuller, der evt. kan give denne del af huset en højremskonstruktion, hvorved
denne del af huset i så fald er 3-skibet, se A2169, A3159, A2162, A2166, A3174, A3179.
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Består:
2158,2160,2163,2165,2167,2168,2172,2173,2185,2929,2931,2932,2934,2935,2936,2977,3029,3146,3156,
3160,3163,3176,3178,3184,3251,3253,3263
Fund: Keramik
Datering:
A 10.070: Enskibet hus
Enskibet hus. 10 x 4 meter. Bygningen synes at bestå af 5 fag 2 meter lange, dog mangler nogle af
stolpehullerne. Orienteringen er øst-vest. Bygningen ligger lige op ad A10069. Bygningerne ligger for
tæt til at kunne være samtidige. Kunne evt. være 2 fase af samme gårdsanlæg.
Består: 3149,3153,3155,3157,3165,3169,3170,3171,3173,3250
Fund:
Datering:
A 10.071: Enskibet hus
Bygningen er erkendt i felten men ikke alle stolpehuller er snittet. Bygningen eller konstruktionen har
en bredde på cirka 280 cm. og en længde på cirka750 cm og er orienteret nord-syd. Størrelse tale for at
dette er en selvstændig bygning. I sydgavl ses en midterstolpe. De tre stolper på række tolket som en
gavl. 2,5 meter syd for ses en tilsvarende bygning. Ligeledes med en stolpe i hvad der er tolket som
nordgavl (se A10072). De to bygninger tolkes som den østlige afgrænsning af en gårdsenhed og i
mellem de to gavle har der været en passage eller portgennemgang.
Består: 2142,2144,2146,2147,2174,2178,2179
Fund:
Datering:
A 10.072: Enskibet hus
Ikke beskrevet i felten. Bygningen har en bredde på cirka 280 cm og en længde på cirka 550 cm.
Bygningen er orienteret nord-syd. I nordgavl er der en midterstolpe. Tilsvarende ses i bygningen lige
nord for (se A10071). Det formodes at der har været en port gennemgang i mellem de to gavle.
Består: 2175,2176,2177,2180,2182,2183,2186,2192
Fund:
Datering:
A 10.076: Enskibet hus
Bygning på 12,4 x 6,5 meter. Med et mulig hegnsforløb imod vest. Orienteret øst-vest. Tolket som
nordsiden i et gårdsanlæg. Bygningen består af to paraelle stolpe forløb, hvor stolperne er placeret
tilnærmelsesvist overfor hinanden. Bygningens nordvæg fortsættet 12 meter imod vest og danne
nordvæg i en tilbygningen. Tilbygningen er ikke jævnbred med A10076, kun cirka halvt så bred.
Tilbygningen afsluttet i vest med en vinkel vendt i mord syd.
Består: 1485,2070,2071,2073,2075,2076,2079,2086,2095,2097,2102,2113
Fund:
Datering:
A 10.077: Enskibet hus
Enskibet bygning 14 meter lang og 4 meter bredt. Består af to væg forløb markeret ved to pararelle
rækker stolpehuller hvor i de tagbærendestolper har stået. Består af fra vest (A2569, A1410), (A1423,
A1413), (A1419, A1414), (A1450, A1454), (A1727, A1471)
Består:
Fund:
Datering:
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Figur 15: Huskonstruktioner A 10.045 og A 10.077.

7.4.2 Udskudshuse
Der er fundet i alt 5 udskudshuse på lokaliteten. Husenes størrelse variarer fra i længden og i bredden
med udskud af op til en bredde. Fem af de enskibede huse havde udskud til den ene eller begge sider.
2 af husene (A 10.033 og A 10.029) havde et udskud mod nord i halvdelen af husets længde fra vestgavl
til husets midte. De tre andre huse A 10.015, A 10.061 og A10.062
A 10.015: Enskibet hus
A 10.015 er et enskibet hus. Konstruktionen består af to rækker tagbærende vægforløg, hvis stolper kun
tilnærmelsesvis korresponderer med hinanden. Bygningen har haft en SV-NØ orientering og består af
stolpehullerne (fra V mod Ø, N-række først) A334, A290, A460, A464, A468, A476, A477, S-række,
A338, A292, A293, A295, A297, A298, A299, A475, A473, A479. I gavlene kan der blot påvises en
stolpe, A478 i øst. Denne skal muligvis ses i forbindelse med A475 sådan, at der i Østenden har været
rumdeling i længdeaksen. Et særligt karakteristika er de kvadratiske stolpehuller med let rundede
hjørner, der ses i A334, A290, A338, A299. Denne form påtræffes endvidere i stolpehullerne A301,
A305, A306, hvorfor der her muligvis er tale om et udskud på sydsiden. Husets længde er 23 meter,
mens bredden er 6,5 meter. Udskuddet er ca. 2,5 meter bredt og 5 meter langt. Stolpehullerne er ikke
specielt store, som regel 20-30 cm dybe og ca. 40-80 cm brede. Som det ses ligger stolperne tættest i
den østlige del af huset og det kan dermed ikke udelukkes at den vestlige ende kan have haft en anden
funktion end resten af huset (vognport, lade?). Huset er lokaliseret på en sydvest-vendt skråning, men
kan ikke med sikkerhed kobles til andre anlæg indtil videre.
Består: 290,292,293,295,297,298,299,301,305,306,334,338,460,464,468,473,474,475,476,477,478,479
Fund: Der er ikke fundet tegl, men enkelte keramikfragmenter af gråbrændt type.
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Datering: Der er i forbindelse med udgravningen af huset ikke gjort absolut daterende fund, men
hustypen indikerer at dateringen skal sættes til tidlig- eller højmiddelalder.
Stratigrafi:

Figur 16: Udskudshus A 10.015.

A 10.017: Udskudshus
A 10.017 er et enskibet hus fra middelalderen, hvor tydelige firkantede stolpehuller dominerer. Huset
fortsætter under bunken, så længden er ukendt indtil videre, men fra gavl til bunke er der omkring 15,5
meter, mens huset er ca. 3,75 meter bredt. Syd for er der muligvis en udbygning, men stolpehullerne er
usikre. Der er desuden muligvis en kælder (A849) men om anlægget reelt hører til huset må
naturvidenskaben vise. Huset består af 5 fag og 2 mulige midtsuler (A838 + A856). N-side ses et muligt
udskud. Stolpehullernes diameter varier fra 22- 74 cm. og de er 4-25 cm. dybe. Fylden er overvejende
mørkt gråbrunt ler og bund af stolpehul overvejende flad. Rettelsen af konstruktionsbeskrivelsen sker
efter åbning af feltet NØ for anlæggets beliggenhed, som gav et tydeligere billede af husets
konstruktion. Umiddelbart øst for A10017 ses et andet hus (A10056), på trods af at der kun er 2 meter
mellem de to huse synes det ikke muligt at se en sammenhæng. Huset er 7 meter langt og ca. 3,5 meter
bredt. Derudover udskud på ca. 1 meter.
Består: 833,836,837,838,839,840,848,852,854,856,863,871,875,876,877,1940
Fund:
Datering:
Stratigrafi:
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Figur 17: Udskudshus A 10.017.

Figur 18: En alternativ tolkning af A 10.017 og A 10.056 er at der er tale om en samlet bygning i form af et 18,5
m langt hus med atypiske udskud mod nord og syd samt evt. et vindfang, A 10.074, i vest.

A 10.021: Udskudshus, Toskibet
Består i syd af A764, A762, A763, A766, A767 og A1050. Syd for den linje som disse anlæg danner, er
der stor set ingen anlæg. Består i nord af A756, A1039, A1037, A1046. Stolperne i syd er generelt større
og dybere en de i nord. jordprøve fra A764.
Består: 756,762,763,764,766,767,1037,1039,1046,1050
Fund:
Datering:
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Figur 19: Toskibet udskudshus A 10.021 markeret med grå signatur

A 10.029: Udskudshus, Enskibet
Orientering, øst-vest-vendt, med udskud imod nord. Bygningen består af A675, A680, A681, A700,
A702, A676, A679, A699, A713, A714, A716, A722, A817, a721, A719, A813. Udskuddet er A813,
A678, A675. Desuden ses midt i vestende en grube A698. I mellem A716 og A719, ses en mulig
skillevæg ved A717.
Består: 675,679,680,698,699,700,702,713,714,719,721,722,813,817
Fund:
Datering:

A 10.033: Udskudshus
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Hus A 10.033 er et enskibet hus med udskud. Huset består af 7 fag. Huset er opbygget af parvis
tagbærende stolper fordelt jævnt i husets længde. I den vestlige ende er der ca. 3 meter mellem fagene, i
den østlige ende er der ca. 2 meter. Den nordvestlige hjørnestolpe kunne ikke lokaliseres. Denne kan
have stået på syld eller også har A1185 fungeret som hjørnestolpe. Gavle og vægge er lige. A4032, A404
har muligvis været gavlstolper. Stolpehullerne er generelt ret uregelmæssige (men flere har fyld med
komponenterne trækul og brændt ler). Der har muligvis været indgang mod syd mellem
dobbeltstolperne A1204/A1205 og A1206/1207. A1202/1203 kan være skillerum i huset. Huset er 16
meter langt og 4,5 meter bredt. Mod nord har huset et udskud, der er 9 meter langt og 1,25 meter bredt.
I udskuddets nordvæg er A385 udskiftet med A1835. Her ses ligeledes, at A1835 skærer A384, der er
vægstolpe i hus A10010. Evt. har huset midtsuler A1193, A1203, A1794, A1069, A403.
Består:
382,385,386,388,389,390,391,395,403,404,1069,1185,1186,1187,1188,1195,1196,1197,1198,1201,1202,1
204,1205,1206,1207,1208,1210,1218,1219,1794,1835
Fund:
Datering:

Figur 20: Udskudshus A 10.033.

A 10.061: Udskudshus
Huset blev erkendt og undersøgt i felten, men beskrevet efterfølgende. Bygningen er 25,5 meter lang og
4,5 meter bred. På sydsiden ses en udskud med en længde på 10,5 meter og en bredde på 1,5 meter.
husets orientering er øst-vest. Mellem vægforløbene ses to større gruber med smedeaffald. Gruberne er
placeret nogenlunde centralt på husets længdeakse. Der er igen stratigrafisk sammenhæng i mellem
gruberne og huset, kun grubernes placering tale for at de evt. kunne have en sammenhæng med huset.
Den ene grube A1350 viste sig at være rektangulær med rundede hjørner 266 x 157 i fladen og en
dybde på 64. Består:
1332,1333,1334,1336,1337,1338,1340,1342,1343,1345,1346,1347,1348,1352,1354,1355,1357,1358,1359,
1360,1364,1664,1665,2509,2513,2515,2518,2519,2521,2525,2662
Fund: I grubens opfyld var der rester af varmepåvirket ler, kunne enten være fra en ovnkappe eller en
esse. I fylden var der ligeledes en betydelige mængde esseslagger, i alt blev der indsamlet 2 plast kasser
med slagger.
Datering:
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Figur 21. Hus A 10.061

A 10.062: Udskudshus
A 10.062 er en enskibet bygning orienteret øst-vest. På sydsiden af huset ses der to udskud ved hver
gavl. Længde 18 meter, bredde 4,3 - 4,5 meter. Hvert udskud er 5 meter langt og 1,5 meter bredt. Fra
forundersøgelsen indgår A4184, A4186, A4187 og A4283. ingen af de nævnte blev genfundet ved
muldafrømnningen eller efterfølgende afrensning. Huset tolkes som et beboelseshus.
Består: 1381,1383,1384,1385,1386,1387,1687,1693,1700,1702,1703,1704,1706,1707,1744
Fund:
Datering:

Figur 22: Hus A 10.062.

7.4.3 Toskibede huskonstruktioner
A 10.018: Toskibet hus
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A 10.018 er et toskibet hus. Huset består af 5 sæt tagbærende stolper, A988, A985, A1002, A1007,
A1021, A992, A998, A1013, A1010, A1025, (evt. A994 + A996). Huset er orienteret Ø-V med svag
NØ-SV drej. De tagbærende stolper er sat i væggen, og der er ingen tegn på gavlstolper eller
indgangsparti, men dette har formodentlig været mellem A1002, A1007, A1013, A1010. Hvor der er ret
stor afstand mellem stolperne i både nord- og sydvæg. Mod S-V har der muligvis været udskud i form
af A994 + A996. Placeringen er oplagt, men A 994 er meget stor i forhold til A996.
Består: 985,988,992,994,996,998,1002,1007,1010,1013,1021,1025
Fund:
Datering:

Figur 23: Tolkningsforslag til Hus A 10.018. der findes dog også andre muligheder: At bygningen er toskibet og
inkluderer en række stolpehuller mod nord.

A 10.045: Toskibet hus
Det øst-vest orienterede hus A 10.045 var forholdsvis velbevaret, idet der kunne registreres bevarede
gulvlag samt tilhørende grube/kælder. Konstruktionen var på godt 20 meters længde, mens bredden i
den vestligste del er ca. 5,3 m og kun ca. 4,5 m i den østlige del. Huset kan inddeles i tre situationer: En
vestlig del på knap 10 m, hvor konstruktionen kunne erkendes i form af stolpehuller og -spor (A1392,
A1393, A1399, A1395, A1394, A1717, A1862, A2626, A1718, A3266, A1439, A1441, A1440, A1442,
A1443, A1444, A1437, A2630, A1435, A2704, A1433, A3259, A1864, A1865, A1815, A1723, A2705,
A2979, A1872). En ca. ligeså lang, østlig del (A1869), der var velbevaret og bestod af to konstruktioner,
der ikke havde umiddelbart indbyrdes stratigrafi. Den vestligste af de sidstnævnte konstruktioner
bestod af en velbevaret pikstensbrolægning (A1874) overlejret af smudslag (A1860/1861, A1446,
A1863, A1870, A1871, A1868), mens der i den østligste del af huset fandtes en 138 cm dyb
nedgravning, der er tolket som enten grube eller kælder (Overordnet nr: A3138, indeholder: A1721,
A1858, A1859, A2655, A2974, A2976, A2977, A2652, A2975, A2989, A2988, A2995, A3008, A3243,
A3244, A3245, A3246, A3247 samt støjlespor A2996-3007, A3009-3010, A3120). Desuden kunne der
langs den østlige del af husets sydside erkendes en stolperække (A.nr. nævnt ovenfor), hvorimod en
tilsvarende række på husets nordside manglede. Topniveauet i den vestligste del ligger i kote
93,61/DVR90, i længdeaksens midte kote 93,42/DVR90, mens topniveauet i husets østligste del var i
kote 93,13/DVR90. I de registrerede dele af huset kan der således ses et fald på knap en halv meter fra
vest mod øst. Overordnet betragtet er huset opført som 2-skibet midtsulehus som stolpesporene i den
vestlige, ret irregulært stolpesatte halvdel vidner om. Det har ikke været muligt at udpege eventuelle
indgange, men en mulig sådan kan have været placeret over A1868, ligesom der kan have været andre
indgange. Den midterste del af huset med pikstensbelægningen er lagt direkte på undergrunden, og skal
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ses i sammenhæng med husets østligste del, der består af en grube/kælder, som respekterer husets
længde- og breddeakse. Der har ikke kunnet påvises stratigrafisk relation mellem pikstensbelægningen
og gruben/kælderen, men de ret omfattende keramikfund bekræfter den tidsmæssige samhørighed.
Fundene består af overvejende yngre gråbrændt gods, samt en del ældre rødbrændt gods i form af bl.a.
grøntglaserede kandeskår samt et indvendigt glaseret stjertpandefragment. Dateringen på disse fund
indikerer, at huset har været i funktion i perioden mellem ca. 1275-1375 (foreløbig vurdering). Der kan
ikke gives en eksakt funktionsbestemmelse af huset; dog er evt. køkkenfunktion diskuteret jvf. det store
antal keramikfragmenter, samt resterne af en mulig bageovn (A2988) i A3138.
Består:
1392,1393,1394,1399,1433,1435,1437,1439,1440,1441,1443,1444,1446,1717,1721,1723,1815,1858,1859,
1861,1862,1863,1864,1869,1874,1877,2630,2652,2655,2704,2973,2974,2975,2976,2979,2989,3138
Fund: 407: Gråvare, randskår, Middelalder; 425: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår,
Middelalder; 5093: sold, Middelalder
Datering: Yngre middelalder (1300-tal).

Figur 24: Toskibet huskonstruktion A 10.045.
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Figur 25: Huskonstruktion A 10.045 set fra øst.

Figur 26: Grube 1869 afrenset i fladen.
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Figur 27: Grube A 1869 i profil set fra nord.

7.4.5 Hegnshuse
A 10.005: Hegnshus. Enskibet.
A 10.015 er et mindre øst-vest-vendt enskibet hegnshus med 3 sæt tagbærende stolper, placeret i
væggen. A 40 har ikke en modstillede makker i nordvæg. Huset er 11 meter langt og 4,5 meter bredt.
Der er ingen tegn på indgang/gavl. Det enkeltstrengede hegn A 10.006 løber i forlængelse af husets
sydlige vægforløb.
Består af: 23,31,32,34,39,40,41,42,90
Fund:
Datering: Ud fra konstruktion og dateret til middelalder.
Stratigrafi: Samtidigt med hegn A 10.006.

Figur 28: Enskibet hegnshus A 10.005.
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A 10.024: Hegnshus. Toskibet.
Hus (sydlig del). Består af anlæggene A921, A924, A927 og A919 i vest og A931, A939, A944. I syd er
A937 og A946 gavl. Den østlige væg fortsætter muligvis som hegn med A738 og A739. Sandsynligvis
fortsætter huset mod nord. Stolpehullerne er generelt brede og nogle desuden dybe. Konstruktionerne
A 10.025 og A 10.024 er afsat med udgangspunkt i stolpehullernes størrelse og er i feltet observeret
som en formentlig sammenhæng. Det er dog muligt at et andet billede vil vise sig når der lukkes op
mod nord. Tilføjelse: N-del. Efter afrømning af feltet (PS 8) kunne husets nordlige del påvises. I
østsiden ses flere stolpehuller, der muligvis kan indgå i konstruktionen. Mulig indgang ses desuden i
sydlige østside. A930 + A933 = mulige stolper til funktionsopdeling af huset (7-24 cm dybe). Derved
bliver husets længde på omkring 10,5 meter, bredden er 4 meter. Huset ligget umiddelbart (ca. 5 meter)
syd for A10.053 (udhus/økonomibygning).
Består: 738,739,918,919,921,924,927,930,931,933,937,939,944,946
Fund:
Datering:

Figur 29: Hegnshus A 10.024.

A 10.036: Hegnshus, Enskibet
Hus 10.036 er et enskibet hus orienteret NNØ-SSV (nord-syd). Huset er 24 m langt, og består af 4
moduler, og 5,5 m bredt. Tagbærende - vægstolper: (fra nord) A430, A1257, A1261, A1254, A1264,
A1252, A127, A1253, A1276, A266, A281, a265, A267, A273, A276. Mangler: dræn grøften A263 har
formodentlig spist de to makker-stolper til A273 og A276. Endvidere blev der ikke fundet en makker til
A430. Inde i konstruktionen findes to gruber A1265 og A1267 med jern og mulige smedeskæl. Om
disse skal tilknyttes husets funktion, eller om de er ældre/yngre er uvist. Dog er de centralt placeret i et
modul. Om A1255 og A1258 skal tolkes som rester ad skillevægge er ligeledes uklart.
Består: 265,266,267,273,276,281,430,1252,1253,1254,1255,1257,1258,1261,1264,1265,1267,1270,1276
Fund:
Datering:

7.4.6 Firstolpeanlæg
A 10.003 Firstolpeanlæg/staklade
To sæt tagbærende stolper. Regulær staklade i forlængelse af den anden staklade A10002. De hører
sandsynligvis til langhuset A10.001 - og kan være bygget side om side eller måske er det en
37

forløber/efterfølger. Orienteringen følger husets. Stolperne er ret ensartede: Ovale i fladen, brede og
fladbundede i snit. Fyld er gråbrunt sandet ler.
Består: 120,121,122,123,124
Fund:
Datering: Samtidig med huset (A10.001?) formodentlig.
A10.004: Firstolpeanlæg/staklade
A10.004 er en staklade, der ligger meget alene. Stakladens mål er 2,4 x2,4 m. Anlæggets orientering er
vredet i forhold
Består: 558,559,560,561
Fund:
Datering:
A 10.007: Firstolpeanlæg/staklade
Firstolpeanlæg/staklade. A 10.007. Består af to sæt tagbærende stolper. Regulær staklade, der følger de
øvrige konstruktioners orientering. Stolperne bevaring er udmærket og de er nogenlunde ensartede med
ret flad bund.
Består: 158,159,161,166
Fund:
Datering: Intet daterende fundet i anlæggene, men den er sikkert samhørende med langhuset A10.001.
A 10.008: Firstolpeanlæg/staklade
Firestolpeanlæg/udhus. Ret stort rektangulært men regulært 4- stolpeanlæg, som muligvis har udgjort
en side-/tilbygning på A10005 eller en ret samtidig egen konstruktion (bygningerne respekterer
hinanden og fyld og beskaffenhed af stolper er ensartet) TB: A160, A175, A18, A13. Formen er
usædvanlig men stolperne er ret ens i form og fyld. Det er ikke muligt at knytte øvrige stolper til.
Består: 13,18,160,175
Fund:
Datering: Samtidig med A 10.005
A 10.011 Firstolpeanlæg/staklade
Firstolpeanlæg/staklade. Består af to sæt tagbærende stolper; A436, A426, A434, A428. regulær
staklade, hvis svage NØ-SV orientering afspejler de øvrige nærliggende staklader. Kan evt. relatere sig
til huset/hegn lige vest for. Regulære og ensartede stolper.
Består: 426,428,434,436
Fund:
Datering:
A 10.012 Firstolpeanlæg/staklade
Firestolpeanlæg/staklade. Bestående af to sæt tagbærende stolper; A350, A508, A349, A351. Regulær
staklade, som form (formentlig) hører til huset syd for. Har nok været forløber, aftager for, eller
samtidig med de to øvrige staklader (A10003 + A10014), som den så nogenlunde deler orientering med
og i hvert fald synes at respektere. Stolperne er generelt store, mørke og ensartede - to med mulige
stolpespor bevaret.
Består: 349,350,351,508
Fund:
Datering:
A 10.013 Firstolpeanlæg/staklade
Firestolpe-anlæg/staklade. Bestående af to sæt tagbærende; A352, A354, A353, A355. Regulær staklade,
der sandsynligvis knytter sig til huset syd for. Stolperne er mørke, ensartede og velbevarede (se desuden
beskrivelsen for A 10.012 - gælder også for A 10.013).
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Består: 352,353,354,355
Fund:
Datering:
A 10.014: Firstolpeanlæg/staklade
Firestolpeanlæg/staklade. Bestående af to sæt tagbærende: A356, A517, A357, A358. Regulær staklade,
der sandsynligvis knytter sig til huset syd for - enten har der stået flere små udhuse til huset eller også er
de 3 staklader udskiftninger. Stolperne er regulære, mørke og ensartede.
Består: 356,357,358,517
Fund:
Datering:
A 10.019: Firstolpeanlæg/staklade
Konstruktionen er lidt irregulær og stolperne mod øst er lavere end de vestlige. Orienteringen følger
husets (10.018) og kan evt. høre hertil. I A 1030 blev der fundet en klump af noget jern/slagge/malm,
som måske kan afsløre noget om konstruktionens funktion.
Består: 1023,1027,1029,1030
Fund:
Datering:
A 10.022: Firstolpeanlæg/staklade
Firestolpeanlæg. Består af A950, A983, A743, A962 (A738 og A739 er undersøgt som udvidelse af
konstruktionen, men indgår næppe i konstruktionen). Store stolpehuller med større sten, meget ens =
dybder. Foto og jordprøve fra A743.
Består: 743,950,962,983
Fund:
Datering:
A 10.023: Firstolpeanlæg/staklade
Firestolpeanlæg med spor af smedeaktivitet midt i. Består af A744, A749, A746, A759. Mellem disse
ligger A748, hvori der er spor af smedeaktivitet. Relativt små stolpehuller, men ensartede i fyld og
størrelse.
Består: 744,746,748,749,759
Fund:
Datering:
A 10.034: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.034 er et Firstolpeanlæg/stakalde umiddelbart syd for hus A10.035. Regelmæssigt anlagt med 3
meter mellem stolperne. mindre stolpehuller 34-40 cm. i diameter og 16-22 cm. dybe, med mellem
gråbrunt fyld.
Består: 1215,1216,1217,1220
Fund:
Datering:
A 10.035 Firstolpeanlæg/staklade
A 10.035 er en staklade/firestolpeanlæg. Bestående af to sæt tagbærende stolper, A1607, A1614, A1610,
A1613. Regulær opbygning og ret ensartede stolper - både i form + fyld. Muligvis beliggende i hjørnet
af en gårdsplads. Et hegn synes at løbe om konstruktionens nord + vest sider.
Består: 1607,1610,1613,1614
Fund:
Datering:
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A 10.038: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.038 er en staklade. Ø-V orienteret, 3,5 meter langt, 2,5 (3 m) meter bredt. Består af A1150, A1152,
A1162, A1153. Stolperne er uens, men placeret regelmæssigt. Fyld, gråbrunt sandet ler. Ligger i dirkete
forlængelse af Hus A10036, må være enten ældre eller yngre - næppe samtidig. Øst herfor ligger endnu
en staklade. Omtolket d. 28.8.10. KR. Staklade består af A1143, A1150, A1151, A1152. Hus 10.036
som nævnes må være hus A 10.026 i stedet for. A1153 og A1162 kun evt. regnes for gavlstolper i A
10.026
Består: 1143,1150,1151,1152
Fund:
Datering:
A 10.040: Firstolpeanlæg/staklade
Staklade A 10.040. Bestående af A1611, A1622, A1623 samt (måske A549- skal tjekkes, da den er
dækket til ved udgravningen af de tre øvrige). A1611, A1622 + A1623 er dog så ensartede at disse MÅ
være sammenhørende. De er alle meget kraftige og synes for overdrevne til et firestolpeanlæg, men de
kan ikke kobles til andet. Måske har konstruktionen været meget høj? Muligvis har den været bygget
som afslutning på hegnet A 10.039.
Består: 549,1611,1622,1623
Fund:
Datering:
A 10.041: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.041 er en staklade. A 1768 indeholdt smedeskæl og en jernanalyse. Der er præcis 2 m. mellem
centrum af alle anlæggene i en vinkelret firkant.
Består: 1767,1768,1771,1772
Fund:
Datering:
A 10.042: Firstolpeanlæg/staklade
Består: 1769,1770,1774,1775
Fund:
Datering:
A 10.044 Firstolpeanlæg/staklade
A 10.044 staklade/firstolpeanlæg. Regulær staklade bestående af 2 sæt tagbærende, A736, A735, A734,
A731. Beliggenheden er ret isoleret ud til noget vådbund, men måske hører den til huset NØ-for.
Stolperne er ikke specielt ensartede.
Består: 731,734,735,736
Fund:
Datering:
A 10.047: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.047 er en staklade med 2,2 - 2,5 meter mellem stolperne. 2 stolper snittet, 30-34 cm. i diameter,
14-20 cm. dybe..
Består: 1365,1366,1367,1368
Fund:
Datering:
A 10.048: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.048 staklade/4-stolpeanlæg. Regelmæssigt anlagt m. 2,2 m. mellem stolperne. Regulære
stolpehuller 34-42 cm. i diameter og 18-20 cm. dybe, dog ikke A1676, der kun er 6 cm. dyb. Mellem til
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mørkt gråbrunt fyld. Det er muligt at A10048 kan forbindes til A10049 eller A10050, eller at alle 3
konstruktioner skal ses som samlet enhed.
Består: 1378,1673,1676,1677
Fund:
Datering:
A 10.049: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.049 er en staklade/4-stolpeanlæg. Regelmæssig anlagt m. 1,9 - 2,2 meter mellem stolperne. A1688
ses ikke i snit, men overfladen "udhulet" hvorved fylden kan være bortgravet. De resterende
stolperhuller er 28-29 cm i diameter og 8-10 cm dybe med mellem til mørkt gråbrunt fyld. Det er muligt
at A 10.049 kan forbindes med A 10.048 dog (og muligvis endda med A 10.050) som samlet
konstruktion.
Består: 1681,1683,1688,1873
Fund:
Datering:
A 10.050 Firstolpeanlæg/staklade
Staklade/4-stolpeanlæg A 10.050. består af 4 dobbelte stolper, A1373, ,A1374, A1375, A1875, A1379,
A1380, A1376, A1377. Regelmæssigt anlagt med 2,2 m. mellem stolperne, der i alle hjørner er
dobbeltstolper. Stolpehullerne er 24-39 cm. i diameter, 4-10 cm. dybe med mellem til mørkt gråbrunt
fyld (A1373, A1374, A1376, A1377 dog ikke snittet). Der er taget jordprøver fra A1375. Det er muligt
at A 10.050 kan forbindes med A10048 (muligvis også A10049 til en større enhed!).
Består: 1373,1374,1375,1376,1377,1379,1380,1875
Fund:
A 10.054: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.054 er et firstolpeanlæg/staklade. Bestående af to sæt tagbærende stolper, A2240, A2241, A2242,
A2245. Regulær staklade, orienteret NØ-SV, kan ikke umiddelbart relateres til nogen konstruktioner i
nærheden. Stolper mellem 28 og 40 cm. i diameter og mellem 6 og 10 cm i dybde. varierer i fyld, flade
og snit.
Består: 2240,2241,2242,2245
Fund:
Datering:
A 10.060: Firstolpeanlæg/staklade
A 10.060 er en staklade/firstolpeanlæg. Regulær Ø-V orienteret konstruktion bestående af 2 sæt
tagbærende stolper,
Består: 1842,1788,1650,1651
Fund:
Datering:
A 10.063: Firstolpeanlæg/staklade
Staklade eller andet udhus. firstolpeanlæg. bestående af A2531, A2538, A1692, A1697. Eventuelle
supplerende stolper kunne være A1696, A1695, A2532. Areal i mellem stolpehullerne måler 4,5 x 5,5
meter. ulig relation til langhuset lige syd for, selv om de ligger noget tæt.
Består: 1692,1696,1697,2531,2532,2538
Fund:
Datering:
A 10.073: Firstolpeanlæg/staklade
4 stolpehuller sat i et kvadrat der måler 200 x 200 cm. Indgår sandsynligvis i samme gårdsanlæg som A
10.070.
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Består: 3195,3196,3197,3200
Fund:
Datering:
A 10.074: Firstolpeanlæg/staklade
Mindre kvadratisk anlæg med 4 stolper. 200 x 200 cm.
Består: 831,834,835,1076
Fund:
Datering:
A 10.075: Firstolpeanlæg/staklade
Mindre 4 stolpe anlæg. cirka 210 x 220 cm. Stolpehuller med en diamter på cirka 20 cm. og en
varierende dybde 1-7 cm.
Består: 2061,2062,2064,2065
Fund:
Datering:

7.4.7 Seksstopleanlæg
A 10.028: Enskibet hus. Økonomibygning
Økonomibygning. Mindre økonomibygning - 3 sæt tagbærende stolper (A1108, AA313), (A1110,
A1112), (A1120, AA1117) – nord for huset A10026. N-S- orienteret. Stolpehullerne er ca. 50 cm brede
og ca. 10 cm dybe. Der er ca. 2 meter mellem stolperne i både bredderetning og længderetning.
Består: 313,1108,1110,1112,1117,1120
Fund: Der er fundet en kugle af metal i A1112, Ø = 1 cm.
Datering:

Figur 30: Seksstopleanlæg A 10.028.

A 10.051: Enskibet hus
A 10.051 økonomibygning. Orientering N-S. Stolper der indgår, A2010, A2032, A2008, A2029.
Yderligere forventes A1404 og A1407 at indgå - dvs. 3 sæt tagbærende stolper. Disse stolper (A1404 +
A1407) er ikke snittet pt. pga. arbejdet med hus A10045. De fire stolper der er snittet, er ensartede i
både form, fyld og struktur. Husets dimensioner, 3 m. bred, 3-6 m. langt.
Består: 1404,1407,2008,2010,2029,2032
Fund:
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Datering:

Figur 31: Sekstolpeanlæg A 10.051.

7.4.8 Mindre udhuse, Atypiske
A 10.031: Enskibet udhus, Atypisk
Består: 1543,1544,1546,1559,1560,1562,1570,1616
Fund:
Datering:

7.5 Hegn
A 10.006: Hegn
Muligt hegnsforløb Kort Ø-V orienteret stolperække, der kan have udgjort et hegnsforløb i forlængelse
af bygning A10005. Enkeltradet hegn med ensartede stolper i snit + flade med nogenlunde regulær
afstand.
Består: 88,91,92,93,94,95
Fund:
Datering:
A 10.009: Hegn
Hegnsforløb A10009. Muligvis bygget i forlængelse af A10008. Det kan være tilfældigt men fyldet ser
lignende ud. Ø-V gående enkeltradet hegnsforløb. stolperne A177, A178, A182, A184, A185, A197,
A206, A208. fortsætter muligvis under mulden i mod nord. OBS. se efter om A10009 kan laves til et
hus med sydvæg og A 10.008.
Består: 177,178,182,184,185,197,206,208
Fund:
Datering:
A 10.020: Hegn
A 10.020 er et Hegnsforløb. Enradet hegnsforløb - N-S med knæk mod Ø. Muligvis med to
tilbygninger på indersiden. Stolper, A 975, A977, A978, A979, A760, A761, A982, A1071, A991, A993,
A995, A757, A1040, A1041, A1048, + mulige hegnshuse, A997, A999, A1064. Det er i højere grad
stolpernes indbyrdes placering end det er ensartethed, der muliggør dette hegnsforløb. De fleste er dog
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ikke ret gode, nogle små andre ret store. Hegnet respekterer ikke hus A 10.018 + A 10.021, hvorfor det
næppe indhegner disse. Der er flere store stolper lige nord for hus A 10.018, som kan udgøre et hus,
der først bliver synlig når jordbunken fjernes, så måske hegnet omkranser dette med vådområdet, som
en naturlig afgrænsning mod øst. Tilbygningen er langs den vestlige inderside af hegnet og har været ca.
2 meter bred.
Består: 757,760,761,975,977,978,979,982,991,993,995,997,999,1040,1041,1048,1064,1071
Fund:
Datering:
A 10.025: Hegn
Hegnet består af anlæggene A922, A923, A925, A920, A914, A916, A737. En række mindre
stolpehuller der ligger på en ret linje og formentlig et hegn. A923 ses som overlejrende A924, der indgår
i hus A10024, hvorfor hegnet må ses som det yngste. Konstruktionerne A10025 og A10024 er afsat
med udgangspunkt i stolpehullernes størrelse og er i feltet observeret som en formentlig sammenhæng.
Det er dog muligt at et andet billede vil vise sig når der lukkes op mod nord.
Består: 737,914,916,920,922,923,925
Fund:
Datering:
A 10.027: Hegn
A 10.027 er t hegn. 1.strenget. Ø-V orienteret. Udgår fra hus A10026. Består af: A1124, A1164, A157,
A148, A145. - Herefter er det uklart om hegnet fortsætter mod nord eller syd.
Består: 145,148,149,157,1124,1164
Fund:
Datering:
A 10.037: Hegn
Hegnet er 14-15 meter lang og orienteret NV-SØ. Hegnet består af A1222, A1225, A1228, A1232,
A1241, A1242. Enten indgår A1259 eller A1247. Stolperne er uens og flere af dem indeholder
stolpespor. Det er uklart om hegnet skal knyttes til hus A10036 eller tilhører et andet forløb. Hegnet
ligger rent i fladen med få andre anlæg omkring.
Består: 1222,1225,1228,1232,1241,1242,1247,1259
Fund:
Datering:
A 10.039: Hegn
Der er tale om et enkeltradet hegnsforløb bestående af 8 stolper. A1621, A1629, A1617, A1619, A1637,
A1638, A773, A774. Måske har de nordligste stolper af A10040 udgjort den vestligste del. Hegnet løber
Ø-V. De 5 østligste stolper står regulært - lige linje + lige afstand A1629 + A1617 ligger lidt forskudt
mod syd - måske har det været konstrueret anderledes her. Hegnet synes ikke at indhegne nogen gård,
men der er 3 staklader syd + sydøst for.
Består: 773,774,1617,1619,1621,1629,1637,1638
Fund:
Datering:
A 10.043: Hegn
Muligt Hegn. A10043. Enkeltradet hegnsforløb. N-S-gående med drejnin mod øst i nord.
Hegnsforløbet er lidt dubiøst, da det her forslåede forløb ikke synes at indhegne andet en spredte
staklader. Dog er stolperne ganske reelle og forløbet nogenlunde regulært. Den sydligste del af forløbet
er lidt tvivlsom og stolperne her vist ret uens, men der kan have været indgang her i mellem A541 og
A543.
Består: 419,422,443,444,445,536,537,538,541,543,1606,1608,1615,1625
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Fund:
Datering:
A 10.059: Hegn
Enkeltstrenget hegnsforløb.
Består: 1291,1292,1302,2474,2479,2492
Fund:
Datering:
A 10.067: Hegn
Hegnet er den nordlige afgrænsning på gårdsanlæg. Der er ikke fundet bebyggelse nord for hegnet,
hvorfor hegnet regnes hørende til bebyggelsen syd for.
Består: 2942,2943,2947,2948,2949,2951,2952,2953,2954,2957,2958,2961,3022,3027,3122,3123
Fund:
Datering:

7.6 Grøfter
Der er med sikkerhed to grøftsystemer i området med en forskelleig orientereing. Indholdet af slagger
kan være en indikator på en tidsmæssig stratigrafi.
I området felt 1 vest er der tale om et system af enten agerstriber af 13 til 16 meters bredde, med
skiftende orientering og datering eller alternativt ældre systemer af drængrøfter uden drænrør. Der kan
også være tale om en kombination hvor systemerne har en forskellig funktion. Afstanden mellem
grøfterne er uanset 13-16 m for de regelmæssige grøfter, der er stort set parallelle inden for de enkelte
systemer: I det formodentlig vis yngste system (markeret med rød signatur på illustration) er der et
drænrør i anden grøft fra øst.
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Figur 32: Ældste system er grønt. Dateret ud fra fund af plan konvekse slagger (der kan være sekundært
deponeret) og stratigrafisk. Desværre har der i udgravningssituationen ikke været muligt at afklare stratigrafien
mellem de yngre grøftsystemer.

Felt 1 øst er slet ikke præget af disse regelmæssige systemer. Der forekommer ligesom mod vest en del
regulære moderne drængrøfter men derudover også grøfter tolket som tofteskel. Mest markant er grøft
A 1517 der øjensynligt markerer den østlige udstrækning af bebyggelsen. Grøften har plankonvekse
slagger i opfyldningen, hvilket tolkes som at grøften er sløjfet måske tidligst i højmiddelalderen. Mod
syd er der udskilt et ældre sydøst-nordvest grøft (A 289), der skæres af eller tilstødes til grøft A 263.
Mod nord findes en nordsyd-gående grøft, der krummer mod vest. Sidst ses to mindre øst-vest
orienterede grøfter i områdets nordøstlige hjørne.
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7.6 Brønde, gruber og øvrige anlæg
Brønde
Der er i det undersøgte område erkendt 7 brønde hvoraf to er dendrokronologisk dateret ud fra bevaret
tømmer.
Gruber
Der er i det undersøgte område erkendt 120 gruber. Kun få er tolket med henblik på funktion: Der er
tale om 1 materialetagningsgrube, en hørrødningsgrube, en opbevaringsgrube, en smedegrube samt 13
kogestensgruber, der næppe relaterer sig til den middelalderlige bebyggelse.
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8. Fundmaterialet
Opgørelse over fund opdelt på materiale og genstandstyper som inddelt i
MUD:
Identifikation
Angivelse Sekundær Materiale Genstand
angivelse
Materiale: Bly/tin (2)
Genstand: Blik (1)
Genstand: tenvægt (1)
Materiale: Botanisk materiale (1)
Genstand: brændt hør (1)
Materiale: Bygningskeramik (4)
Genstand: Tegl, munkesten (2)
Genstand: Tegl, tagsten (2)
Materiale: Flint (8)
Genstand: Afslag (2)
Genstand: Ildskørnet (6)
Materiale: Jern (32)
Genstand: art: angiv-> magnetisk materiale (1)
Genstand: Hængsel (1)
Genstand: Ka (1)
Genstand: nagle (2)
Genstand: redskab, kniv (1)
Genstand: redskab, ubestemt (3)
Genstand: rideudstyr, hestesko (1)
Genstand: smedning, art: angiv-> (1)
Genstand: smedning, art: angiv-> rester fra smedeaktivitet (1)
Genstand: smedning, art: angiv-> Smedeskæl (1)
Genstand: ubestemt (18)
Genstand: sold (1)
Genstand: Til anden naturvidenskabelig analyse (23)
Genstand: til flotering (218)
Genstand: til makrofossilanalyse (2)
Materiale: Keramik/historisk tid (191)
Genstand: Anden kardel, ubestemt (2)
Genstand: Anden kardel, ubestemt -forglasset (1)
Genstand: Bugskår (1)
Genstand: Bundskår, ubestemt (1)
Genstand: Gråvare (1)
Genstand: Gråvare og rødbrændt (1)
Genstand: Gråvare, bugskår (52)
Genstand: Gråvare, hank/øre (2)
Genstand: Gråvare, randskår (27)
Genstand: Keramik diverse (6)
Genstand: Næstenstentøj, bugskår (3)
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Antal

Genstand: Næstenstentøj, randskår (5)
Genstand: Randskår (1)
Genstand: Randskår, ubestemt (13)
Genstand: Rødbrændt (1)
Genstand: Rødbrændt bugskår (1)
Genstand: Rødbrændt, bugskår (1)
Genstand: Rødbrændt, standfod, Tå (1)
Genstand: Sideskår (1)
Genstand: Sideskår, diverse (1)
Genstand: Sideskår, ubestemt (40)
Genstand: Ældre rødbrændt (1)
Genstand: Ældre rødbrændt fejlbrændt (1)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), bugskår (1)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bugskår (12)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, bundskår (5)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, hank/øre (5)
Genstand: Ældre rødgods (kandeskår), tørglasur, randskår (2)
Genstand: Ældre rødgods bugskår (1)
Genstand: Ældre rødgods bundskår (1)
Materiale: Knogle/tak/tand (4)
Genstand: Uvis funktion (4)
Materiale: Ler (31)
Genstand: Brændt ler (24)
Genstand: Essesten (3)
Genstand: Ler (2)
Genstand: Lerklining (2)
Materiale: Metal, andet (2)
Genstand: Mønt (2)
Materiale: Slagge (136)
Genstand: essebund (1)
Genstand: jern, kageform (plan-konvex) (31)
Genstand: jern, løbere ? (2)
Genstand: jern, myremalm (3)
Genstand: jern, smedeslagge ? (86)
Genstand: jern, ubestemt (13)
Materiale: Sten (13)
Genstand: Art: anden/ubestemt (2)
Genstand: Art: anden/ubestemt rød porfyr (1)
Genstand: Art: basalt (2)
Genstand: Art: sandsten (1)
Genstand: Bearbejdet: hvæssesten (1)
Genstand: Bearbejdet: slibesten (4)
Genstand: Bearbejdet: ubestemmelig (1)
Genstand: Kværnsten: dreje- (1)
Materiale: Træ (55)
Genstand: Planke (2)
Genstand: Træ (4)
Genstand: Trækul (49)
Materiale: Zoologisk materiale (7)
Genstand: Brændte knogler (2)
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Genstand: Dyreknogler (1)
Genstand: Knogler (2)
Genstand: Tand (2)

8.1. Jern og slagger
Ved udgravningen blev der fundet en betydelig mængde slagger. Både plan/konvekse esseslagger samt
mindre stykker af smedeslagger, løbeslagger og rester af forglasset ler. Fundene peger på et intensivt
smedehåndværk på pladsen.
Smede affaldet synes at koncentrer sig til 3 områder. I den østlige del af lokalitet 1 blev der fundet
rigelige mængder af smedeaffald i forbindelse med det større vådbundsområde. I vådbundsområdets
nord og øst side blev der fundet mange plan/konvekse esseslagger. For yderligere beskrivelse af
fundmaterialet vedrørende smedeaktivitet se rapport fra Heimdal Archaeometry.

Figur 33: Spredning af slagge i udgravningens østlige del.
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Figur 34: Spredning af slagge i det sydlige felt.

Figur 35: Spredning af slagge i det vestlige område.
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Figur 36: Spredning af plankonvekse slagger (kalotslagger).

Figur 37: Spredning af plankonvekse slagger (kalotslagger) i det sydlige felt.

8.2 Keramik
Keramikken fra udgravningen kan inddeles overordnet i to perioder: Et sparsomt men meget spredt
materiale af blødt brændt, groft magret keramik. Generelt er materialet meget fragmenteret men et
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enkelt skår formodes at stamme fra et halvkuglekar. Der er variation i materialet hvilket medfører en
bred datering af materialet til vikingetid til og med 1000-tallet.
Den anden gruppe bestod af et interessant skårmateriale der daterer sig til perioden ca. 1200-1350.
Materialet bestod i skår af gråvare af varierende brændingsgrad, ældre rødgods med tørglasur samt få
skår af næsten stentøj. Dette materiale fordeler sig i et bredt bånd over den nordlige del af felt 1. I et
kvadratisk område på ca. 40x40 meter er forekomsten af denne type keramik massiv med anlæg A 1869:
Formodentlig vis en brønd, hvori der i opfyldningslag i toppen af brønden er et rigt materiale med
karfomer der dateres til ca. 1250-1350.

Figur 38: Højmiddelalderlige keramikskår fra Anlæg 3831

Det fuldstændige fravær af jydepotte (bortset fra et enkelt skår i felt 3), stjertpotte og øvrige karformer
tlhørende 1400-tallet, indikerer at bebyggelsen senest er væk på dette tidspunkt
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Figur 39: Spredningen af keramik fra historisk tid i udgravningens østlige del.
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Figur 40: Spredningen af keramik fra historisk tid i udgravningens vestlige del.

8.3 Andet
Der blev i grube fundet en rektangulær plade af porfyr der var stærkt bearbejdet. Et forslag til tolkning
er at der kan være tale om en tabula: Den sten der placeres over et relikviegemme i et alter.

9. Konklusion
9.1 Gennemgang af de enkelte områder
9.1.1 Område 1 øst
Den største lokalitet (Område 1 øst) lå nord for Præstevej og øst for Skolevej. Dette var den største
lokalitet på 19.850 kvadratmeter. På lokaliteten blev der fundet et antal konstruktioner af varierende
størrelse, tolket som beboelseshuse og diverse økonomibygninger (udhuse, staklader m.m.). Området
tolkes som en bebyggelse i minimum 4 faser, der dækker tidsrummet germansk jernalder frem til
årtierne omkring år 1300. Den forholdsvis sparsomme bevaringsgrad af huse såvel som hegn gør
funktionsbestemmelsen af huskonstruktionerne vanskelige. Ud fra et parallelt materiale fra Østergård
(Sørensen 2011) kan en række huse dog med stor sandsynlighed udskilles som hovedhuse, hvilket kan
give en indikation på antallet af gårdsanlæg.
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Ejerlavsgrænsen der løber næsten nord syd gennem den vestlige udkant af felt 1øst regnes for at være
yngre end den ældste del af bebyggelsen. Man har næppe fra starten haft en bebyggelse der var placeret
i to forskellige ejerlav, og desuden ser det ud til at konstruktionerne . Der kan argumenteres for en teori
om at bebyggelsens nedlæggelse og fastlæggelsen af de nye ejerlav er en konsekvens af Hvolgård
Hovedgårds udflytning fra landsbymiljøet og fra den kirkenære placering til fordel for et mere
optimeret ressourceområde til hovedgården og den ”nye” store landsby i sognet Ølholm. Muligvis kan
et gårdsanlæg relaterende til den store smedeaktivitet omkring bygningerne A 10.045 og A 10.077 have
fortsat sin funktion som et enligtliggende gårdsanlæg/smedje efter at den øvrige bebyggelse var
nedlagt/flyttet

9.1.2 Område 1 vest
Et areal 9115 m2 på var en del af samme bebyggelse som i område 1 øst: Sen vikingetid/tidlig
middelalder – højmiddelalderen. Tolkningsmæssigt kan der, ud fra bygningernes placering, udskilles
minimum to gårde, hvoraf den vestlige er i minimum to faser. Bebyggelsens vestlige afgrænsning er ikke
fundet og den vestligste bygning fortsætter ud under feltgrænsen. I forundersøgelsen var
anlægsintensiteten i den vestlige del af arealet så sparsom at området ikke oprindeligt blev udpeget til en
egentlig arkæologisk undersøgelse.

Figur 41: Konstruktioner i felt 1 øst og vest. Udskudshuse: turkis, Et- og toskibede huse: blå, Staklader: grøn.

9.1.3 Område 2
Der er ikke udskilt konstruktioner i område 2, et felt på 579 m2. Der er dog registreret en del regulære
stolpehuller samt enkelte gruber, og området må regnes som en del af bebyggelsens areal.

57

Figur 42: Område 2

9.1.4 Område 3

Område 3 dækker et areal på 1235 m2. Evt. kunne en placering nærmere kirken være oplagt for et
vikingetidsgårdsanlæg og evt. en efterfølgende hovedgård, svarende til Hvolgårds forgænger. Således er
brønd A 2431 i område 3 der er det mest kirkenære af områderne, dateret til 1064-1086. Der er dog
ikke umiddelbart nogen koncentrationer af anlæg at se i det forundersøgte område uden for
feltgrænsen. I feltet er der udskilt to staklader, der må tilhøre et gårdsanlæg med de større bygninger
placeret uden for feltgrænsen. Der ses i området spor efter deponering af smedeaffald. Således er der i
fire stolpehuller der kan tilhøre et hegn eller en konstruktion af ukendt type fundet slagger, der kan
være smedeslagger.
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Figur 43: Område 3 med stakladerne A 10.041 og A 10.042 samt den dendrokronologisk daterede brønd A 2431
markeret med grønt.

9.1.5 Det samlede område
Der er umiddelbart ikke tale om en kontinuerlig bebyggelse, men de ”manglende” perioder, primært
vikingetidens markante huse, kan sagtens have ligget uden for det undersøgte område.
Der anses for usandsynligt, at det bebyggede område der udviser en samtidighed i perioden fra tidlig
middelalder til højmiddelalderen, skulle være delt af et ejerlavsskel i hvert fald i den tidlige del af
bebyggelsens funktionsperiode. Der kan sandsynligvis i det østlige område godt fortsætte med at være
et gårdanlæg efter den formodentlige nye ejerlavsdeling. Denne sidste gård på stedet kan have fortsat
sin funktion helt op til omkring år 1400. Selv om den øvrige landsby næppe har eksisteret på dette
tidspunkt. Der kan meget vel have været et vejforløb forud for det eksisterende nord sydgående
vejforløb der skiller bebyggelsen i to, men det er ikke sikkert. Der er tre vådområder med åbent vand
helt op i 1900-tallet og bebyggelsen har med det i tankerne med sikkerhed været delt op i en østlig og
en vestlig del ud adskilt af vådområdet der følges af både vej og det tidligere ejerlavsskel.

9.2 Bygningsmasse
Der blev ved udgravninger fundet 24 større bygninger. Hvis man regner der med at hvert gårdsanlæg
består af 1-2 større bygninger, en beboelse og en stald/lade-bygning, dertil kommer et antal mindre
udhus, værksteder, staklader. Med en sådan inddeling kan der have ligget omkring 8-10 gårde på det
udgravede område. Nogle steder er der overlappende bygninger i 2 faser men aldrig i 3 faser. Langt de
fleste af bygninger ligger i en fase. Så det er sandsynligt at 8-10 gårde har eksisteret samtidigt.
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9.2.1 De etskibede huse
De etskibede huse er en heterogen masse, der omfatter både beboelseshuse med vindfang og
formodentlig vis vognportmodul i vest, et par hegnshuse samt en stribe mindre udhuse.
Etskibede
konstruktioner
A 10.069
A 10.076
A 10.001
A 10.036
A 10.065
A 10.026
A 10.029
A 10.005
A 10.070
A 10.016
A 10.071
A 10.030
A 10.051
A 10.072
A 10.028
A 10.053
A 10.055

Længde i Bredde i Antal
m
m
fag
27,6 4,2-4,6
4 (6)
20,5
(11,9)
6,8 8 (6)
19
5 7(6)
13 (20)
5,1 6(8)
13 (15)
3,9
12,5
4,65
11,2
4,4
11
4,5
9,5
4 4 (6)
8,5
5
7,5
3 3 (4)
7,3
3,5
6,3
3
5,8
2,7
4,8
2,3
4,5
2,4 3?
4,1
2,4 4?

A 10.066

min. 8,3

4,2

A 10.057

min. 8

3,8 4 (6)

A 10.058

min. 5

3,6 3 (min.)
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7
6
3
6
4
3
3

4

Orientering Tolkning
vsv-ønø
Beboelse
Beboelse? Usikker tolkning og
Vnv-øsø
datering
ø-v
Beboelse
nnø-ssv
Hegnshus
ø-v
?
Ø-v
?
ø-v
Beboelse
ø-v
Hegnshus
vsv-ønø
?
sv-nø
Udhus
Udhus
vnv-øsø
Udhus
nnø-ssv
Udhus
Udhus
Udhus
Usikker tolkning
n-s
Udhus
Fortsætter mod vest uden for
ø-v
feltgrænse
Fortsætter mod vest uden for
feltgrænse
Fortsætter mod vest uden for
feltgrænse

Figur 44: Spredning af et - og toskibede huse i felt 1 øst og vest.

9.2.2 De toskibede huse
Der er ved undersøgelsen fundet 6 toskibede huse
Toskibede konstruktioner

Længde i m Bredde i m

A 10.045
A 10.024
A 10.064
A 10.020
A 10.021
A 10.018

20 (15)
19,1
15
12
11,7
9,7

Antal
fag

5,5 8 (7)
4,2
4,2 7 (8)
4,3
5,3
4,7

Orientering Noter
Hus m. bevaret
ø-v
gulv
Hegnshus
ø-v
7 nnø-ssv
5 ø-v

9.2.3 Udskudshusene
Fem af de enskibede huse havde udskud til den ene eller begge sider. To af husene (A 10.033 og A
10.029) havde et udskud mod nord i halvdelen af husets længde fra vestgavl til husets midte. De tre
andre huse A 10.015, A 10.061 og A10.062 havde udskud på sydsiden af bygning. Hvor A 10.062 havde
to udskud på sydsiden af bygning, der gik fra hver gavl og cirka en tredjedel ind på sydfacaden, havde
de to øvrige huse udskuddet placeret cirka midt på sydfacaden. En tolkning af disse fem bygninger som
beboelseshuse synes nærliggende (Sørensen 2011 s. 118, Kristiansen 2003)
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I nogle af husene er der mulige rester af skillevægge påvist ved stolpehuller placeret imellem to
tagbærende stolper. Der har ikke været tale om midtsuler, da de ikke var større eller dybere end
stolpehullerne i vægforløbene. I flere tilfælde kan man se en stolpe placeret cirka midt i mellem to
tagbærende stolper. I disse tilfælde må der være tale om en stolpe til indvendig rumopdeling og
understøttelse af den tværgående bindbjælke. Det har ikke været muligt at påvise funktionsopdeling i de
enkelte huse.
Udskuds-huse Læng-de Bred-de Antal fag
A 10.061
24
4,4 12?
A 10.015
22
6
A 10.062
18
4,4 5 (6)
A 10.017
17,7
4,5 9?
A 10.033
15,7
4,7
8

Oriente-ring
ø-v
vsv-ønø
ø-v
vnv-øsø
vnv-øsø

Tolkning
Beboelse med udskud mod syd
Beboelse m. udskud mod syd og vindfang
Beboelseshus med to udskud mod s.
Beboelse. Udskud mod n og s, vindfang og port
Toskibet beboelseshus med udskud mod nord

Figur 45: Spredning af udskudshuse i felt 1 øst. Konstruktionstypen forekommer ikke i de øvrige felter.

9.2.4 Staklader
Stakladerne er den hyppigst repræsenterede konstruktionstype på Guldagerhøj, men også den
nemmeste at identificere. Der er erkendt 25 staklader i materialet. Disse fordeler sig i form fra det
fuldstændigt kvadratiske grundplan til det let rektangulære. De mindste staklader er 2 x 2 m og den
største er A 10.038 på 3,2x2,8 m og A 10.044 på 2,7x2,6 m.
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Stakladerne ligger flere steder i grupper af to med den samme størrelse, orientering og
side om side, som om de respekterer hinanden. Eksempler på dette er A 10.048 og A 10.049 samt A
10.002 og A 10.003.

Figur 46: Spredning af staklader i felt 1 øst og vest.

9.3 Faseinddeling
Der formodes at være tale om bebyggelse med sikkerhed ligger inden for germanertid/vikingetid og
frem til senest år 1400. Det er denne periode der er repræsenteret i fundmaterialet. Der er derfor næppe
tale om at der kan have været for eksempel huse på syld der ikke har været mulige at erkende ved
undersøgelsen. Det er derfor konklusionen at bebyggelsen er flyttet, sandsynligvis engang i midten af
1300-tallet. Dette passer fint med de hustyper der er repræsenteret i det undersøgte område.
En mulig faseinddeling er forsøgt men vanskeliggøres af bygninger og hegns dårlige bevaringsgrad samt
det næsten totale fravær af stratigrafi. Med baggrund i dette vurderes det for urealistisk at kunne inddele
bebyggelsen i konkrete faser. Nedenfor forsøges det alligevel at vise en tidsmæssig forskydning og
ændring i bebyggelsens struktur.

Germanertidsbebyggelse/vikingetid/tidlig middelalder
Spredte bygninger har ligget ud over et større område der må formodes at have haft en større
udstrækning end det undersøgte område. To brønde er dendrodateret ved udgravningen til hhv. 10721092 og 1064-1086. Egentlige vikingetidsbygninger er ikke påtruffet, og men bebyggelsen kan være
kontinuerlig. Egentlige vikingetidsbygninger ligger i så fald uden for feltgrænsen og det er toften (med
brøndene) der rækker ind i feltet. Det kan ikke udelukkes at de treskibede forhistoriske bygninger i
virkeligheden er fra den sene vikingetid tidlig middelalder. Hegn fra denne fase har en mere nordøstsydvest orientering og bryder med de mere nordsyd-østvest gående hegn og huse. Det meget spinkle og
helt eksakt nordøst-sydveststillede orientering på huskonstruktion A kunnne være fra denne tidlige fase.
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Konstruktioner: Hus A 10.010, Hus A 10.016, Hegnshus A 10.036, Hus A 10.001, A 10.005.

Tidlig middelalder

Landbebyggelse med gårdsanlæg der orienterer sig i et bånd af gårdstofter der ligger side om side med
nordsydlig udstrækning. Der er tale om etskibede huse af dimensioner der godtgør at der kan være tale
om hovedhuse om med en formodet vognport i vest. Udstrækningen af denne del af bebyggelsen tolkes
som bebyggelsens største der både omfatter felt 1øst og felt 1 vest.

Tidlig middelalder/højmiddelalder (1200- 1300)

Denne periode karakteriseres af de 4 regulære udskudshuse A 10.064, A 10.062, 10.033, Udskudshuse
evt. tofter der ligger nord og syd for at nordvest-sydøstgåeende vejforløb, der evt. løber ind over en
næsten kvadratisk forte centralt i felt 1 øst. Hvordan gårdsenhederne har set ud er rent hypotetisk, da
det ikke er muligt at relatere udhuse og staklader til de forskellige hovedhuse, forstået som
udskudshusene. Dog kan enkelte enheder sandsynliggøres som f.eks. udskudshus A 10.062 realtion til
stakladerne A 10.048 og A 10.049 samt udhus A 10.063 da disse ligger grupperet alene nord for
vejforløbet.

Højmiddelalder (1300-1400)
Bebyggelsens sidste fase før hele bebyggelsen er flyttet eller nedlagt er sandsynligvis et enkelt
gårdsanlæg der totalt domineres af smedeaktivitet, jf. de store mængder affald fra jernudvinding og bearbejdning i området. Ligeledes er der også fundet et relativt set meget større skårmateriale af
højmiddelalderligt keramik end noget andet sted i bebyggelsen. Udstrækningen af keramikken illustrerer
fint en mulig udstrækning af gårdsanlægget.
Gårdsanlægget består af på dette tidspunkt af nogle irregulære toskibede bygninger, der umiddelbart må
tolkes som to faser af en økonomibygning (A 10.045 og A 10.027).

Figur 47: Udbredelsen af anlæg med keramik fra historisk tid markeret med rødt. Bemærk den næsten
kvadratiske koncentration af anlæg af denne type i felt 1 øst´s nordøstlige hjørne
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10. Fremtidige undersøgelser på stedet
På det afmærkede areal er Horsens Museum færdig med udgravning og registrering af væsentlige
fortidslevn. Det afmærkede areal frigives til bygherre. Skulle der i mod forventning fremkomme nye
fortidslevn eller fund SKAL arbejdet standses og Horsens Museum kontaktes. Der muligt at der ved
det videre jordarbejde vest for udgravningen kan fremkomme flere fortidslevn, som ikke har ladet sig
påvise ved forundersøgelsen.
Det bør nævnes at den udgravede lokalitet forsætter nord for det udgravede areal. Der
bør derfor ved alle videre jordarbejder nord for udgravningen, fortages nye forundersøgelse før
anlægsarbejde igangsættes.
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12. Lister
Grundet omfanget af listematerialet er disse ikke indeholdt i rapporten men er vedlagt som bilag 1.
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