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I perioden ultimo oktober 2012 til primo januar 2013 har Horsens Museum
foretaget en arkæologisk udgravning af et areal ved Egedalsvej i Egebjerg. Ved
udgravningen blev der registreret fire gruber og et kulturlag med keramik og flint
fra tragtbægerkultur. Desuden blev der registreret tre langhuse og fem mindre
bygninger fra den mellemste del af førromersk jernalder. I tilknytning hertil lå der
kulturlag og større grubekomplekser. I en af gruberne blev resterne af en ovn
registreret.
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Landskab og fortidsminder
Det forundersøgte område er beliggende på et lille næs eller bakkeknude, der dog gennemskæres af en i
dag noget udjævnet slugt med afløb mod sydøst. Umiddelbart syd for området falder terrænet
forholdsvis kraftigt ned mod Lille Hansted Å og engene langs denne. Mod nord falder terrænet svagt
inden det igen stiger stødt op mod Gl. Egebjerg.

Figur 1 Oversigtskort. Det forundersøgte område er markeret med grøn streg, det
udgravede område med rød streg.

Undergrunden består primært af fint lyst gulligt sand og silt, dog er der mindre lokale lommer af ler og
smallere bælter af mere gruset sand og sten.
Ved forundersøgelsen stod det ret hurtigt klart, at der indenfor de seneste år er sket forskellige
anlægsarbejder på stedet. Tydeligst sås det mod sydøst, hvor nedgravningen af en større kloak har
efterladt sig betydelige spor. Ud over selve kloaktraceet er der også blevet fjernet muld i et større
område, og mange steder var der kun få cm muld tilbage. I store dele af området har der været anvendt
en grubber, der har efterladt mørke striber i det lyse undergrundssand.
Topografien er meget oplagt til forhistorisk bebyggelse, og der er kendskab til flere bopladser i
umiddelbar nærhed. Der er således indenfor få hundrede meter fundet spor efter bebyggelse fra
bronzealder og ældre jernalder sydøst (HOM1788), øst (HOM1981), nord (HOM1790) og nordvest
(HOM2278 og HOM1790) for det undersøgte område. På den sidste lokalitet blev der i en grube
fundet digler og andet støbeaffald fra fremstillingen af en kronehalsring. Der er efterfølgende skrevet en
artikel om fundet (Anne Mette Kristiansen, Trine Fristed Jensen: "Kronehalsring", Skalk 2005 nr. 3; s.
6-11).
Lige ved det undersøgte areals sydgrænse blev der ved nedlægning af spildevandsledning for få år siden
påtruffet kulturlag med keramik fra sen førromersk jernalder. På dette tidspunkt blev det formodet, at
sporene måtte stamme fra en bebyggelse i den vestlige del af det område, som nu er blevet
forundersøgt og udgravet.
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Særligt bebyggelsessporene sydøst for det aktuelle område er spændende (HOM1788). Den registrerede
bebyggelse var her fra tidlige førromersk jernalder, og som noget ganske særligt kunne udgraverne
påvise, at der har været en social differentieret i samfundet.

Figur 2 Oversigtskort over SB-lokaliteter i området. Fund og fortidsminder.

Figur 3 Udgravningssituation.
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Undersøgelsens resultater
Ved udgravningen blev et samlet areal på ca. 5500 m2 undersøgt. Indenfor dette område blev der
opmålt ca. 350 anlæg i form af stolpehuller, gruber og kulturlag. Heraf blev de 230 anlæg nøjere
beskrevet. Anlæggene var primært hjemhørende i to forhistoriske perioder, nemlig i neolitikum,
nærmere bestemt tragtbægerkultur (3900-2800 f.Kr.) og førromersk jernalder (500-1 f.Kr.). Desuden
blev der fundet spredte aktivitetsspor fra renæssancen (1536-1660 e.Kr.), uden at der dog har kunnet
påvises egentlige bebyggelsesspor fra denne periode.
Særligt mod sydvest og vest må det forvendtes, at der findes yderlige arkæologiske levn med tilknytning
til dem der er registreret i udgravningen.
Udgravningsresultaterne vil blive behandlet indenfor hver af de ovenfor anførte perioder.

Figur 5 Oversigtsplan med de registrerede anlæg.

Figur 4 Oversigtsfoto. Til venstre. Den vestlige del af feltet, set fra vest. Til højre. Den vestlige del af feltet set fra
øst.
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Neolitikum eller bondestenalder
Under udgravningen blev der registreret fire gruber og et kulturlag der indeholdt flint og keramik.
Perioden kan givetvis afgrænses til tidlig eller mellemste del af tragtbægerkulturen (ca. 3300-2800 f.Kr.).
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Neolitiske gruber

Figur 6 Oversigt over de neolitiske anlæg. Med rød gruber, med brun kulturlag. Stjernen markerer fundstedet
for X424, fragment af en slebet økse (se nedenfor).

Gruberne fordelte sig på en østvest-gående 70 m
lang linje omtrent midt i feltet. I den vestlige del af
dette forløb, blev der desuden påtruffet et kulturlag
med keramik fra tragtbægerkultur. Det er ikke
lykkedes at finde spor efter periodens to skibede
huse i området. Udbredelsen og koncentrationen af
gruberne og kulturlaget kunne imidlertid tyde på, at
der har været en egentlig bebyggelse på stedet eller i
umiddelbar nærhed heraf. De dårlige
iagttagelsesforhold kan dermed have betydet, at
stolpehuller fra perioden ikke har kunnet erkendes. I
området nord for, dvs. udenfor feltet, blev der ved
forundersøgelsen ikke påtruffet spor efter
nedgravninger eller lignende, området er derfor ikke
undersøgt nærmere.
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Grube A726
Vestligst lå gruben A726. Gruben havde mål på ca. 130x170 cm og en dybde på 26 cm. I fladen var
gruben let oval og havde i snit skrå sider og let afrundet bund. I gruben var der to fyldlag. Det yngste
lag a bestod af lys til mellem gulbrunt og gråbrunt homogent sand. I fyldet blev der fundet et afslag
(x150) samt et enkelt keramikskår (x187). Stykket skal givetvis dateres til trægtbægerkultur i lighed med
den keramik der er fundet i de andre gruber, se nedenfor. I anlægget er der særligt i den østlige del
fundet en del sten i varierende
størrelser. Særligt interessant var en stor
gruttesten, en ligger, i anlæggets
nordøstlige del. Stenen var tydeligt hulet
af lang tids brug. En anden sten, med
en diameter på ca. 15 cm, var
sodet/varmepåvirket på den ene side,
mens de øvrige sten ikke bar præg af
varme, slitage eller tilsvarende. I bunden
af anlægget blev der udskilt et lag b og
c. Disse lag bestod af en heterogen
blanding af lag a. samt lyst gulbrunt
undergrundssand i en meleret blanding.
Lagene havde en diffust afgrænsning
mod undergrunden.

Grube A798
Øst herfor lå gruben A798.
Undergrundens beskaffenhed betød, at
grubens mål er omtrentlige. I plan målte
den ca. 130x160 cm, mens dybden ca.
var 30 cm. Formen i plan var
uregelmæssig og ændrede sig fra
afrensning til afrensning, men
umiddelbart synes den at være oval,
med en nordsydlig længderetning,
svarende til gruben A726.
I gruben var der to fyldlag. Det yngste
lag a. bestod af heterogent mellembrunt
sand med trækulsnister, spættet af
talrige dyregange. Særligt i toppen af
gruben i lag a er der fundet en del
keramik (x191 samt x117 fra
Figur 7 Gruben A798. Den østlige del bortgravet. Set fra øst.
forundersøgelsen), men også flint i
form af en skraber (x192.1), et afslag (x192.2) samt en knude eller blok (x192.3). Det yngste lag blev
betragtet som et sekundært sætningslag.
Under sætningslaget (lag a) blev der registreret endnu et lag b. Laget var diffust afgrænset og bestod af
mellem gulbrunt sand. Laget var forstyrret af en del dyregange, fyldet i disse mindede om lag a. I det
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ældre lag b blev der kun fundet enkelte stykker keramik (x190), samt lidt flint i form af et afslag (x189.1)
og en lang flække (x189.2).
Grube 924
Den tredje grube var beliggende midt mellem de to netop omtalte gruber (A726 og A798). Gruben var
overlejret af kulturlaget A827. Gruben var ikke erkendt i fladen, og blev først iagttaget i forbindelse
med undersøgelsen af kulturlaget A827. Grubens form i plan var ikke entydigt bestemt, men det synes

Figur 8 I profilen ses gruben A924, ved stenen, samt kulturlaget A827. Set fra nordvest.

sandsynligt, at den var cirkulær eller en omtrent cirkulær med en diameter på ca. 160 cm og en dybde på
ca. 66 cm.
Som det var tilfældet i de to andre gruber, var der også i denne grube to fyldlag. Det yngste lag a, bestod
af lyst til mellem homogent brunt til gråtbrunt sand. I laget var der en større sten med diameter på
omkring 30 cm. Laget var tydeligt afgrænset mod grubens ældre lag b, dette bestod af homogent lyst
beige-gråt sand. Særligt mod bunden var der mørkere udfældninger, muligvis naturlige
jernudfældninger. Fyldet i gruben blev soldet. Ved soldningen fremkom nogle små stykker formodet
tragtbægerkeramik (x435) samt et flinteafslag (x412).
Grube A832
Østligst i rækken lå gruben A832. Anlægget blev ikke blevet frilagt i sin helhed, i det at en mindre del
befandt sig nord og nordøst for feltgrænsen. Anlægget fremstod nogenlunde velafgrænset i fladen. I
profilen var anlægget derimod meget diffust afgrænset og meget forstyrret af dyregange. Fyldet bestod
overvejende af mellem gråbrunt let humøst sand, iblandet lyst gråt gulbrunt sand (typisk i form af
dyregange). Anlæggets dybde var ca. 10 cm.
I fyldet fremkom der ni stykker flint (x196) og fragmenteret keramik, hvoraf enkelte stykker er
ornamenteret med snorindtryk (x197). Desuden blev der indsamlet enkelte stykker trækul (x353).
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Kulturlag A827/A829
Laget (A827) bestod af mellem gråbrunt sand.
Laget var homogent, men stærkt forstyrret af
dyregange, derfor havde det en meget diffus
overgang til undergrunden. Lagets fulde
udstrækning er ikke kendt, men det indgår som en
del af det store kulturlag, der fortsætter mod syd,
hvor det kaldes A829. Mod nord og vest må laget
i store træk antages at være som GPS-opmålingen
viser. Mod øst skyldes udbredelsen dog i nogen
grad det niveau, som maskinen efterlod.
Lagets eksistens skyldes at der tidligere har været
en lille slugt mod syd. Denne slugt er siden blevet
fyldt naturligt op, givetvis i perioden mellem
neolitikum og ældre jernalder. Årsagen til denne
tolkning skyldes stratigrafiske iagttagelser omkring
gruben A924. Laget overlejrede således gruben
A924, men blev skåret af gruben A795 der
stammede fra førromersk jernalder. Disse
iagttagelser må nødvendigvis også betyde, at laget
i virkeligheden består af flere horisonter, men at
disse nu helt er forsvundet pga. almindelig
udvaskning og meget høje dyreaktivitet.

Figur 9 I profilen kulturlaget A827. Laget fortsætter syd for jordbunken som A829. Set fra nord.
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Da der i forbindelse med afgravningen med maskine blev der iagttaget neolitisk keramik i kulturlaget
A827, blev den del af laget med den største fundintensitet opdelt i felter. Det ville således være muligt
forholdsvis nøjagtigt at indplacere de enkelte fund. I enkelte af disse felter blev laget helt eller delvist
soldet, mens det i hovedparten af tilfældene blev bortgravet ved ske og skovl. Resultatet af
anstrengelserne frembragte keramik og flint (Flint: x405-408, x410-411, x413-417, x419-422, x425,
x437; Keramik: x404, x426-434, x436, x438), men dog i så forholdsvis små mængder, at den resterende
del af laget (A827/A829), blev bortgravet med maskine i tynde lag. Særligt lige syd for A827, blev flint
og keramik opdelt i store kvadrater/sektioner (A829: Sektion 1: x443-446, x451; Sektion 2: x440-441,
x450; Sektion 3: x442, x452; Sektion 4: x447-449).

Figur 10 Oversigt over de forskellige opsamlings/undersøgelsesområder for kulturlaget A827/A829.

Figur 11 Fragment af slebet firsidet spidsnakket økse. Til højre en illustration (nr. 3) af en hel økse. Illustration
www.denstoredanske.dk. Fundstedet fremgår af figur 6.
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Fund fra neolitikum
I forbindelsen med udgravningen blev der indsamlet
keramik, afslag og forskellige flinteredskaber fra neolitikum.
Af de flinteredskaber der med sikkerhed kan henføres til
anlæg fra tragtbægerkultur, stammer følgende grupper: afslag,
flækker, skrabere, en blok og en tværpil. Dertil kommer en
række andre genstande af flint, der dog stammer fra anlæg,
der også kan høre hjemme i førromersk jernalder.
Keramik. Der er oprettet 17 x-nr med tragtbægerkeramik.
Der er generelt tale om små stykker keramik, og kun ganske
få er over 5 cm i diameter. Flere af stykkerne er
ornamenterede med forskellige indtryk af pinde, snore og
kamme. Kendetegnende for keramikken er, at den er magret
med store tydelige stykker af knust/sprængt granit eller
gnejs. Overfladen er glat og lidt læderagtig.
Økse. Nær bunden i den slugt der har sit udgangspunkt
Figur 12Oversigt over genstande der skal
omtrent ved gruben A924, blev der fundet et stykke af en
eller kan dateres til neolitikum. Vær dog
slebet firsidet spidsnakket økse (x424, se fig. 12). Man må
opmærksom på, at den ”udaterede”
forestille sig, at slugten i yngre stenalder var forholdsvis
keramik må antages at stamme fra yngre
markant, men at den allerede i denne periode naturligt
bronzealder/jernalder.
begyndte at blive fyldt op, en proces der varede ved indtil
slugten ikke længere var synlig i landskabet. Øksen var knækket og den tidligere æg blev forsøgt
opskærpet. Datering: Tidlig eller mellemste del af tragtbægerkultur, dog ikke den ældste type, der er
tosidet. (Litteratur: Jeg ser på oldsager nr. 153).

Figur 13 Til venstre en kraftig pilespids, løsfund X463. Til højre en lang, men knækket flække. Fra grube A798,
X189.
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Skrabere. Under udgravningen blev der registreret 16-17 skrabere (x125.2, x136, x149.2, x155, x192.1,
x201, x209, x219, x221, x241, x245, x456), der kan henføres til anlæg samt 2 løsfundne skrabere (x423).
Der er udelukkende tale om skiveskrabere. På nogle er der bevaret cortex, nogle er flade, mens andre er
stærkt hvælvede med en stejl æg.
Pile. Under udgravningen blev der fundet to pile. Den ene er en lille tværpil (x444) fundet i kulturlaget
A829. Pilen måler 2,7x1,2 cm og vejer 2 g. Den anden pilespids er usædvanlig (x463, se Figur 13).
Længden er 5 cm og bredden 4,6 cm ved æggen, mens bredden i den fæstede ende er 2 cm. Størrelsen
er usædvanlig og den vejer hele 21 g.
Flækker. Der er fundet 4 flækker (x189.2, x446, x454, x457), der kan henføres til et anlæg, samt to
løsfundne flækker (x423). Af flækkerne, der kan henføres til anlæg, er ingen hele. Den længste er x189.2
med en længde på 8 cm og en bredde 2,4 cm og en vægt på 9 g (se figur 13).
Andet. Af andre genstande kan nævnes et bor (x149.3) og en blok (x192.3).

Førromersk jernalder
Førromersk jernalder er den mest dominerende periode i udgravningsområdet, og flertallet af
konstruktionerne og gruber synes at være hjemhørende her. De forskellige anlæg synes for en stor dels
vedkommende at ligge helt eller nærsten helt rent, og bebyggelsessporene synes således kun at
repræsentere nogle få perioder i mellemste del af førromersk jernalder.
Ved udgravningen blev der registreret tre langhuse, fem mulige økonomibygninger, en ovn og ca. 50
gruber.

Figur 14 Oversigt over konstruktioner.
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Langhuse
Hus A1003
Den treskibede bygning A1003 var orienteret østvest
dog med en lille afvigelse mod sydvest-nordøst.
Bygningen bestod af fem sæt tagbærende
stolpehuller. I og med at der ikke var bevaret spor
efter bygningens gavle, kan bygningens længde ikke
fastslås. Afstanden mellem de yderste sæt
tagbærende stolper var 10,15 m, hvilket indikerer, at
bygningens samlede længde ikke har været større
end 13 m. Bygningens bredde er der bedre kendskab
til, idet der har kunnet erkendes dørstolper mod
både nord og syd. Bygningens samlede brede kan
således fastslås til ca. 570 cm. Midterskibet har haft
en bredde på ca. 320 cm og sideskibene ca. 125 cm.
Hvor bygningens to vestligste fag næsten var
kvadratiske, ca. 320x320, så var de to østlige
rektangulære. Bredden var her også ca. 320 cm,
mens længden ca. var 190 cm.
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Figur 15 Langhus A1003. Stolpehullerne er markeret med grønt.

Figur 16 Langhus A1003 set fra vest. Stolpehullerne er markeret med papskiver.
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Bygningen blev udgravet i
flere omgange.
Indledningsvis under
forundersøgelsen og
efterfølgende før og efter
undersøgelsen af kulturlaget
A829. I kulturlaget blev der
erkendt tre stolpehuller. I
alle tilfælde viste
registreringerne, at
stolpehullerne var yngre end
kulturlaget, men fyldet i
stolpehullerne mindede så
meget om kulturlaget, at
relationerne kun kunne
erkendes i snit. I forbindelse Figur 17 Tagbærendestolpehul i kulturlaget A829 ved kvadratet 829K7, se fig.
med bortgravningen af
11. Set fra øst.
kulturlaget og balken blev de
sidste stolpehuller iagttaget.
Der er kun fundet to meget små stykker ukarakteristisk keramik i det ene af stolpehullerne. Keramikken
kan ikke sikkert dateres. Der er udtaget materiale fra bunden af 5 stolpehuller til flotering og C 14datering.
Hus A1004
Bygningen bestod af mindst fire eller rettere fem fag. Bygningen var orienteret øst-vest, dog med en lille
afvigelse mod sydvest-nordøst.
Bygningen bestod af fire sæt tagbærende stolpehuller. I og med at der ikke var bevaret spor efter
bygningens gavle, kan bygningens længde ikke fastslås, desuden kan det ikke udelukkes, at der har været
et ekstra sæt af stolpehuller vest for udgravningsfeltet i kloaktraceet. Afstanden mellem de yderste sæt
tagbærende stolper var 9,2 m, hvilket indikerer, at bygningens samlede længde ikke har været større end
12 m. Bygningens bredde er der bedre kendskab til, idet der har kunnet erkendes dørstolper mod både
nord og syd. Bygningens samlede bredde kan således fastslås til ca. 500 cm. Midterskibet har haft en
bredde på ca. 270 cm og sideskibene ca. 122 cm.
Hvor bygningens vestligste fag næsten var kvadratiske, ca. 265x265, så var det midterste rektangulært.
Bredden var her også ca. 262 cm, mens længden var 357 cm. I det østligste fag var der knap en meter
vest for det østligste stolpesæt indsat endnu et stolpesæt, dog kun med en dybde på 10-15 cm. Dybden
af de øvrige stolpehuller varierede en del fra 30 til 12 cm.
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Figur 18 Langhus A1004. Til venstre i planen ses kloaktraceet.

Øst for bygningen blev der i forbindelse med registreringen i fladen foretaget en række indridsninger i
den drilske undergrund, den senere undersøgelse viste imidlertid, at der alene var tale om
undergrundsfænomener, disse anlæg er dermed udgået.
Der er ikke gjort daterende fund i nogen af stolpehullerne. Der er fra 4 stolpehuller udtaget materiale til
C 14.

Figur 19 Langhus A1004. Stolpehuller markeret med papskiver. Se fra nordøst. Bemærk at de østligste sæt
papskiver viste sig ikke at være stolpehuller. Set fra nordøst.
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Hus A1005

Figur 20 Langhus A1005, evt. økonomibygning.

Den vestligste af bygningerne var østvest-orienteret, dog med en afvigelse mod sydvest-nordøst som
det også var tilfælde for de to andre langhuse. Bygningen bestod af fem sæt tagbærende stolpehuller.
De tagbærende stolper udgjorde meget nøjagtigt fire kvadrater af knap 315x315 cm, dog var de yderste
stolpesæt let forskudt mod syd og nord. Der var ikke bevaret spor efter bygningens vægge, gavle eller
indgangspartier og den fulde bredde og længde kunne dermed ikke bestemmes. På baggrund af den
store overensstemmelse i det stolpehulsmønster som ses i A1003 og A1005, må det formodes, at denne
bygnings bredde også har været ca. 570 cm. Længden må imidlertid have været godt en meter kortere
end A1003, idet den største afstand mellem de tagbærende stolpehuller her var ca. 9,1 m. Det skal
påpeges, at de manglende indgangsstolper evt. kan betyde, at der er tale om en økonomibygning frem
for et beboelseshus.
Der er ikke gjort daterende fund i nogen af stolpehullerne. Der er fra 4 stolpehuller udtaget materiale til
C 14.
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Andre bygninger
Bygning A1000
Muligt treskibet hus eller en mindre økonomibygning.
Bygningen bestod af mindst seks stolpehuller (tre sæt), hvoraf det østligste er skævt. Stolpehullerne stod
parvist med en indbyrdes afstand af 276 cm. Det kan ikke udelukkes, at der har indgået flere stolper i
bygningen, men disse har ikke kunnet erkendes. Stolpehullerne havde en meget begrænset dybde, men
det vurderes, at der var tale om tagbærende stolpehuller. Da vægge og gavle ikke har kunnet erkendes,
kan bygningens fulde mål ikke bestemmes, længden har dog mindst været 420 cm. Centralt i bygningen
blev der snittet en omtrent cirkulær grube. Gruben havde en begrænset dybde. Den centrale placering
kunne tyde på, at gruben har haft tilknytning til bygningen. Indholdet i den østlige del af gruben er
soldet. Indholdet af gruben har ikke kunnet afklare, hvilken funktion der har været tale om.
Bygningen lå højt i landskabet, og der er registreret flere gruber i nærheden af den.
Bygning A1002
Økonomibygning eller hegn bestående af tre stolpehuller.
De tre stolpehuller lignede hinanden meget, og de hører uden tvivl sammen, men der blev ikke fundet
yderligere stolpehuller i tilknytning til dem. Stolpehullerne blev fundet i et området med kulturlag og
gruber, og det må formodes, at alle disse anlæg skal ses som en del af samme kontekst.
Konstruktionen kan ikke sikkert dateres, men i det ene stolpehul blev der fundet et større sideskår fra
jernalderen. På baggrund af konteksten og fyldet, vurderes det at konstruktionen er hjemhørende i
førromersk jernalder.
A1006
Økonomibygning, firstolpeanlæg.
Bygningen er ikke dateret, men på baggrund af
konteksten og fyldet vurderes det, at den er
hjemhørende i førromersk jernalder. Der er ingen
spor efter bygningens vægge eller gavle. Fagets
bredde (N-S) var ca. 305 cm, mens længden (Ø-V)
ca. var 230 cm.
A1007
Økonomibygning, firstolpeanlæg.
Bygningens fulde mål kan ikke bestemmes da
bygningens vægge og gavle ikke har kunnet
erkendes. Fagets bredde (N-S) var ca. 240 cm, mens
længden (Ø-V) ca. var 196 cm.
Bygningen er ikke dateret, men på baggrund af
konteksten og fyldet vurderes det, at den er
hjemhørende i førromersk jernalder.
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Gruber
Spredt i hele udgravningsområdet blev der undersøgt 49 gruber, der indeholdt keramik fra førromersk
jernalder samt muligvis også den yngste del af bronzealderen. Keramikken i gruberne viser lidt
forskellige karakteristika, men der synes ikke, at kunne spores én dominerende randtype i nogen af
gruberne. Det kan således ikke udelukkes, at de fleste af gruberne, på trods af den lidt varierende
keramik, er samtidige. Dertil kommer et mindre antal gruber, der ikke er undersøgt.
Gruberne vil her blive behandlet indenfor 7 grupper: brønde, ovn, materialetagningsgruber, små fundrige gruber,
grube med brændt konstruktion, kogestensgruber og aktivitetsområde og andre gruber.
Brønde
Til denne kategori synes to til fire gruber, at skulle henføres. Betegnelsen brønd er altid usikker med
mindre der er spor efter en egentlig brøndkasse i gruben, hvilket der ikke er i nogen af de her nævnte
gruber. Fællestrækket for de her omtalte gruber er, at de har omtrent lodrette eller meget stejle sider, og
at de har en forholdsvis lille diameter. A861 falder lidt uden for, fordi fyldet var så udvasket, at der intet
organisk materiale var bevaret, fyldet mindede dermed en del om de neolitiske gruber.

Figur 21 Brønd A960 set fra syd.

De to mest overbevisende var A769 (se yderligere nedenfor) og A960. A960 var cirkulær i plan med
meget stejle let skrånende sider og en let rundet bund. Fyldet kunne opdeles i seks lag (a-f), hvoraf lag a
var det yngste. Af disse var lag f særligt vigtigt i denne sammenhæng. Laget viste tydelige vandafsatte
horisonter, dvs. at der har stået blankt vand i gruben. Brønden var placeret lige udenfor vestgavlen af
bygningen A1005, og de to må formodes at være samtidige.
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Ovn A975
I forbindelse med udgravningen blev resterne af en mulig ovn afdækket. Anlægget bestod af en i plan
oval omtrent nordsyd-orienteret grube med et største mål på ca. 200 cm. Grubens største dybde var 70
cm. I grubens sydøstlige og nordlige del, var der to lavninger adskilt af en lille smal forhøjning, mens
terrænet mod sydvest var ca. 25 cm højere. I gruben var der fire fyldlag, der udgjorde forskellige faser i
grubens funktionstid.
Fase 1. Ovnens funktionstid. Fasen udgjorde alene det nederste lag d, der bestod af homogent fint
rødbrunt sand. Laget var afgrænset til lavningerne. I de to lavninger var der direkte ovenpå
undergrundssandet et tyndt sortgråt sandlag, der evt. kunne være sod. Sandet kan her være
varmepåvirket, men der er ikke registreret nævneværdige mængder af trækul. I lag d og delvist
overlejrende lag d lå flere granitsten i varierende størrelse (diameter op til 15 cm). I og med at der ikke
var forskel på lag d i de to lavninger, må det formodes, at begge lavninger kan have udgjort ovnkamret.

Figur 22 Ovn A975. Set fra syd.

Fase 2 Ovnens nedbrydning. Fasen udgøres laget lige over lag d. Laget er temmelig uregelmæssigt i
sammenligning med det underliggende lag og bestod af klumper af homogen varmepåvirket sandet ler.
Klumperne lå hulter til bulter mellem hinanden. Varmepåvirkningen af leret varierede. Fra at være hårdt
brændt i dybe rødbrune nuancer til lyst beige-brunt ler, hvor der næsten ikke kunne spores
varmepåvirkning. Der er antageligt tale om resterne af lerkappen. Der kan imidlertid ikke være tale om
hele kappen, og andre dele må være fjernet fra gruben i forbindelse med nedbrydningen. Under laget lå
en del keramik. Der synes dog ikke at være tale om hele knuste kar.
Fase 3 Ovnens efterfølgende opfyldning. De øverste lag må betragtes som værende sekundære i forhold til
ovnens funktionstid. Til denne fase kan to lag henregnes: Lag a. bestod af homogent mørkt brungråt let
humøst sand dog i let rødbrune nuancer. I laget lå spredte småsten samt lidt keramik. Lag b. bestod af
homogent mellem til mørkt rødbrunt fedtet sand. I laget var der desuden næsten helt nedbrudt
rødbrunt ler(varmepåvirket) samt spredte trækulsnister og lidt keramik.
Ovnens funktion er ikke entydigt bestemt.
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Materialetagningsgruber
Mindst tre af gruberne hører til denne kategori (A810, A823 og A978). Fælles for disse gruber var, at de
er nedgravet i sand, men at nedgravningen et stykke nede møder og følger et lag af fed ler. Grubernes
nedgravningskant bliver derved stærkt uregelmæssig.
Mest omfattende af disse gruber var A823. I gruben blev der registreret 11 lag. I bunden ramte
gruben et lag bestående af fed ler (UG2). Den store nedgravning blev efterfølgende anvendt som
affaldsgrube, og hele vejen ned gennem lagene fremkom der en del keramik samt klatter af rødbrændt
ler, der givetvis udgjorde resterne af en stor nedbrudt ovn eller tilsvarende. Horisonter af keramik kan
stammer fra oprydninger i det tilstødende hus A1005.
Alle materialetagningsgruberne blev lokaliseret lige syd for huset A1005, og kan være gravet i
bygningens brugs tid. Der er intet i det keramiske materiale, der taler mod denne tolkning.

Figur 23 Materialetagningsgruber A810 til venstre
og A823 til højre. Fra henholdsvis syd og nordvest.

Små fundrige gruber
Tre gruber bemærker sig ved, at de havde et meget stort indhold af keramik (A797, A831, A909). Alle
gruberne havde blot en dybde på 18-30 cm, og en diameter på under 150 cm, men de indeholdt hver
især ca. en halv kasse keramik.
Der blev gjort særlig meget ud af A909. Fyldet blev soldet, og den blotlagte keramikkoncentration
blev opmålt med fotogrametri. Keramikken var meget porøs, men alt blev hjemtaget og stammer
givetvis fra flere mere eller mindre hele kar, hvoraf dele dog må være fjernet af maskinen og ploven
(pløjelaget var ca. 30 cm). Imellem keramikken blev der fundet flere sten måske en knusesten. Stenene
kan bevidst være brugt til at knuse keramikken. Jf. en teori fremsat af arkæolog Per Borup om, at man i
denne periode knuste sin gamle keramik, når man forlod sine bygninger.
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Figur 24 Gruben A909. Til venstre under udgravningen, til
højre før udgravningen. Set fra henholdsvis øst og vest.

Grube med brændt konstruktion A805
Gruben synes at indeholde en brændt trækonstruktion. I fladen fremstod konstruktionen helt cirkulær
med en diameter på ca. 100 cm. Dybden var ca. 18 cm. Træstykkerne var temmelig nedbrudte og
konstruktive træk kunne ikke med sikkerhed bestemmes.
Indenfor det brændte trækreds kunne
der iagttages tre fyldlag. Lag a. bestod af
mellem brunt til sortbrunt homogent sand,
der dog var forstyrret af talrige dyregange i
form af lyst undergrundsmateriale iblandet
trækulsnister. I laget blev der fundet to
jernalderskår. Lag b. bestod af en
heterogen mellem til mørk blanding af
brunt sand og sortbrun til sortgult sand
med talrige trækulsnister og trækulsstykker.
Lag c. svarede til lag a., men var mere
trækulsholdigt. Træets høje
nedbrydningsgrad betyder, at en sikker
tolkning er vanskelig, men i
udgravningssituationen blev det foreslået,
at der kunne være tale om et brændt
Figur 25 Gruben A805 under udgravningen. Set fra syd.
bødkret kar uden bund, eller mere
sandsynligt at der rundt langs anlæggets kant har været nedsat støjler, hvorimellem der har været
fletværk. Undergrunden bar dog ikke præg af at der havde været ild i gruben.
Kogestensgruber og aktivitetsområde
Under udgravningen blev der jævnt spredt i hele feltet registreret 10 kogestensgruber, heraf var de seks
lokaliseret lige nord for bygningen A1005. Der er flere forhold, der gør netop dette område specielt.
Placeringen lige nord for bygningen A1005, tilstedeværelsen af stolpehullerne i konstruktionen A1001,
de to nærliggende brønde og de mange kongestensgruber.
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Konstruktionen A1001 bestod af stolpehullerne A773
og A724, der begge var små, men meget lig hinanden.
Selv om der kun er to stolpehuller, må det formodes, at
de har indgået i en hytte/skur-lignende konstruktion,
idet der ikke er fundet andre stolpehuller i området.
A773 og A724 bar tydeligt præg af, at de lå i nærheden
af kogestensgruberne. Stolpehullerne må, således skulle
ses i nær tidsmæssig tilknytning til disse. I og med at alt
fyldet i stolpehullerne bar præg af kogestensgrubernes
nærvær, må det formodes, at nogle af kogestensgruberne
fandtes, da stolpehullerne blev gravet. Der er intet der
taler mod, at enkelte af kogestensgruberne kan være
yngre end stolpehullerne.
Systemet af kogestensgruber bestod af to rækker. I
den sydlige række var det kun bunden af små
kogestensgruber, der var bevaret. I den nordlige række
var kogetensgruberne lidt dybere. En af gruberne var
særligt interessant. Gruben, lå i umiddelbar forlængelse
af de to rækker, og havde en dybde på 36 cm og en
diameter på knap 200 cm. Centralt i bunden af gruben lå
en større sten direkte på undergrunden og rundt langs
siderne andre. Stenene havde omtrent samme topkote.
Et forhold der virker meget bevidst, og man kan måske
forestille sig, at de har dannet underlag for en rist eller
lignende. Omkring de større sten var der et sort sandlag, og mod bunden var der mindre
varmepåvirkede sten.
Der var intet i gruben der umiddelbart har kunnet afsløre grubens funktion. Der er imidlertid ikke
tvivl om, at de mindre kogestensgruber mod øst har leveret varmesten til den store grube. Det er vigtigt
at påpege, at de to brøndlignende gruber A709 og A960 lå ganske nær kogestensgruberne, henholdsvis
lige nord for og lige syd for. Området skal ses som et samlet hele, hvor de forskellige elementer har
udgjort forskellige delprocesser i en produktion. Fremtidige naturvidenskabelige undersøgelser vil
givetvis afsløre, hvilken produktion der er tale om.

Figur 26 Område med kogestenssystem. Til venstre en MapInfo oversigt, kogestensgruberne er markeret med
grå. Til højre et foto af samme område. Set fra syd.
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Figur 27 Den store kogestensgrube A774 under udgravningen. Til venstre set fra nordvest, til højre set fra nord.

Andre gruber
Det er vanskeligt at dele denne gruppe op i flere undergrupper. Gruppen dækker over store dybe
gruber såsom A795 (dybde 70 cm) og A727 (dybde 84 cm). Generelt har flertallet af gruberne på trods
af en stor diameter i plan vist sig ikke at være dybe. Det gælder fx A760 (Ø 124 cm, dybde 25 cm),
A759 (Ø over 200 cm, dybde 24 cm), A742 (Ø 260 cm, dybde 38 cm), A780 (Ø over 200 cm, dybde 35
cm), A779 (Ø180 cm, dybde 35 cm). Funktionen af disse to grubetyper kendes ikke, og der er intet der
tyder på, at de er gravet med henblik på at fremskaffe et bestemt materiale, almindeligvis ler.

Kulturlag

Både øst og vest for grusvejen blev der påtruffet og udgravet kulturlag fra førromersk jernalderen.

Figur 28 Oversigt over jernalderkulturlagene.
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Vest for grusvejen A827/A829
Laget havde en tykkelse på optil 40 cm,
men bestod angiveligt af flere lag, der
dog var helt sammenblandet pga. den
store dyreaktivitet, der er i området.
Der betyder at fund fra neolitikum og
jernalder var blandet sammen, og der
blev sågar fundet en mønt fra 1500tallet (se afsnittet om renæssance). Det
synes at stå klart, at hovedparten af
laget er opstået mellem neolitikum og
jernalderen. Således var stolpehullerne i
bygningen A1003 gravet ned igennem
kulturlaget. Noget tilsvarende synes at
være tilfældet for økonomibygningerne
A1006 og A1007. De største dele af
laget opstod som følge af
tilstedeværelsen af en mindre slugt, der Figur 29 Kulturlagene vest for grusvejen. Set fra nordøst.
vest for A1003 skød sig mod syd.
Koncentrationen af jernalderfund i laget var meget varierende. Generelt har det været meget vanskeligt
at se nedgravninger i laget, selv om de har været der. Det store kulturlag forsegledes af endnu et lag, der
fortrinsvis bestod af let humøst sand. Laget har været næsten uden fund og blev bortgravet med
maskine.
Øst for grusvejen A702-708
På kanten af den store slugt der
gennemskærer det forundersøgte
områdes østlige del blev der iagttaget
flere kulturlag, der fra syd strakte sig ud
i det fugtige område. Af særlig interesse
er laget A708, der udgjorde en
forholdsvis tynd horisont af keramik og
rødbrændt ler. Fundkoncentrationen
varierede, og skal antageligt ses som et
udtryk for, at man har samlet en
omgang affald, som man derefter har
smidt ud.
Laget lå direkte ovenpå et nu
sammenbrændt sort tørvelag (A707).
Den fundrige horisont overlejres af
Figur 30Kulturlagene vest for gusvejen ses her i feltets østprofil.
flere andre lag (A702, A703, A704),
Tørvelaget A707 ses som en sort horisont. Set fra sydvest.
hvoraf flere indeholdt keramik og
flinteafslag. Lagene synes dog, at være yngre og man skal forestille sig, at de stammer fra tiden efter
bebyggelsen ovenfor er forsvundet (jf. husene A1003, A1005). De spredte fund kan således skyldes
forurening fra omgivelserne, dvs. genstande der har været i området efter bebyggelsen forsvandt.
Nordligt i det undersøgte område stiger terrænet igen, men der er ikke iagttaget kulturlag på denne side
af slugten.
Muligvis stammer en større nedgravning fra historisk tid i den dybereliggende del af slugten. Denne
nedgravning kan skyldes, at man har gravet tørv, eller at man har søgt at uddybe slugten for at få et
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bedre afløb for det vand, der er kommet fra kilden længere mod nord. Den yngre nedgravning må have
stået åben i længere tid, og efterhånden opstod der også her et nyt tørvelag i bunden (A711).

Fund fra førromersk jernalder

Som det ofte er kendetegnende for førromersk jernalder, er der også ved denne udgravning
fremkommet ret store fundmængder. Der er fortrinsvis tale om keramik, men der er også fundet
enkelte jerngenstande, samt en del flint. Dateringen af flinten er dog mere vanskelig, idet der i samme
område er fundet anlæg fra tragtbægerkulturen.

Figur 31 Oversigt over fund. Til venstre er fundene sorteret efter materiale, til højre er kun fund,
der er hjemhørende i førromersk jernalder. Ukarakteristisk keramik er blevet dateret til jernalder.
Hovedparten af denne keramik skal dog givetvis også placeres i førromersk jernalder.

Blandt fundene er både den grove hverdagskeramik og den fine keramik repræsenteret. Den fine
keramik er tydeligt glittet og den har en læderagtig overflade. Godset er tyndt og enkelte af stykkerne er
dekoreret med skrå indridsninger. Flertallene af randskårene har udtrukket mundingsrand. I få tilfælde
går den lodrette hals dog direkte over i den afrundede rand, som det kendes fra yngre bronzealder og
den ældste del af førromersk jernalder. En del af randskårene er let facetterede. Der forekommer en del
skår fra fade. Der synes dog ikke at være tale om den ældste type, men snarere fade fra periode II (300150 f.Kr.).
Båndformede hanke er klart i overvægt (se figur 33), men en enkelt kraftig hank er let X-formet, hvilket
også tyder på, at keramikken fortrinsvis skal dateres til den mellemste del af førromersk jernalder.
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Figur 32 Tre eksempler på keramik. Øverst: Typisk keramik, båndformet hank, dog er det ene skår dekoreret
med et vinkelbånd af tynde streger lige over bugknækket.
Til venstre: Et fragment af et stort fint fad. Kraftigt facetteret med et vinkelbånd på fanen. Til højre: Et fint,
men for udgravningen et lidt usædvanligt kar. Mundingen er let udtrukket og skulderen sidder højt. Overfladen
er glittet og læderagtig.
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Renæssance
Under udgravningen og ved forundersøgelsen blev der registreret en grube og et stolpehul med små
stykker glaseret keramik, der kan stamme fra renæssance eller nyere tid.
I det ene tilfælde er der tale om en lille stolpehulslignende nedgravning (A757) vestligst i
udgravningsfeltet. Stolpehullet havde et største mål i fladen på 34 cm og en dybde på 12 cm.
Nedgravningen lå isoleret, og der var over 3,5 m til de nærmeste anlæg, der dog alle umiddelbart må
opfattes som værende hjemhørende i jernalderen. I anlægget blev der fundet et lille stykke glaserede
keramik (x130).
Østligst i det forundersøgte område blev der ved forundersøgelsen fundet et andet stykke glaseret
keramik (x105). Det anlæg som keramikken her blev fundet i, lå i et stenet område, og det må
formodes, at der var tale om et stenspor. Det registrerede anlæg lå lige syd for den slugt der
gennemskærer det forundersøgte områdes østlige del. Det her fundne lille stykke keramik (x105) er
yngre rødgods i en lys rødbrun nuance. Indvendigt ses tydelige drejeriller, og udvendigt er stykket
ornamenteret med tre omløbende riller. At dømme ud fra rillernes placering må stykket have siddet nær
karets (?) bund, givetvis en stjertpotte. Stykket er glaseret med en tynd glasur i gulgrønne nuancer og let
spættet af mørkegrønne pletter.
Mest interessant er en kvart 1skilling udstedt af Frederik II i 1562/63. Mønten blev fundet ved soldning
af en del af kulturlaget A829 (i kvadratet K2, X398). Det skal her nævnes, at der i det samme kvadrat
desuden blev fundet flinteafslag, jernalderkeramik og et stykke porcelæn. 1 skillingen var blandt de mest
almindelige af Frederik II’s mønter.

Figur 33 Eksempel på en hel mønt antageligt af samme type som den i udgravningen fundne. (15)62,
(15)63. Forside: Danmarks våben, bagside: værdiangivelse (Hede 12, Schou hhv. 6 og 140-184, Sieg 3)
Efter Dansk Mønt. http://www.danskmoent.dk/fr/f2h12.htm.

Samlet set er sporene efter aktiviteter fra renæssancen og nyere tid stærkt begrænsede. De få spredte
spor indikerer nok, at der i denne periode har været aktivitet i området, men at der er tale om en
egentlig bebyggelse fra perioden, kan udgravningen ikke godtgøre. I begyndelsen af 1800-tallet tilhørte
området gård nr. 9 i Neder Egebjerg, der ligger 750 m nordligere. Gården bestod på det tidspunkt af
fire længer. I dag ligger Naturcenter Skovgård på stedet. Jorden i det undersøgte område udgjorde i
begyndelsen af 1800-tallet et marginalt areal, og jorden blev på dette tidspunkt takseret til 9, mens andre
af gården jorde ved gården blev takseret til 15. Området betegnes på dette tidspunkt som Dueland.
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Skulle der tidligere i historisk tid have ligget en gård på stedet, er alle spor efter den forsvundet i
begyndelsen af 1800-tallet. Matrikelgrænserne er på dette tidspunkt gennemregulerede.

Sammenfatning og afslutning
Udgravningen skal ses som en vigtig brik i forståelsen af bebyggelsesudviklingen i området nord for
Lille Hansted Å i neolitikum og førromersk jernalder.
Der er ikke kendskab til, hvor tragtbægerkulturens mennesker boede i området nord for åen. De
forholdsvis tætliggende gruber fra perioden og kulturlaget indikerer, at der er tale om et bopladsområde.
Særligt tilstedeværelsen af kulturlaget A827/A829 og det forholdsvis høje indhold af keramik og flint
fra perioden peger på, at der her har været et aktivitetsområde, der kan dække over en egentlig boplads.
Intensiteten af afslagene er dog ikke stor nok til, at der har fundet en produktion af flinteredskaber sted
netop her. Blandt den bearbejdede flint er der en klar overvægt af almindelige afslag, mens skrabere er
overrepræsenteret indenfor flinteredskaberne, dertil kommer enkelte flækker, bor mv. Fundene synes
således at stamme fra almindelige hverdags gøremål. I samme retning peger også fragmentet af den
slebne økse, der var forsøgt opskærpet (x424).
Placeringen for en boplads er oplagt, her var der adgang til mange forskellige ressourcer, der tilgodeså
de behov der var i en flerstrenget økonomi.
Der er ikke kendskab til andre bopladser fra tragtbægerkulturen i umiddelbar nærhed, dog blev der i
forbindelse med udgravningerne forud for en ny udstykning godt 500 m vestligere påtruffet spor efter
et Sarup-anlæg (HOM 2660). Tidsmæssigt kan det ikke udelukkes, at de to lokaliteter har været i
funktion på samme tid. Hovedparten af de spor man fandt ved denne udgravning, var dog
hjemhørende i senneolitikum.
Nordøst for A1788 blev der fundet og udgravet en række mystiske stencirkler (HOM 1981). En sikker
datering af disse kendes ikke, men foreløbig dateres de til sten- eller bronzealderen.
Sporene fra førromersk jernalder er som tidligere omtalt de mest dominerende i udgravningsfeltet. De
tre langhuse er endnu ikke med sikkerhed dateret. Fremtidige C14-analyser vi givetvis rode bod herpå.
Indtil videre må det formodes, at de alle er hjemhørende i førromersk jernalder periode I-II (500-150
f.Kr.). Bygningerne kan være samtidige, selv om detaljerne ikke er identiske. Bygningerne A1004 og
A1005 har en meget stor overensstemmelse, hvad angår de tagbærende stolpers placering. Derimod
blev der kun registreret dørstolper i A1003 og A1004. A1004 var den smalleste af bygningerne.
Området er særdeles rigt på spor fra den yngste del af bronzealderen og den ældre del af førromersk
jernalder. Særligt vigtige er fundene af huse både øst (HOM1981) og syd (HOM1788) for denne
udgravning. I det første tilfælde blev husene dateret til yngre bronzealder og i det andet førromersk
jernalder periode II.
Ofte ser og slutter man, at huse fra overgagen mellem bronze- og jernalder havde et forholdsvis bredt
midterskib, men at dette spænd mindskedes senere i jernalderen. Et billede som bekræftes af
resultaterne af de to udgravninger, men samtidig synes billedet, at være mere kompliceret.
Undersøgelserne af bebyggelsen syd for udgravningsfeltet (HOM1788) har vist, at variationer i
bygningernes størrelse også skyldes forskellige økonomiske muligheder, og skal ses som et udtryk for,
at samfundet på dette tidspunkt var polariseret. Det er værd at bemærke, at husene nedenfor bakken må
være omtrent samtidige med de udgravede huse på bakken (denne udgravning). Ved udgravningen mod
syd i 2005 (HOM1788) blev der afdækket 10 bygninger, hvoraf de syv havde dørstolper. Den nære
kontakt mellem de to bebyggelser peger på nogle spændende problemstillinger, men så længe der ikke
foreligger C14-dateringer for husene på bakken, kan der opstilles tre relationstyper for sammenhængen
mellem de to bebyggelser.
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1. At der ingen sammenhæng er, og at den nære kontakt er tilfældig. Indbyggerne i de to bebyggelser
har ikke haft kendskab til eksistensen af den anden bebyggelse.
2. De to bebyggelser er samtidige. Dvs. at der nedenfor bakken ligger en bebyggelse med tætliggende
gårde, og selv om der er en vis afstand mellem de to bebyggelser, så har de udgjort et hele, og været en
del af den samme bebyggelse.
3. Den tredje mulighed er, at de to bebyggelser afløser hinanden. Således at bebyggelsens gårde på et
tidspunkt er flyttet enten ned eller op. For den sidste teori taler, at bygningerne på de to lokaliteter
udviser en række ens konstruktive træk, udtrykt ved stolperne indbyrdes placering. Således viser en
sammenligning af de tre huse ovenfor bakken, at de matcher tre af husene nedenfor bakken (se fig. 35).
De øvrige huse nedenfor bakken matcher derimod slet ikke de tre på bakken. Kan man forestille sig, at
husene repræsenterer en bestemt slægts
konstruktionstype? Således at forstå, at konstruktionen
ikke kun repræsenterer en bestemt periode, men også
traditioner indenfor en slægt.
Betragtninger vedrørende udnyttelsen af området omkring
bygningerne. Det er interessant, at når gruber der med
nogenlunde sikkerhed kan dateres til samme periode
vælges ud, tegner der sig et mønster. Det må formodes, at
huset udgør gårdområdets centrum. Den traditionelle
opfattelse af gård- og landsbyorganiseringen er, at man
havde en fælles indhegning om hele landsbyen, og
indenfor denne havde man en form for fællesskab. Bag
indhegningen må der imidlertid have været en indforstået
organisering, hvor man har haft forskellige aktiviteter på
steder, der ikke har generet landsbyens øvrige indbyggere.
Som udgangspunkt må det formodes, at man ikke har
foretaget dagligdagsgøremål længere væk fra huset, end
det har været nødvendigt. Det er efterhånden
veldokumenteret, at der 10-20 m fra de førromerske huse
findes gruber. Sådan er det også ved denne udgravning.
Ca. 10 m nord for husene A1003 og A1005 ses et
kompleks af to til fire større gruber. I ingen af de to
områder er der ler i undergrunden eller sand af en kvalitet,
der umiddelbart tyder på, at man her har gravet for at
fremskaffe råstoffer. Det er imidlertid ikke ud fra
grubernes form og indhold lykkedes at bestemme, hvilken
type af aktivitet der her har fundet sted. Keramikken i
gruberne har været fragmenteret, og intet tyder på, at hele
kar eller større stykke af keramik er blevet smidt i disse
gruber, men de synes snarere at være fyldt op med den
jord der har været i nærheden, herunder keramik.
Syd for bygningerne synes der også i nogenlunde samme
afstand, at have fundet andre aktiviteter sted, men dog af
forskellig karakter. Syd for A1005 ses to af de store
lertagningsgruber (A323 og A824), der efter brug er fyldt
op med store mængder af affald, mens der syd for A1003
var en højere koncentration af keramik i kulturlaget
(A829).
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Figur 34 Figuren viser bygninger fra denne undersøgelse (rød) og med grøn husene nedenfor bakken der blev
udgravet i 2005 (HOM1788). Husene fra de to udgravninger er sammenstillet parvist, hvor
stolpehulskombinationen passede bedst. Stregerne til højre angiver nord. Den næsten lodrette streg knytter sig
til de røde huse.
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Der er dog også forskelle. Området umiddelbart omkring huset A1003 er friholdt for nedgravninger,
anderledes ser det ud for A1005, hvor en brønd umiddelbart nordvest for væggen antageligt skal ses i
sammenhæng med det kompleks af kongestensgruber der findes umiddelbart nord for huset. Der kan
evt. være tale om hørforarbejdning. Det er her vær at bemærke, at A1005 ikke har dørstolper, modsat
A1003. Det kan dermed ikke udelukkes, at A1005 er en økonomibygning, mens A1003 er et
beboelseshus.
Samlet set foreligger der nu et enestående materiale til forståelsen af områdets bebyggelsesudvikling fra
yngre bronzealder og op i ældre jernalder, og de mange udgravninger ville være et oplagt emne til mere
indgående bebyggelsesstudier.

Figur 35 Oversigt over det undersøgte område, den grønne steg. Hele området er færdigundersøgt og det
vurderes, at der ikke er flere væsentlige fortidsminder i området. Bemærk dog at det må forvendtes, at der
forefindes yderligere fortidsminder vest og sydvest for det frigivne område.
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