Arkæologisk udgravning

Beretning
HOM 2150, Østerhåbsallé etape 1A, 1B, 2A,
2B1b område 28, 2B2a, område 39 nord, område 39 syd, område 40, område 41
Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Torsted og Hatting Sogne, Torsted og Hatting Ejerlav, matrikelnr.:
7g, Torsted by og 38a Hatting by
Sted-SBnr.: 170403-182, 170409-44, 50-53, 61, 62 og 66
KUAS: 2008-7.24.02/HOM-0026

Udgravninger forud for byggemodning af omfattende bebyggelse fra perioden
omkring kristi fødsel samt overgangen mellem yngre romersk jernalder /ældre
germansk jernalder, repræsenteret ved spredte gårde. Udgravningerne, der
forløb fra 2006 – 2008 og igen i 2010 - 2012, har blotlagt mere end 200 husstrukturer af forskellig art, heraf indgår størstedelen i en landsbystruktur fra sen
førromersk jernalder /tidlig ældre romersk jernalder. Desuden har udgravningerne tilvejebragt et meget stort, keramisk materiale samt unikke fund som bl.a. et
større våbendepot. På lokalplansområdet er der også fundet spor efter aktivitet
fra ældre perioder, navnlig ældre bronzealder, men også palæolitikum og mellemste Tragtbægerkultur er repræsenteret i materialet. På nær et enkelt, udpeget område, der blev friholdt, betragtes lokalplansområdet som færdigundersøgt.
28/11.2012 Susanne Ritz Nicolaisen

Horsens

Museum

Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE

8

ADMINISTRATIVE DATA

9

TOPOGRAFI

14

MÅLESYSTEM

22

UDGRAVNINGSMETODE

22

UNDERSØGELSERNES RESULTATER

30

ETAPE 1A:

31

ETAPE 1A, OMRÅDE 1:

32

ETAPE 1A, OMRÅDE 2:

32

FRJ:

32

Huse:

32

Gruber:

32

Fund:

32

ETAPE 1A, OMRÅDE 3 OG 4:

34

FRJ:

34

Gruber:

34

YRJ/ÆGJ:

35

Huse:

35

Etape 1A, område 5:

35

FRJ:

37

YRJ eller YRJ/ÆGJ:

37

Gruber

37

Huse:

38

ETAPE 1A, OMRÅDE 6:

39

Side 2 af 259

Tidlig FRJ/FRJ per I:

41

YRJ/ÆGJ:

41

ETAPE 1 A, OMRÅDE 7:

42

FRJ:

44

YRJ/ÆGJ:

44

Huse:

45

Gruber:

46

ETAPE 1A, OMRÅDE 8:

47

Sen bronzealder/tidlig FRJ:

48

ETAPE 1A, OMRÅDE 9:

51

ETAPE 1A, OMRÅDE 10:

52

ETAPE 1A, OMRÅDE 11, 12 OG 13.

54

FRJ:

55

Middelalder:

56

Nyere tid:

57

ETAPE 1A, OMRÅDE 14:

59

ETAPE 1A, OMRÅDE 15:

60

Førromersk jernalder:

64

Bebyggelse:

64

Gruber:

71

Lerslagge:

75

Keramik:

76

YRJ/ÆGJ:

78

Bebyggelse:

78

Jern:

88

ETAPE 1A, OMRÅDE 16/17

88

Side 3 af 259

YRJ/ÆGJ:

89

Bebyggelse:

89

ETAPE 1B

92

Etape 1B, Område 18, 19 og 20

92

Mellemneolitisk Tragtbægerkultur:

94

Enkeltgravskultur:

94

Førromersk jernalder:

95

Formodet brandgrav:

95

Bebyggelse:

96

Gruber:

99

YRJ/ÆGJ:

103

Våben- og metalfund:

113

Keramik:

116

Nyere tid:

118

Sognegrænsen mellem Torsted og Hatting sogne her markeret med turkis.

118

Sognegrænse:

118

Etape 1B område 21:

119

Bronzealder:

120

Nyere tid:

121

ETAPE 1B OMRÅDE 22:

122

FRJ:

123

Huse:

123

Gruber/keramik:

123

ÆRJ/ÆGJ:

125

ETAPE 1B OMRÅDE 23:

125

ETAPE 2A:

126

ETAPE 2A OMRÅDE 24:

126

Side 4 af 259

FRJ- Sen FRJ/ÆRJ:

127

Sen Bronzealder/Tidlig Førromersk jernalder:

129

Huse:

129

Sen FRJ/ÆRJ:

129

Gruber og keramik:

129

ÆRJ:

131

ETAPE 2A OMRÅDE 25:

132

FRJ:

133

Brandplet?:

133

Gruber:

134

YRJ/ÆGJ:

135

Placeringen af kogestensgruber centalt i de to huse.

137

Keramik:

137

ETAPE 2A OMRÅDE 26:

137

ETAPE 2A OMRÅDE 27:

138

FRJ:

139

Brandgrav:

139

SEN FRJ/ÆRJ:

139

Huse:

139

Gruber/ keramik:

143

ÆRJ:

145

Bebyggelse:

145

Gruber/ keramik:

147

Metal:

147

ETAPE 2B1B OMRÅDE 28 SAMT ETAPE 2B2A

147

OMRÅDE 28 (ETAPE 2B1B) :

148

Ældre stenalder, Brommekultur:

149

Side 5 af 259

Sen FRJ/ÆRJ:

150

Bebyggelse:

150

Gruber:

150

OMRÅDE 32 (HERUNDER OMRÅDE 24):

150

SN/ÆBA:

151

Sen FRJ/ÆRJ:

153

Brandgrave:

153

Huse, gårde og parceller:

153

Gruber:

189

ETAPE 2B2A OMRÅDE 33

193

Sen FRJ/ÆRJ:

194

Gruber og keramik:

197

ETAPE 2B2A OMRÅDE 35:

198

Sen FRJ/ÆRJ:

199

Gruber og keramik:

203

YRJ

203

ETAPE 2B2A OMRÅDE 44:

205

ÆBA:

206

Gruber og keramik:

209

Nyere tid:

210

OMRÅDE 38:

210

OMRÅDE 39 NORD:

211

OMRÅDE 39 SYD:

212

SN /ÆBA:

214

Sen FRJ/ÆBA:

214

Bebyggelse:

214

Side 6 af 259

Produktionsanlæg A 6599:

233

Gruber/ keramik:

241

OMRÅDE 40:

246

Sen YBA:

247

Grubekompleks:

247

Sen FRJ/ÆRJ:

247

Bebyggelse:

247

Gruber/ keramik:

250

Nyere tid:

253

OMRÅDE 41:

254

FRJ/ÆRJ:

255

Bebyggelse:

255

Gruber:

255

KONKLUSION:

256

FREMTIDIGT ARBEJDE PÅ STEDET

259

Side 7 af 259

Undersøgelsens forhistorie
I november 2005 Horsens Kommune vedtog lokalplan 215, der dækker et 105 HA stort område vest for Torsted. Lokalplansområdet omfatter matr. nr. 38a, Hatting by, Hatting og matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted.
Området overgik fra land – til byzone og skulle byggemodnes, idet kommunen ønskede at skabe et nyt boligområde vest for Horsens. Faktisk er området så stort, at der er tale om en ny bydel med egen børnehave og
rekreative arealer. Bydelen beholder det oprindelige navn ”Østerhåb”.
Forundersøgelser og arkæologiske udgravninger har stået på i området fra marts 2006 til september 2008,
hvor der på grund af stop i byggemodningen var en pause i de arkæologiske aktiviteter. Imidlertid blev
kommunens udstykningsplaner genoptaget i 2010, hvilket førte til udgravninger af de sidste, udpegede områder i hhv. efteråret 2010 og 2011. Udgravningerne sluttede endeligt i januar 2012. Tidligere er der udarbejdet forundersøgelsesrapporter og bygherrerapporter for HOM 2150 Østerhåbsalle etape 1A, 1B og 2A,
2B1 og 2B2 samt bygherrerapport for udgravningerne på etape 1A, 1B, 2A, 2B1b/2B2b samt etape 2B1a,
område 29, hvorfra
der også foreligger
en beretning.

Lokalplansområde
Østerhåb mellem
Torsted og Hatting
markeret med grøn.

Incitamentet for at
indlede undersøgelser på lokalplansområdet var en række
spor efter aktivitet i
oldtiden enten i form af rekognoceringsfund eller jordfaste anlæg, fremkommet ved udgravning. Der kan her
henvises til en række sognebeskrivelsesnumre i Hatting og Torsted sogne, der ligger placeret rundt om eller
indenfor lokalplansområde Østerhåb: Der er tale om rekognoceringsfund af senneolitisk flint og jernalderkeramik, bl.a. fremkommet i forbindelse med tidligere planer om jernbanegennemføring (Hatting sogn sb. nr.
148, 144, 143). Rundhøje ligger tæt umiddelbart vest og nord for lokalplansområdet (Hatting sogn sb. nr.
105, 106, 107, 14, 43 og 44. Torsted sogn sb. nr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 og 18). Heraf er de nordligt
beliggende høje (Hatting sogn sb. nr 105, 106 og 107), kaldet Troldhøje, primærgrave fra senneolitikum/ældre bronzealder og sekundære begravelser fra førromersk jernalder. Fra Torsted sogn stammer en
række fund, der enten er opsamlede skår eller afdækkede, jordfaste anlæg, der daterer sig til den sene bronzealder eller jernalder (Torsted sogn sb. nr.42, 36, 38, 37, 40, 39, 46, 34, 32, 29 og 31). Torsted sogn sb. nr.
30 er opsamling af skår, der muligvis daterer sig til vikingetiden. Torsted sogn sb. nr. 23 og 47, 23, 29 samt
56-59 er udgravninger af bebyggelse fra ældre jernalder. Med al sandsynlighed skal disse udgravninger, der
alle er beliggende syd for lokalplansområdet, ses i sammenhæng med den bebyggelse, der er påtruffet i forbindelse med undersøgelserne på lokalplansområde Østerhåb.
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Til venstre ses
lokalplansområde Østerhåb
markeret med
gul, sorte kors er
enkeltfund,
grønne stjerner
er brandgrave,
turkis firkanter
er bebyggelse at
usikker karakter,
grå stjerner er
gruber og kogestensgruber,
blå firkanter er
ældre jernalders
bebyggelse og
røde cirkler er
rundhøje.
I takt med de
fremadskridende
forundersøgelser
og udgravninger,
er der fundet belæg for at fortsætte med videre forundersøgelser og udgravninger. Alt dette fremgår af forundersøgelsesrapporterne.
Med henblik på at strukturere beretningen for de mange udgravninger på lokalplansområdet, er det følgende

Administrative data
Horsens kommune er anlægsmyndighed på lokalplansområde Østerhåb, og har derfor finansieret alle de udgravninger på lokalplansområde jf. museumslovens § 25. Horsens Museum er arkæologisk, ansvarlig myndighed i området og har forstået samtlige udgravninger. Fund og originaldokumentation opbevares efter endt
forundersøgelse på Horsens Museum under sagsnummer HOM 2150.
Forundersøgelser og udgravninger er foretaget i etaper, skal der her redegøres for etapeinddelingen på lokalplansområdet. Etapeinddelingen refererer kun til den arkæologiske virksomhed på stedet, og er uafhængig af
f.eks. kommunens inddeling i områder i lokalplanen. Dog er der en tæt sammenhæng mellem etapeinddelingen og den måde, som kommunen har ønsket lokalplansområdet byggemodnet.
På de enkelte etaper er der i forbindelse med forundersøgelsen udpeget områder med væsentlige fortidsminder. Disse områder er nummereret fortløbende fra 1 til 43. Alle budgetter er opstillet med reference til etape
og områdenumre, undtaget dog i forbindelse med udgravningerne af område 38-43, ved hvilke der kun er
refereret til områdenummeret.
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Overordnet set er lokalplansområdet delt i en nordlig del, kaldet etape 1, og en sydlig del, kaldet etape 2.
Grænsen mellem de to områder udgøres af et rekreativt område, der anses for tilhørende etape 2. Etape 1 er
opdelt i 2 underetaper: Etape 1A og etape 1B. Etape 1A, der dækker de nuværende boligområder Brombærhegnet, Hindbærhegnet, Kirsebærhegnet og Hyldeblomsten. Etape 1B hedder i dag Mirabellehegnet. Etape 2
er underopdelt i 2 etaper, kaldet etape 2A – i dag stamvejen Østerhåbsallé - og 2B – arealerne udenfor stamvejen. Denne opdeling refererer til en opdeling af forundersøgelserne i området, idet bygherre hurtigt ønskede at forlænge stamvejen Østerhåbsallé mod syd - etape 2A. Da hele etape 2B var forundersøgt på et senere
tidspunkt, viste der sig imidlertid et yderligere behov for underopdeling i forhold til udgravningerne. Således
blev etape 2B1a født, da der skulle anlægges en skolesti fra Torsted til Hatting, mens det omkringliggende
etape 2B1b blev udlagt til grønt område. De sydligst beliggende områder, blev ligeledes opdelt på etape
2B2a – Rødtjørnen – og etape 2B2b – Hvidtjørnen. Imidlertid blev etapeinddelingen skrottet af administrative hensyn i forbindelse
med udgravningerne på
Hvidtjørnen. Her blev de
ved forundersøgelsen
udpegede områdenumre
anvendt i.e. område 38 –
43.
Etape 1A: udgravninger
på de i forundersøgelsen
udpegede områder 1-17,
i alt 3,75 HA, hvilket
modsvarer det udgravede
areal. Der foreligger en
godkendelse af et budget
på kr. 1.896.325,00 ex.
moms fra KUAS og anlægsmyndighed Horsens
kommune, teknisk forvaltning, ved Mia Skumsager Hansen.
Udgravningerne på
Østerhåbsallé etape 1A,
der delvist omfatter matr.
nr. 38a, Hatting by, Hatting og matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted, foregik i perioden 18/5 til 6/11 2006. Tilsammen udgør de udgravede områder 3,75 HA.
I undersøgelsen deltog maskinfører Christian Hedegaard, Jens Jørgensen A/S, stud. mag. Anne Pedersen,
cand. mag. Carsten M. Risager, stud. mag. Dorthe Horn Petersen, stud. mag. Nana Holm Bendtsen, stud.
mag. Kajsa Melchiorsen og stud. mag. Christina Bardrum samt undertegnede, cand, mag, Susanne Ritz Nicolaisen, der var daglig leder. Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen, Horsens Museum, var ansvarlig
leder for undersøgelsen.
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Eftersom undersøgelserne foregik over et bredt tidsrum var vejrforholdene meget vekslende. Perioder med
megen regn vanskeliggjorde til tider arbejdet. Værst var dog forholdene i de varme perioder fra midten af
juni og frem til august. Ud over at arbejdet kun kunne skride langsomt frem på grund af heden var iagttagelsesforholdene meget dårlige.
Etape 1B: udgravninger af de ved forundersøgelsen udpegede områder 18-23, i alt lidt mere end 1,5 HA,
hvilket omtrent modsvarer det faktisk udgravede areal, der rundede 1,7 HA. Der foreligger godkendelse af et
budget på kr. 996.312,50 ex. moms, godkendt af KUAS og anlægsmyndighed Horsens kommune, teknisk
forvaltning, ved Mia Skumsager Hansen.
Udgravningerne på Østerhåbsallé etape 1B, der delvist omfatter matr. nr. 38a, Hatting by, Hatting og matr.
nr. 7g, Torsted by, Torsted, og foregik i perioden 04.12.2006 – 14.05.2007 samtidig med udgravninger på
etape 2A.
Maskinfører Christian Hedegaard, Jens Jørgensen A/S, stud.mag. Anne Pedersen, cand. mag Frederik Callesen, cand. mag. Felix Vestergaard, stud. mag. Jeppe Skovby, cand. mag. Lone Seeberg Jensen, stud.mag.
Dorthe Horn Petersen, stud. mag. Nanna Holm Bentsen og cand. mag. Kasper Rind. Susanne Ritz Nicolaisen
var daglig leder og Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen var ansvarlig leder af udgravningerne.
Udgravningerne blev foretaget i vekslende vejr- og iagttagelsesforhold. De sydøstlige dele af området blev
udgravet i vinteren 2006/2007, der var præget af store mængder regn. I løbet af foråret 2007 forbedredes
iagttagelsesforholdene væsentligt.
Her ses oversigt
over de ved forundersøgelserne
udpegede områder
med væsentlige
fortidsminder.
Områderne har
numre fra 1-43,
der går igen i
budgetter og feltnumre.
Etape 2A: Udgravninger af de
ved forundersøgelsen udpegede
områder 24 – 27, i
alt ca, 1,7 HA. Der
foreligger godkendelse af et
budget på kr.
1.111.390,00 ex.
moms fra KUAS
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og Horsens kommune, teknisk forvaltning, ved Mia Skumsager Hansen.
Udgravningerne på Østerhåbsallè etape 2A er udelukkende beliggende på matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted,
og blev foretaget i perioden 04.12.2006 – 14.05.2007 sideløbende med udgravninger på etape 1B. I alt er
der udgravet godt 1 HA.
Hovedparten af udgravningerne blev udført i vinterhalvåret, hvilket medførte betragtelige vandmængder og
forringede iagttagelsesforhold. Arbejdsforholdene var til tider meget svære. De store mængder vand medførte, at det var svært at gå detaljer igennem igen og korrigere tidligere iagttagelser, da de respektive anlæg hurtigt blev opfyldt med vand. I løbet af foråret blev forholdene dog forbedret, og nogle af de anlæg, der tidligere var blevet opgivet, kunne nu udgraves.
I udgravningerne deltog maskinfører Christian Hedegaard, Jens Jørgensen A/S, stud.mag. Anne Pedersen,
cand. mag Frederik Callesen, cand. mag. Felix Vestergaard, cand. mag. Lone Seeberg Jensen, stud.mag. Dorthe Horn Petersen, stud. mag. Nanna Holm Bentsen, cand. mag. Kasper Rind, stud. mag. Jeppe Skovby og
stud. mag. Kåre Gyldenløve. Der til kom en erhvervspraktikant fra folkeskolen. Susanne Ritz Nicolaisen var
daglig leder og Museumsinspektør Anders Horsbøl Nielsen var ansvarlig leder af udgravningerne.
Etape 2B1a: Denne etape er tracheet samt arbejdsområder til en skolesti mellem Torsted og Hatting. Skolestien går gennem et rekreativt område, som etapen omfatter. Etape 2B1a område 29 er behandlet i en selvstændig rapport, som der henvises til her.
Etape 2B1b: Område 28, der er beliggende på etapen, indgår som en del af budgettet for etape 2b2a, og behandles derfor i sammenhæng hermed. Område 31, som også er udpeget på etapen, henligger som det eneste
udpegede område på lokalplansområdet i rekreativt område, og er altså ikke udgravet.
Etape 2B2b og etape 2B1b område 28: Udgravning af de ved forundersøgelsen udpegede områder 28 samt
32-37, beliggende på matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted. Et budget på kr. 3.668.207,00 ex. moms er godkendt
af KUAS og bygherre Horsens kommune, teknisk forvaltning, ved Mia Skumsager Hansen. I alt er 4,1 HA
udgravet på etapen.
Udgravningerne fandt sted i perioden fra slutningen af december 2007 og sluttede medio juli 2008.
Vejrforholdene vekslede en del under det lange udgravningsforløb, og under udgravningerne i vintermånederne i starten af 2007 var der en del vand, der vanskeliggjorde iagttagelsesforholdene.
I udgravningerne deltog maskinfører Christian Hedegaard, maskinfører Søren Rasmussen, begge Jens Jørgensen A/S, stud.mag. Anne Pedersen, stud. mag. Rene Winter, cand. mag. Laurits Borberg, cand. mag. Audur Halldursdottir, stud.mag. Kåre Gyldenløve, stud.mag. Tim S. Nielsen. Susanne Nicolaisen var daglig
leder af udgravningerne, og Museumsinspektør Anders H. Nielsen var ansvarlig leder.
Etape 2B2b: Her er områderne 38-41 udgravet, mens budgetterne for område 42 og 43 blev underkendt af
Kulturstyrelsen, da man ikke her mente, at de ville bidrage til ny viden. Af administrative hensyn er der ikke
et samlet budget for etapen, men et budget til hvert område.
Område 38: Området beliggende på matr. nr. 7g Torsted by, Torsted, hvor 500 m2 var udpeget ved forundersøgelsen. Et budget på kr. 52.072,70 ex. moms er godkendt af KUAS og bygherre Horsens Kommune,
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teknisk forvaltning, ved Henriette Munkedal. Området er primært udgravet i november 2010 af cand. Mag.
Audur Halldorsdottir, cand. Mag Laurits Borberg, cand. Mag. Kåre Gyldenløve, cand. Mag. Frederik Callesen og undertegnede Susanne Ritz Nicolaisen, der fungerede som daglig leder. Museumsinspektør Anders H.
Nielsen, Horsens Museum, var ansvarlig leder. Maskinkraften blev leveret af HM entreprenør A/S og Eigil
Fynboe A/S. Udgravningerne blev udført under udmærkede iagttagelsesforhold. I alt er der udgravet 850 m2.
Område 39: Området er beliggende på matr. nr. 7 g Torsted by, Torsted. I alt var et område på 2,5 HA udpeget ved forundersøgelserne. Området er opdelt i 2 underområder, hvor den nordlige del er udgravet i 2010
og den sydlige del er udgravet i 2011/2012. med budgetter på hhv. kr. 307.595,96 og kr. 1.491.058,00. Budgetterne er godkendt af KUAS/KUS og bygherre Horsens kommune, teknisk forvaltning, ved hhv. Henriette
Munkedal og Brian Hannibal.
I udgravningerne i 2010 deltog cand. mag. Audur Halldursdottir, cand. mag Laurits Borberg, cand. mag. Kåre Gyldenløve og undertegnede Susanne Ritz Nicolaisen, der fungerede som daglig leder. Museumsinspektør
Anders H. Nielsen, Horsens Museum, var ansvarlig leder. Maskinkraften blev leveret af HM entreprenør A/S
og Eigil Fynboe A/S. I udgravningerne i 2011 deltog cand. mag. Esben Klinker Hansen, cand. mag. Marie
Clementsen og arbejdsmand Jan Simon Jensen. Den daglige ledelse var delt mellem cand. mag. Kasper Rind,
der forestod den praktiske del, mens undertegnede Susanne Ritz Nicolaisen havde den faglige ledelse. Museumsinspektør Anders H. Nielsen var ansvarlig leder for begge udgravninger. Maskinkraft blev leveret af hhv.
HM entreprenør A/S – Eigil Fynboe A/S og Entreprenør Jens Jørgensen A/S.
Hvor udgravningerne i områdets nordlige del fandt sted dels i medio til slut oktober 201o og dels i december
2010 under først rimelige forhold, siden streng frost, der afgjort satte begrænsninger i arbejdet, var udgravningerne i 2011/2012 karakteriseret af langt mildere og bedre vejrlig. Udgravningerne i 2012 varede fra 31.
oktober til medio januar 2012.
Område 40: Området er beliggende på matr. nr. 7 g Torsted by, Torsted. I alt var et område på en lille HA
udpeget ved forundersøgelsen. Et budget på kr. 599.322,00 ex. moms er godkendt af KUAS og bygherre
Horsens Kommune, teknisk forvaltning, ved Henriette Munkedal.
Området er udgravet i november 2010 og januar2011 af cand. mag. Audur Halldursdottir, cand. mag Laurits
Borberg, cand. mag. Kåre Gyldenløve og undertegnede Susanne Ritz Nicolaisen, der fungerede som daglig
leder. Museumsinspektør Anders H. Nielsen, Horsens Museum, var ansvarlig leder. Maskinkraft blev leveret
af HM entreprenør A/S og Eigil Fynboe A/S.
Udgravningerne foregik indledningsvist i almindeligt, mildt novembervejr, men allerede omkring midten af
november satte en hård frost ind, der satte en brat stopper for fremdriften af udgravningerne. Heldigvis var
de væsentligste anlæg sikret i de allerede afrømmede områder. Et par vigtige anlæg blev udgravet under meget svære forhold. Herefter lå udgravningerne stille julen over. I januar 2011 blev begrænsede områder afrømmet som supplement til de eksisterende felter af arbejdsmand Jan Simon Jensen og Susanne Ritz Nicolaisen.
Område 41: Området er beliggende på matr. 7g Torsted by, Torsted. Det ved forundersøgelsen udpegede
område udgjorde ca. 4000 m2. Der foreligger et budget på kr. 221.164,50 med godkendelse fra KUAS og
bygherre Horsens kommune, teknisk forvaltning, ved Henriette Munkedal.

Side 13 af 259

Området er udgravet i oktober, november og enkelte dage i december 2010 af cand. mag. Audur Halldursdottir, cand. mag Laurits Borberg, cand. mag. Kåre Gyldenløve og undertegnede Susanne Ritz Nicolaisen, der
fungerede som daglig leder. Museumsinspektør Anders H. Nielsen, Horsens Museum, var ansvarlig leder.
Maskinkraft blev leveret af HM entreprenør A/S og Eigil Fynboe A/S.
Hoveddelen af området er udgravet under rimelige iagttagelsesforhold i oktober og november 2010.

Renskrivning af lister er frem til 2008 foretaget i Acces-database, forstået af Anne Pedersen, Laurits Borberg, Audur Haldursdottir, Kåre Gyldenløve, Laurits Borberg, Susanne Nicolaisen. Fra udgravningerne i
2010 og 2011 foreligger alt indskrevet i MUD. Kasper Rind har stået for størstedelen af indskrivningen.
Opmåling med GPS i felten er overvejende foretaget af Anne Pedersen, dog har stort set alle, der deltog i
udgravningerne, haft opmålinger i felten.
Anne Pedersen og Susanne Nicolaisen har redigeret MapInfo data. Lone Seeberg Jacobsen og Frederik Callesen har ved bearbejdelsen af den store datamængde fra udgravningerne bidraget med efterbehandling af
databaserne og opmålingerne, således at de var anvendelige til relevante søgninger.

Topografi
Lokalplansområde Østerhåb er beliggende sydvest for Horsens by og umiddelbart i vestlig forlængelse af
Horsens- forstaden Torsted. Området ligger dels på matr. 7g Torsted by, Torsted, og matr. nr. 38 a Hatting
by, Hatting. Sognegrænsen mellem Hatting og Torsted sogne zigzagger fra sydvest mod nordøst hen over
området, og er genfundet i fysisk form ved udgravningerne af etape 1B. Vestlig afgrænsning udgøres af børneskoven og relativt nyudstykkede kvarterer omkring
Gravengårdsvej i Torsted Vest.
Mod nord afgrænses lokalplansområdet af Østerhåbsvej. Thorsgårdsvej afgrænser området mod
syd. Mod vest afgrænses området af åbne marker på matr. nr.
2b og 1p Torsted by, Torsted og
matr. nr. 36 e Hatting by, Hatting.
Lavt målebordsblad med sognegrænse, Gravengård og vej til
Bottrup. Sognegrænse, Gravengård og vejen til Bottrup er
genfundet ved de arkæologiske
undersøgelser.
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Forud for byggemodningen lå der en forhenværende tyrestation nordligst i området - på adressen Østerhåbsvej 96 - samt en fodermesterbolig i lokalplansområdets nordvestlige hjørne. Desuden lå ejendommen
Gravengård i den vestlige del af området (det nuværende Hyldeblomsten) indtil starten af 1900-tallet. En 12
alen vej til Bottrup gennemskar på dette tidspunkt lokalplansområdets sydlige del. Vejen er senere erstattet af
Thorsgårdsvej.

Ovenfor ses lokalplansområdets placering i udkanten af Torsted optegnet med rød.
Landskabet, hvori lokalplansområdet er beliggende, er en bølget moræneoverflade af overvejende leret beskaffenhed. Muldlagets tykkelse svingede en del i de enkelte felter, men generelt var der tale om et muldlag
på omring 30 cm. På bakketoppe var muldlaget tyndere – 20 cm - og i lavninger tykkere. Enkelte steder er
der iagttaget op til en meter muld. Et par steder er der påtruffet forurening i form af gamle cykler, batterier,
flasker m.v. i nedgravninger, mest markant sås dette i opfyldningen af en gammel mergelgrav beliggende på
en forhøjning i landskabet, forsøgt/ undersøgt på etape 1B – i dag beliggende i det rekreative område mellem
Mirabellehegner og Rødtjørnen. Ved de talrige undersøgelser og forundersøgelser kunne der iagttages lokale,
grusede eller stenede partier i undergrunden. I forbindelse med vådområder blev undergrunden sandet. Partier af stift ler blev bemærket f. eks. i forbindelse med en meget gruberig del af felt 28. Den dominerende un-
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dergrundstype kan beskrives som en
sandblandet lerjord uden store mængder sten eller grus. Bebyggelsen – og
dermed udgravningsfelterne – knyttede sig stort set udelukkende til denne
type undergrund.
På dette luftfoto fra 1953 ses mergelgraven fra etape 1B.

Lokalplansområde Østerhåb er beliggende på en del af den trekant, som
ådalene omkring Bygholm Å og Hatting Å danner. Fra lokalplansområdets
nordkant er der ca. 300 m til den omtrent øst-vest orienterede ådal omkring
Bygholm Å. Fra lokalplansområdets
vestligste punkt er der ca. 600 m. til den nordvest-sydøst løbende ådal omkring Hatting Å. En arm fra denne
ådal strækker sig ind over lokalplanområdets sydlige del. Mere perifært ses Thorsted bæk lidt mere end en
kilometer mod øst.
Faldene til de lavere
beliggende områder
omkring vandvejene
ses ved de fortættede
højdekurver, der karakteriserer skrænterne ned mod ådalene.
Lokalplansområde
Østerhåb med gul.

Lokalområdet er som
tidligere nævnt beliggende i et bølget morænelandskab. De laveste områder ligger
omkring kote 33,5,
mens de højeste punkter er i kote 49,5. Områdets nordlige del er
lavt liggende i kote 33,5 med en markant forhøjning i det nordøstlige hjørne, der rejser sig i kote 43,5. Ved
bakkens østlige fod befinder der sig en lille arm til ådalen omkring Bygholm Å. Landskabet stiger jævnt mod
syd, afbrudt af lokale sænkninger og forhøjninger. Omkring midten af lokalplansområdet befinder der sig er
smalt, omtrent øst-vst orienteret plateau i kote 46 med et par bakketoppe – herunder forhøjningen med mergelgraven i kote 49,5. I lokalplanområdets vestlige side falder landskabet syd herfor kraftigt ned mod armen
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fra Hatting Å. Den laveste kote er 38,8. I områdets østlige side falder landskabet også, men faldet er mere
jævnt. Omtrent i forlængelse af ådalsarmen befinder der sig endnu en markant bakke i områdets vestlige del i
kote 49,5. Sydligst i lokalplansområdet er landskabet mod nogenlunde jævnt med mindre markante bakker
og fordybninger i kote 42-43.

Lokalplansområdet her vist med ækvidistance 1 og 0,5 meter. Ådalene omkring Bygholm Å mod nord og
Hatting Å mod vest ses tydeligt, ligesom armen fra Hatting ådal.

Etape 1A: Udgravningerne ligger dels på matr. 7g Torsted by, Torsted, og matr. nr. 38 a Hatting by, Hatting.
Den nordlige del af området er lavt liggende og præget af tidligere vådområder. I det nordøstlige hjørne er en
markant bakketop, på hvis temmelig stejle side en gård fra tiden omkring 400 e. Kr. blev udgravet (felt
16/17). Landskabet stiger mod syd, hvor lavningerne isolerer mere eller mindre kuplede bakketoppe, hvor
der stort set er fundet spor efter bebyggelse enten centralt (felt 6,7, 12) eller helt nede ved de våde og fugtige
lavninger (felt 9,10). Den sydligste del af området udgøres af et bredt plateau i hvilket der er fundet massive
spor efter aktivitet i oldtiden (felt 15). Ved udgravningerne på det høje plateau fremkom mindst 2 vådomrder, der ikke tidligere har været registreret. Undergrunden i felterne bestod af sandblandet ler med få sten.

Side 17 af 259

,5
14

12
,5

13

12

11,5

37
11

31,5

39
,5

,5
40

27

20
,5
25
,
24 5
23, 5
,5

36, 5
39

28
,5

34,5 35, 5

40

44
,5

32

29
,5

,5
, 5 21
5
19 22,

30,5
32,5
33,5

44

45,

28

25

5

46

30

46,5
35

34

33

36

43

31

42
,5

41

Etape 1A (til venstre) og etape1B (nedenfor) i blå ramme.
Med sort ses udgravningsfelterne. De grønne vådområder er
indtegnet fra O1 kortmateriale.
Med turkis ses de vådområder,
der ikke figurerer på O1 kortet,
og som kun er erkendt i forbindelse med udgravningerne.
Sognegrænsen med sort.
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Undergrunden blev mere sandet
omkring vådområderne. Sognegrænsen mellem Torsted og
Hatting sogne går tværs hen
over etapen, og falder sammen
med udløbet til Bygholm Ådal
længst mod nordøst.
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Etape 1B: Udgravningsfelterne ligger dels på matr. 7g Torsted by, Torsted, og matr. nr. 38 a Hatting by,
Hatting. De nordligste
felter (22, 23) ligger I et
temmelig skrånende
terræn, der jævner ud og
tager form af en mere
jævn flade med et par
forhøjninger, heraf har
den højeste umiddelbart
sydvest for udgravningsfelterne været anvendt
som mergelgrav i
1950’erne. Bebyggelsen
er primært påtruffet vest
for denne bakke (felt
18), men også på nord –
og vestsiden af bakken
har der været en del
bebyggelse (felt 19,20).
Etapens nordlige og
sydlige grænse – og heri
udgravningsfelt 21 falder delvist sammen med sognegrænsen mellem Hatting og Torsted sogne. Sognegrænsen følger omtrent
forløbet af tidligere vådområder tværs over etapen.
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Etape 2A til venstre og etape
2b1b (kun vestlig del) samt
etape 2B2a nedenfor i blå
ramme. Med sort ses udgravningsfelterne. De grønne
vådområder er indtegnet fra
O1 kortmateriale. Den brune
linje er den nu nedlagte vej til
Bottrup.
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Etape 2A: Her er udgravningsfelterne udelukkende
beliggende på matr. nr. 7g,
Torsted by, Torsted. Landskabet falder ned mod ådalsarmen fra Hatting Å fra både
nord- og sydsiden. Terrænet
skråner dog mest nord for
ådalsarmen, idet
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der også er et fald mod øst. Dette karakteriserer udgravningsfelterne 25 og 26, beliggende på kanten af ådalsarmen. De mest fundrige felter er det nordligste (felt 24), i hvilket der er bebyggelse med klar sammenhæng
med den bebyggelse, der er udgravet på etape 1A og 1B. I det sydligste felt (felt 27) er landskabet let skrånende mod nord. I forbindelse med udgravningen af dette felt blev en del af vejen til Bottrup blotlagt for
første gang.
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Etape
2B1bområde 28 samt etape
36
2B2a: Beliggende på matr. nr. 7g,
Torsted by, Torsted. I områdets nordlige del er terrænet præget af skråninger ned mod ådalsarmen fra Hatting Å, der i denne deldanner et Uformet fremspring over ådalsarmen.
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48, 5
syd for ådalsarmen, hvor det er om50
kranset af 2 tidligere vådområder, hvor der også er påtruffet bebyggelse 4(felt
33). Undergrundsforholdene
i
5
49
felt 33 beskrives som vekslende – sandet i vest og mod øst lerblandet sand med op til 10-20 cm store sten,
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der bliver hyppigere og hyppigere, jo længere ned, der
graves. I områdets sydvestlige hjørne lå et tidligere vådområde, der ved nærmere
eftersyn viste sig at være at
være af anseelig dybde med
en voldsom, moderne opfyldning (felt 34 er beliggende på
kanten heraf).
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Etape 2B2b: Da der er knyttet et separat udgravningsbudget til hvert udpeget område, vil det følgende præsentere topografien omkring det
enkelte udgravningsfelt.
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Område 38 (ovenfor): Området er beliggende på matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted, i et noget skrånende,
østvendt terræn. Mod syd og øst viste de nærliggende vådområder sig. Udgravningsfeltet er en forlængelse af
et tidligere udgravet felt på etape 2A, hvis østlige grænse blev dannet af det lille vådområde. Ved felt 38’s
nordgrænse stod på udgravningstidspunktet et levende hegn, der kunne følges tværs over hele lokalplansområdet.
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Område 39 nord (til venstre): Området er beliggende
på matr. nr. 7g, Torsted by,
Torsted, på en del af et fremspringende næs ved ådalsarmen. Terrænet er jævnt på
plateauet, men falder en del
mod navnlig nordvest. Området udgør periferien af et
intensivt bebygget område
umiddelbart syd herfor. Ved
afrømningen af dette felt
blev det bemærket, at jordbundsforholdene i felterne på
denne side af Østerhåbsallé
var markant anderledes end i
de øvrige felter – og i øvrigt
også som det kunne erindres
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fra forundersøgelsen. Undergrunden kunne stadig beskrives som
sandblandet ler, men var langt
mere komprimeret og sammenkørt
end tidligere. Årsagen skal nok
findes i, at hele jordstykket på
etape 2B2b havde været forpagtet
ud i perioden 2008-2010, og at der
muligvis har været kørt med andre, tungere maskiner end tidligere. På steder nærmest stamvejene
Østerhåbsallé den nordlige del af
Hvidtjørnen var der tale om regulær traktose som følge af entreprenørmaskiner, der havde kørt udenfor aftalte arbejdsområder.
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Område 39 syd: (ovenfor). Området er beliggende på matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted, i sydlig forlængelse
af det føromtalte område 39 nord. Udgravningsfeltet ligger på et temmelig fladt plateau. Midt i det bebyggede område ligger et mindre vådområde. Plateauet afgrænses mod øst og syd af vådområder.
Område 39 syd til højre.
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Område 40: (nedenfor). Beliggende på en kuplet bakketop på matr. nr. 7g, Torsted by, Torsted.
Bakketoppen er omgivet af vådområder til alle sider, undtagen mod sydøst, hvor der tegner sig endnu en
kuplet bakketop. Vejen til Bottrup krydser den nordlige del af felterne.

,5
47

49,5
45, 5

,5
44

,5
48

Side 21 af 259
50
,5

38,5

37,5

42,5

40
,5

41
,5

43
,5

Område 41(nedenfor): Udgravningsfeltet er beliggende på matr. nr. 7 g, Torsted by, Torsted, på sydvestsiden af den ved område 40 omtalte bakke i temmelig skrånende terræn. Udgravningsfeltet grænsede op mod
vest til tidligere vådområder.
Her ved fremstod undergrunden vestenden i dette felt
langt mere sandet end østenden..
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Målesystem
46,

5

Da der er blevet anvendt GPS til al opmåling er der ikke etableret noget egentligt målesystem. Opmålingen
er fortaget i system 34 Jylland/ Fyn, DVR 90. Der er blevet opstillet lokale målesystemer i forbindelse med
dokumentation og udgravninger af særlige anlæg. Målesystemerne består her af mindst 6 GPS indmålte
punkter, der er indtegnet på dokumentationsmaterialet, herefter georefereret og digitaliseret.

Udgravningsmetode
Ved udgravningerne blev muldjorden afrømmet af gravemaskine monteret med planerskovl af 2 meters
bredde.
Alle fyldskifter blev umiddelbart efter muldafrømningen ridset ind med skovl og nummereret med manillamærke på søm. Hvor det skønnedes nødvendigt blev der yderligere afrenset med skovl eller graveske. Alle
anlæg er efter muldafrømning og nummerering digitaliseret i størrelsesforholdet 1:1 i felten (indmålt med
GPS). De tilladte værdier for afvigelser er 2 cm horisontalt og 3 cm vertikalt. De digitaliserede data er behandlet i programmet Arkdigi, der genererer i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab) og alle data er bearbejdet i MapInfo 9.5.1.
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Alle udgravede anlæg er registreret i målestoksforholdene 1:20 eller 1:10 og beskrevet efter gængse principper. Detailtegninger af fladen i størrelsesforhold 1:10 eller 1:20 er lavet i enkelte tilfælde, hvor de pågældende anlægs karakter fordrede særlig grundig dokumentation. Det drejer sig f.eks. om potentielle ovnanlæg
eller mulige jordfæstegrave.
Fotografering er også anvendt som en del af primærdokumentationen. På udgravningerne 2006-2008 er der
både anvendt digitalkamera og analogt kamera. Der er udelukkende anvendt digitalt fotoudstyr på udgravningerne i 2010/2011.
I udgravningerne er det i alle kampagner blevet prioriteret at snitte alle stolpehuller med henblik på at finde
og redegøre for alle konstruktioner. I udgravningerne i 2006 var strategien at finde og datere bebyggelsen,
mens den i de øvrige udgravninger í stigende grad var et forsøg på at belyse bebyggelsen som helhed, dens
lay-out, struktur, det enkelte gårdsanlæg med omgivelser, herunder gruber af forskellig karakter.
Alle stolpehuller og mange af de undersøgte gruber er gravet ved håndkraft. I de fleste tilfælde blev der anlagt et snit langs grubens længderetning i ca. 1 1/2 spades bredde. Syntes anlægget at være af teknisk karakter er andre udgravningsteknikker taget i brug, eksempelvis snit og dokumentation i kvarte. Meget store
og/eller dybe anlæg er snittet med minigraver. I disse tilfælde fremgår skovlens bredde af anlægsbeskrivelsen. Der er på udgravningerne arbejdet med at tømme gruber fuldstændigt for fund (primært keramik) med
henblik på at underbygge mulig funktion samt at undersøge fundsammensætning og placere det i kontekst.
Gruberne er oftest udvalgt tilfældigt, dvs. samplet, mens andre er tømt idet det i udgravningssituationen
fremgik, at der her var tale om et anlæg af særlig karakter, f.eks. en offergrube.
Hvidbrændte knogler, der sås i større mængder i et par af gruberne, er optaget som jordprøver og vandsoldet
over et 2 mm net. Knoglematerialet er artsbestemt primært med henblik på at afklare hvorvidt der var tale om
dyre- eller menneskeknogler.
Anlægsbeskrivelser har fulgt de generelle kriterier for sådanne i henhold til retningslinjerne, beskrevet i Horsens museums vejledning:

Beskrivelsens indhold:
Lag/fyld
Homogent/heterogent/spættet – kan ikke gradbøjes
Farve – på alle beskrevne ”jord”arter
Nedbrydning/omsætningsgrad – let humøst, humøst eller meget humøst. I middellader sammenhænge oftest: let omsat,
omsat eller højt omsat organisk materiale (evt. også i enkelte forhistoriske gruber)
Hovedindhold – organisk materiale, ler, sand etc.
Komponenter – trækul, brændt ler, sten etc.
Konsistens – fasthed, tæthed (løst, kompakt etc.)
Struktur/evt. horisonter
Grænser, sider
Kontaktflade

Nedgravning
Form i plan
Orientering

Konstruktioner (mest for middelalderarkæologer)
Materiale
Orientering
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Hjørner
Dimensioner
Nedgravningskant
Side
Bund

Placering
Dimension
Tilstand
Tværsnit
Bearbejdning
Værktøjsspor
Sammenføjning

Lagets indhold:

Komponenter:

Ler <0,002mm

Rødder
Aske
Trækulsnister/stumper/stykker
Brændt ler; nister/stumper/stykker
Lerklining
Lerflager/nister
Læder
Mos
Teglsmuld/stumper/stykker
Kalk
Mørtel
Keramik

Silt 0,002-0,06mm
Finsand 0,06-0,02mm
Grovsand 0,2-2mm
Grus 2-20mm
Organisk materiale
(optræder hovedsageligt i
bylag)

Flint (redskab,
brændt etc.)
Sten
Hasselnødder
Bark
Træflis
Træpinde
Træstykker
Knogler
Fiskeben
Fiskeskel
Insekter
Frø
Tak
M.fl. …

Lagets farve beskrives: lys, mellem eller mørk. Den dominerende farve sættes til sidst; eks. brungrå, hvor den grå nuance er den dominerende.
NB! SKRIV ALDRIG – lig efter en farve, fx grålig eller gullig. Er det mørkt eller lyst? Vær konsekvent.
Komponenternes tilstedeværelse angives: 1: få; 2: enkelte; 3: en del; 4: mange/meget
Komponenternes spredning i laget; i bunden, i toppen, eller spredt.

Eks. på beskrivelse:

HOM 2197, Kometvej Vest
Anlægsbeskrivelse 1:20, 28/4 2006, CGP
A500 Stolpehul
Ø 30 cm

ø

v

28 cm
Form:
Fladbundet med lige, let afrundede sider. Let diffus afgrænsning til undergrund pga. dyregange.
Fyld: Homogent mellem brungråt let leret, meget humøst
sand. Med få spredte trækulsnister og enkelte stumper af
brændt lerklining samt enkelte spredte nævestore sten op til
14cm.
Med keramik: (X-nr 20)
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NB! Udgår/sløjfes et anlæg, så skriv udgår plus tolkning; fx dyregange, nedsivning etc.

På udgravningerne i 2010 og 2011 er beskrivelserne struktureret i en skabelon, således at det er muligt at
foretage søgninger i MapInfo.
Skabelon til Anlægsbeskrivelse i MUD:
Diameter i cm:
Dybde i cm:
Side:
Bund:
Nuance:
Beskrivelse:
S.:
Til beskrivelserne i skabelonen blev brugt følgende attributter:
Side: skrå, lodret, atypisk
Bund: rund, flad, atypisk
Nuance: lys, lys/mellem, mellem, mellem/mørk, mørk

Opmålingsdata: 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\HOM2150 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. 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).
Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer
(G:\Historie\Historisk\Horsens Museum\MUS-sager\HOMGPS\HOM2150). Alle opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, snit, målepunkter, prøver,
kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret som linier. Fund, målepunkter,
prøver og koter er digitaliseret som punkter.
Nummerering:Nummereringen er fortløbende fra samtlige forundersøgelser og udgravninger på HOM
2150. I udgravningerne, der blev udført i perioden 2006 – 2008, har søgegrøfterne har ikke været lukket mellem forundersøgelsen og udgravningerne. De anlæg, der blev fundet under forundersøgelsen, er enten gen-
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indmålt med nummeret fra forundersøgelsen eller kopieret fra MapInfo filerne fra forundersøgelsen. Dette
gælder ikke udgravningerne af felterne 38-41 i 2010 og 2011, hvor søgegrøfterne har været tildækkede i de
mellemliggende år fra forundersøgelse til egentlige udgravninger. Nedenfor (bilag ??) redegøres der for hvilke anlægsnumre, der har været anvendt på hvilke etaper.
Nummerserier er udtaget til særlige formål. Det drejer sig om A- numrene fra 6000 – 6999, der er blevet
anvendt til nummerering af anlæg, der er erkendt efterfølgende samt serien fra A7000 – A7999, der er anvendt til konstruktioner, d.v.s. huse, hegn, staklader, afvandingskanal og gårdsanlæg. Tilsvarende er der udtaget serier i nummereringen af fundmateriale (x-nr) på de senere etaper af udgravningen
Konstruktioner: Konstruktionsbeskrivelserne er suppleret med oplysninger i MapInfo tabellen ”konstruktioner” i mappen ”egne tap-filer”. Desuden fremgår det af en konstruktionsbeskrivelse, hvilke anlæg, der anses
for tilhørende en given konstruktion. Dette forhold gælder ikke konstruktionerne, der er udgravet i
2010/2011, hvor samtlige relationer er oprettet mellem stolpehuller m.v. og den konstruktion som anlægget
tilskrives i MUD. Alle konstruktioner er oprettet som selvstændige anlæg med anlægsnumrene fra A70007999. Derudover er der for hver konstruktion lavet en konstruktionsbeskrivelse der ligger i Access/MUDdatabasen under det givne Anlægsnummer (konstruktionsnummer). Det er tilstræbt i feltarbejdet at få udredt
og beskrevet konstruktionerne. Dog har det ikke helt kunne undgås, at det efterfølgende har været anset for
nødvendigt at revidere konstruktionerne efterfølgende.
Naturvidenskabelige prøver:Af naturvidenskabeligt materiale er der indsamlet trækulsprøver, jordprøver
og pollenprøver. I udgravningerne fra 2010 og frem blev praksis omkring indsamling af trækulsprøver stort
set bilagt i samråd med den naturvidenskabelige afdeling på Moesgård. I stedet blev der indsamlet jordprøver
med henblik på at skaffe egnet materiale til C14 analyse. Fordelen ved denne indsamlingspolitik var desuden, at det blev muligt at belyse evt. funktion af specialanlæg.
Jordprøver fra udgravningerne 2006-2008 er floteret på Moesgård, mens jordprøver fra 2010 og 2011 er floteret af Horsens Museum.
Fra og med udgravningerne i 2008 er der prioriteret systematisk udtagelse af jordprøver fra samtlige konstruktioner med henblik på flotering eller funktionsanalyse, hvor det på de tidligere udgravninger ikke en
konsekvent praksis. Der er så vidt muligt taget 3-4 prøver á 5 fra hver konstruktion med henblik på en mulig
c-14-datering af konstruktionen, hvor materiale fra tre anlæg ønskes dateret. Prøverne er så vidt muligt taget
spredt i husets længderetning fra stolpesporet fra tagbærende stolper. Derudover er der taget jordprøver fra et
flertal af brønde samt udvalgte gruber og grøfter med henblik på en specifik problemstilling.
Jordprøverne er behandlet på den måde, at de er indledningsvist tørret, hvorefter 1-2 dl referenceprøver tages
fra til fremtidig brug til andre analyser. Den tørrede jordprøve passeres gennem vand, hvorved forkullet materiale flyder ovenpå. Dette opsamles i net med maskestørrelse 0,25 x 0,25 mm, hvorved endda de mindste
ukrudtsfrø opfanges. Det ikke-flydende materiale som ligger tilbage på bunden af floteringsslisken vandsoldes gennem et net med maskestørrelse 2 x 2 mm. Dog benyttes net med maskestørrelse 0,5 x 0,5 mm ved
prøver med store mængder forkullet materiale samt ved prøver, der kan dateres til neolitikum. Når prøverne
er tørret, pakkes de. Genstande som keramik, flint, knogle o.l. i floteringsresten/ den samlede, usorterede
sorteringsrest har fået et undernummer, der registreres i databasen under den samlede prøve. Det floterede
materiale (samt floteringsresten) er herefter klar til at blive sendt til analyse - eller alt materialet sendes til
opmagasinering på Bankager.
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Efterbearbejning:Alle lister og beskrivelser fra udgravningerne 2006-2008 er renskrevet i Access, mens
lister og beskrivelser fra henholdsvis udgravningerne 2010/2011 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.
Mapinfo datastruktur: Mapinfo data inddelt i datasæt omtrent korresponderende med de administrative
inddelinger på lokalplansområdet. Dog er filerne fra udgravningerne på etape 1B/2A i et sæt, da udgravningerne forløb samtidig, og opmålingerne af områder på de respektive etaper blev foretaget i samme fil. En
række arbejdsfiler, der indikerer etapernes udstrækning og navne, resultaterne fra forundersøgelser samt
tolkninger af konstruktioner, deres nummerering korresponderende med beskrivelse i anlægslisten og forslag
til tolkning af gårdsenheder, ligeledes korresponderende med anlægslisten, er placeret under ”egne tabfiler”.
Datastrukturen følger der ud over Horsens Museums retningslinjer, og har opdelt datasættet under de respektive etaper i anlægsfiler, feltfiler, fejlfiler, kotefiler, snitfiler og målepunkter.
Med henblik på analysen af den enorme datamængde er Access/MUD databaserne samkørt til brug i MapInfo af Frederik Callesen med hjælp fra Lone Seeberg Jacobsen. Han har udarbejdet en samling MapInfo tabeller. Beskrivelse af disse strukturer er at finde i bilag….
Mapinforedigering:I redigeringen af Mapinfofilerne er det blevet tilstræbt at skabe konsistens mellem opmåling og iagttagelser i felten. Det udmønter sig eksempelvis i redegøre for stratigrafiske forhold og kongruens mellem indmåling og anlæggenes faktiske størrelse. Navnlig i de senere etaper er stolpehullerne blevet
grundigt redigeret, idet alle konstruktionstolkninger blev indskrevet allerede i felten, oftest med anlægsbeskrivelserne og åbne udgravningsfelter ved hånden til at korrigere Mapinfofilerne.
Metode, fundregistrering: I felten registreres kun genstandsmaterialets hovedkategori eg. keramik, trækul,
flint. Alle fund tildeles et løbende X nummer, der ajourføres i en X-nummerliste. Fra og med forundersøgelserne på etape 2B2 tildeles knogler og trækul X numre i henholdsvis nummerserien X 2000 – X 2999 og X
3000 – X 3999. Numre fra x5000 -5999 relateres til A5699 – en trækonstruktion i felt 39 syd. X6000-6999 er
jordprøver, optaget fra felt 38 og frem, d.v.s. de udgravninger, der blev påbegyndt i 2010.
Efter hjemtagelse er fundene vasket eller renset og nummeret i fundværkstedet Nørregade, som er en del af
Horsens Museum. Herefter er fundene gennemgået igen og nærmere beskrivelse er indtastet i Access - eller
MUD-databasen – alt efter hvor, den oprindelige post var oprettet. Til håndtering af keramik er der valgt at
tilføje en beskrivelsesskabelon i beskrivelsesfeltet under den enkelte post. Formålet med beskrivelsesskabelonen er at muliggøre dataudtræk af det keramiske materiale.
I fundgennemgangen er keramik, brændt ler, knogler og lerslagge opgivet i gram, mens andre fund, flintafslag, redskaber, jerngenstande m.v. er opgivet i antal
keramik, beskrivelse:I gennemgangen af det keramiske materiale er der anvendt følgende skabelon med
henblik på at systematisere de store fundmængder.
minimum antal kar:
godstyper:
kartyper:
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magring:
overgang bug/hals:
karprofil:
rande:
hanke:
bemærkninger:
De enkelte kategorier beskrives nærmere her:
skårtyper: Der anføres om der er bug, bund, rand og hank under x-nummeret
minimum antal kar: Det mindste antal kar repræsenteret under x-nummeret. Antallet af kar vurderes hovedsagelig ud fra randskårene. I nogle tilfælde er der dog også tale om en vurdering af bugskårenes karakter. Det
har i nogle tilfælde været forbundet med visse vanskeligheder at bedømme det egentlige antal af kar, f.eks.
når fundnummeret dækker over flere poser eller kasser, der er blevet adskilt under vask og nummerering, og
derfor ikke er blevet gennemgået samtidig.
godstyper: Der skelnes mellem fint, sortbrændt, glittet – eller bare fint gods, mellemfint, der oftest repræsenterer lidt større kar, f.eks. hankekar, og groft, der hyppigst repræsenterer store forrådskar. Kategorien er gledet ud i løbet af gennemgangen, idet kategorien ”kartyper” i virkeligheden er lige så sigende.
kartyper: Her oplistes de forskellige kartyper, der indeholdes i fundet. Der anvendes termer, som primært er
taget fra C. J. Beckers ”Førromersk Jernalder i Syd- og Midtjylland”. Der skelnes mellem forrådskar, hankekar, simple kar, åbne skåle, flasker, fade,…
magring: Af tidsmæssige årsager er det opgivet at gennemføre en systematisk registrering af keramikkens
magring. Kun i særlige tilfælde, f.eks. hvor der er anvendt brændt knogle som magringsmateriale, er det registreret.
overgang bug/hals: Denne post har til hensigt at beskrive karrenes øvre del, såfremt karrene fremviser hals.
Ikke særlig relevant for kar, f.eks. med datering til sen førromersk jernalder/tidlig ældre romertid.
karprofil: Her forsøges det at beskrive karrets form mere generelt. Bl.a. forsøges karrenes skuldre placeret
højt eller lavt, lige som karrenes form kan ses som slank eller rund, svungen. Beskriver også karrets øvre del,
hvor der ikke er tale om en hals f.eks. om bugen går direkte over i en rand, enten glidende eller som et markeret, afsat element.
rande:
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Ved gennemgangen gled betegnelsen ”kølleformet” ud, og blev erstattet af ”afrundet”.
hanke: Det har ved gennemgangen af materialet ofte vist sig umuligt med sikkerhed at afgøre, hvorvidt hankene var x-formede eller båndformede. Som regel passer beskrivelsen ”båndformet, udtrukket ved basis”
bedre.
bemærkninger: Her er anført øvrige informationer, herunder eventuelle bemærkninger om fundforhold, ornamentik, usikkerheder m.v.
Datering: Hoveddelen af materialet daterer sig til århundrederne omkring Kristi fødsel. På trods af, at perioden er jævnligt repræsenteret i de arkæologiske udgravninger på landsplan, synes den typologiske datering af
det keramiske materiale alligevel at savne faste holdepunkter. Det keramiske materiale fra ældre jernalder
(herunder anses slutningen af yngre bronzealder og starten af førromersk jernalder som svært differentierbare) er dateret efter følgende, overordnede principper:
Yngre bronzealder: vandrette grebsknopper, kegleformet hals
FRJ per. I: Svaleredekar, lodrette grebsknopper, kegleformet hals
FRJ per. II: Ved gennemgangen af det keramiske materiale er der bl.a. taget udgangspunkt i Beckers dateringer af det keramiske materiale, som publiceret i ”Førromersk jernalder i Syd- og Midtjylland”. Imidlertid
forholder det sig således, at periode 2 stort set udelukkende defineres på grundlag af fraværet af bestemte
genstandstyper. Det viste sig derfor umuligt i praksis at datere til denne periode. Der dateres i stedet til en
tidlig eller en sen del af førromersk jernalder.
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FRJ per. III: I stedet anvendes sen FRJ eller sen FRJ/tidlig ÆRJ
Tidlig FRJ: Kegleformet hals, bred, ornamenteret fane på skål, ufortykket rand, kar med stor mundingsdiameter, negleindtryk på munding, markering af halsfod, glittet - men ikke sortbrændt - fint bordservice. Betegnelsen er også dækkende for den sidste del af Bronzealderen.
Sen FRJ/tidlig ÆRJ: århundrederne omkring Kristi fødsel betragtes som umuligt at adskille i det keramiske
materiale. Karakteristisk er de fortykkede, afrundede eller bredt facetterede rande, de 2 ledede former uden
hals – eller med kort hals og rand ud i et, om man vil. Dog er der træk, der synes at skubbe dateringerne til
enten den ene eller den anden periode.
Sen FRJ: Materiale, der synes at blive trukket tilbage i tid i forhold til dateringen sen FRJ/tidlig ÆRJ. Det
anses for typisk for tiden før Kristi fødsel, at kun finere kar er udstyret med fortykkede rande og x- formede/tilnærmelsesvist x-formede hanke. Simplere kartyper som forrådskar og hankekar har overvejende ufortykkede rande og båndformede hanke. På forrådskarrene er den pålagte liste med fingerindtryk er sandsynligvis lavere placeret 2-4 cm under mundingen. Muligvis er der også tendens til længere rande – næsten som
en slags korte halse, men karrene er dog klart 2 ledede.
ÆRJ: I materiale ses der kun i meget ringe omfang båndformede hanke. Selv på større, almindelige kartyper
er hankene x-formede. Randene er helt korte og langt mere fortykkede – sammenpressede om man vil – og
der ses runde, smalt facetterede rande samt rande, der er trukket ud over siden på karret med flad, bred facet
på top.

Undersøgelsernes resultater
I det nedenstående vil resultaterne blive gennemgået etape for etape, felt for felt. Resultaterne gennemgås
kronologisk i hovedkategorier. De anlægsnumre, der indgår i de respektive konstruktioner, er noteret i hhv.
Access databasen – for konstruktioner udgravet 2006-2008, og i MUD databasen (udgravninger 2010-2011.).
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Felternes beliggenhed i forhold til hinanden. Gamle vådområder, optegnet fra O1 kort er gengivet med
grønt. Vejen Bottrup, også fra O1 kort, gengivet med brun.

Etape 1A:
I udgravningerne på etape 1A er de væsentligste fund bebyggelse fra hhv. tiden omkring Kristi fødsel og
perioden YRJ/ÆGJ. Et par brandpletter knyttes til den tidlige bebyggelse i området. Antageligvis er der også
fundet en gård fra den tidlige den af YRJ, hvorfor det er rimeligt at tale om kontinuitet i bebyggelsen. Der
har muligvis ligget en eller et par gårde i hver periode, der flytter lidt rundt i landskabet. Desuden er der spor
efter aktivitet i den sene del af middelalderen, muligvis resterne af en lille landbebyggelse. Gården Gravengård, nedlagt inden 1954, blev endvidere genfundet.
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Etape 1A, område 1:
Et felt på 517 m2 er åbnet i området. I
feltet er der udgravet eller klassificeret
10 kogegruber og 12 stolpehuller. 21
anlæg viste sig at være naturlige undergrundsforhold, bioturbation mv. En
videre udvidelse af forundersøgelsen
udviste ikke yderligere strukturer end
der var fremkommet ved ftidligere. Der
blev ikke fundet materiale, der kunne
datere strukturerne, der tolkes som et
arbejdsområde i udkanten af et vådområde, muligvis med rester af en mindre
arbejdshytte. Der er ikke påtruffet daterende materiale , og en løselig datering
af aktiviteterne i området påhviler udelukkende det faktum, at kogestensgruber forekommer almindeligt i bronzealder og ældre jernalder.

Etape 1A, område 2:
2 mindre felter på hhv. 155 og 840 m2 åbnet i området. I området, der er beliggende på kanten af et mindre
vådområde, er der undersøgt 2 mulige brønde og en sikker brønd, 6 gruber, herunder kogestensgruber, 2 ildsteder samt 27 stolpehuller, heraf indgår de 6 i en mindre, hyttelignende konstruktion. Området opfattes som
område 1: et arbejdsområde på kanten af et vådområde.

FRJ:
Huse: A7163: Nord-syd orienteret udhus, beliggende i arbejdsområde, 4,2 meter langt, 1,6 meter bredt.
Midtskibet måler knap 1,5 meter, og sættene er sat med uens afstand hhv. 3 og 1,5 meter. Sydligste stolpesæt
let indtrukket.

Gruber: 3 af de 7 gruber er lave kogegruber. Flere større gruber ses i feltet, heraf er 2 klassificeret som
mulige brønde, og en enkelt - A1275 - er klassificeret som en brønd, idet den var dyb og hurtigt trak vand.
Der er dog ikke tale om en foret drikkevandsbrønd, snarere en brønd anlagt med henblik på produktion eller
vanding af dyr.

Fund: A1275 (brønd) indeholdt keramik fra tidlig førromersk jernalder.
Datering: Eftersom der er et overlap mellem det lille hus og brønden, anses disse to strukturer ikke for samtidige. Sandsynligvis er der dog tale om en vis tidsmæssig sammenhæng mellem aktiviteterne i området i starten af førromersk jernalder.
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T.V: Hus A7163 skraveret med sort.
Brønden A1275 med grønt.
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Etape 1A, område 3 og 4:

Felt i område 3 1085 m2 og feltet i område 4 300 m2. Felt 3 og 4 er beliggende hhv. på en lille kuplet bakketop og lidt ned ad siden på samme. Felt 4 (t.h.) udviste bortset fra et par smågruber ikke de forventede strukturer, så udgravningerne i feltet blev hurtigt stoppet. I felt 3 blev der udgravet 1 brønd, 5 gruber og 19 stolpehuller, der tilsammen udgør 2 mindre huse. I udgravningssituationen var der usikkerhed omkring hvordan
konstruktionerne skulle fortolkes. Det taler for nedenstående tolkning, at orienteringen ses tilsvarende ved
udhus i felt 16 (A7004). Der var ingen indikation i søgegrøfterne af, at der skulle befinde sig større huse syd
herfor, ligesom topografien lagde op til, at husene skulle være en del af en større bebyggelse.
Datering: Parallellen til husene i felterne nord og syd for felt 3 placerer husene i et yngre romertidsmiljø eller
på overgangen YRJ/ÆGJ, mens gruberne i området kan dateres til den tidlige del af førromersk jernalder, og
dermed ikke kan ses i sammenhæng med bebyggelsen.

FRJ:
Gruber: I feltets sydende er der udgravet 3 ret dybe gruber (omkring 1 meter ), heraf er den ene tolket som
brønd til produktion eller vanding af dyr. Gruberne dateres på baggrund af deres indhold af keramik. Fund af
tidlig førromersk keramik fra gruberne A110 og A2114, mens keramik fra gruben A2117 dateres til FRJ. Per
I.
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YRJ/ÆGJ:
Huse:
A7065: Nordøst - sydvest orienteret hus. Opbygget over 5 sæt tagbærende stolper med mulige vægstolper.
Hvis huset tolkes med vægstolper har det været lige omkring 6 meter bredt. Huset er konstrueret med 3 bærende stolpesæt i sydenden, hvor midtskibet måler 1,8 meter, herefter ses et indgangsparti på næsten 4 meter
mellem sær. Længst mod nord et næsten kvadratisk modul, der måler 2,5 meter midtskibs. Husets opbygning
har parallel i A7061 syd herfor i felt 5, der ligeledes dateres til denne periode.
A7064: Nordøst-sydvest orienteret hus, ældre eller yngre fase af A7065. Huset er opbygget over 4 - 5 sæt
tagbærende stolper og har enkelte, mulige vægstolper. Bredden bliver i så fald ca 6 meter. Som A7065 ligger
der 3 tagbærende stolpesæt i husets sydlige del, mens huset på nordsiden af indgangsrummet består af et
kvadratisk modul, alternativt
2 kvadrater på hver side af
indgangsrummet. Huset har
større dimensioner end
A7065, og måler ca 2,7 meter
gennem hele midterskibet.

A 7064
A 7065

Etape 1A, område 5:
Område 5 er afgrænset af
vådområder mod øst og syd.
Et felt på 2106 m2 er åbnet i
området. Et tidligere vådområde ses også på O1 kortet
længere mod vest. I udgravningerne blev der undersøgt 24 gruber og 60 stolpehuller, heraf blev der udredt en mindre bebyggelse med
langhus, udhuse og hegn.Et felt på 2106 m2 åbnet.
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Hustyper samt de dertil relaterede
hegnsforløb placerer bebyggelsen i
YRJ eller YRJ/ÆGJ. Der foreligger
fund af ornamenteret keramik fra
stolpehul i udhus A 7042 (X87), der
dog rejser tvivl angående dateringen
af de små udhuse syd for det lidt
større hus A7061. Ornamentikken på
disse bundskår minder en del om
vinkelbåndsmønstre, der kendes fra
tidlig førromersk jernalder per. I.
Dette skal sammenholdes med, at der
er fundet enkelte gruber med denne
datering i feltet. Desuden ses en del
ukarakteristisk keramik fra gruber
dateres bredt til den sidste del af
bronzealderen eller jernalderen. Igen
ser det ud til, at der har været aktivitet i området forud for den egentlige
bebyggelse, og at en del af bebyggelsen med nogen usikkerhed kan til-
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skrives den tidlige fase af anvendelsen.

FRJ: Som ovenfor omtalt
dateres flere gruber den
tidlige del af førromersk
jernalder. Muligvis skal det
lille udhus A7042 også ses i
denne forbindelse. Husets
beliggenhed og orientering
synes dog at tale for en
tilknytning til den senere
bebyggelse.

YRJ eller YRJ/ÆGJ:

Gruber: En enkelt grube dateres med nogen usikkerhed
til perioden YRJ/ÆGJ på baggrund af fund af ornamenteret
skår X17.

X 17 fundet i gruben A 142.
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T.V: X 87 fra A7042, udhus

Huse:
Der er blevet udgravet 4 huse i feltet, hvoraf de 3
betragtes som udhuse og et enkelt betragtes som et
hovedhus.

A7061: NV-SØ orienteret langhus, opbygget af et
kraftigt sat modul med nordvest og 3 mere spinkle
stolpesæt mod sydøst. Har oprindelig været 16-17
meter langt og mindst 5,5 meter bredt. Det nordvestlige modul bestod af 4 meget dybe stolpehuller
af en sådan beskaffenhed, at udgraveren klassificerede de 2 af dem som gruber. Stolperne i modulet
er afsat med 3 m på langs og på tværs. Indgangsrummets længde er ca. 5 meter. Herefter 3 sæt tagbærende stolper, der omtrent måler 2, 5 meter midtskibs,
og er sat med regelmæssig afstand ca. 2,3 meter). I feltarbejdet opfattet som 2, mindre huse, se beskrivelser
af A 7008 og A7061.
A7149: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper. Beliggende nord for A 7061, men synes omsluttet af
eget hegn A7147. Ø - V orientering, en let drejet mod S. Længde ca, 5,5 m, bredde 2,5 m. TB diam 26 - 33
cm, dybde 18 - 24 cm.
A7042: Udhus bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Orienteret som A7061 nord herfor. Fund af ornamenteret keramik med usikker datering i husets nordøstlige hjørnestolpe A 2294. Udhuset dateres på baggrund af
orientering. Konstruktionen måler 1,5 x 3 meter.
A7018: Lille, omtrent kvadratisk udhus umiddelbart vest for A 7042.
Hegn:
A7146: Rest af hegnsforløb, omtrent parallelt med langsiden af hovedhus A7061. Skal formentlig ses i relation hertil.
A7147: Del af hegnsforløb øst for udhus A7149, synes at omslutte dette. Stolperækkerne er dobbelte med en
afstand af ca 2 meter på tværs af sæt, og har sandsynligvis dannet et saddeltagshegn. Stolpehullernes diam 21
- 30 cm, dybde 6 - 19 cm
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A 7147

A 7149
A 7146

A 7061
A7 0 0 8

A 7018
A 7042

Felt 5

Bebyggelsen i felt 5.

Etape 1A, område 6:
I område 6 er der i alt udgravet 1570 m2 og undersøgt 7 gruber og 106 stolpehuller. Feltet er beliggende på
en nordvendt morænebakke vis a vis felt 5, adskilt fra dette ved et smalt vådområde. Der er sandsynligvis
sammenhæng mellem bebyggelsen i felt 6 og felt 7, men på grund af komplikationer ved udgravningerne–
der foregik samtidig med entreprenørarbejdet – blev områderne mellem felt 6 og 7 ikke afrømmet og derfor
ikke undersøgt. Bebyggelsen i felt 6 er afgrænset af et saddeltagshegn mod vest – på kanten af vådområdet,
og inden for dette ligger der flere ud-eller småhuse og et langhus med NV-SØ orientering.
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I felt 6 er der udgravet
flere gruber med et ukarakteristisk, keramisk
materiale. I alt 4 gruber
kan dateres til FRJ per 1
eller tidlig førromersk
jernalder. Det keramiske
materiale fra gruberne er
ikke særlig stort, men
gruberne tilskrives ikke
desto mindre tidligere
aktivitet på stedet. Et
ornamenteret skår er
fundet i den nordligste
del af hegnsforløbet
(X119), og daterer dette
til YRJ/ÆGJ.
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Tidlig FRJ/FRJ per I: Et mindre keramisk materiale daterer enkelte gruber til denne periode.
YRJ/ÆGJ: Bebyggelsen, der er erkendt i feltet, består af et langhus , A7005, et muligt langhus, der forsvinder ind under feltkanten, A7075, samt 5-6 småhuse.

A 7143

A 7144

A 7140

A7005

A 7141
A 7060

A 7075

A 7142

A7005: Langhus bestående af 7 sæt tagbærende stolper beliggende på moræneknold. Længde ca 23 m, bredde ca 5 m. V-enden har 4 sæt, afsat med afstand mellem 2,3 og 2, 8 m mellem sættene og ca. 1,8 - 2 m på
tværs af sættene. Et indgangsparti til begge sider af huset ligger i husets midte. I Ø enden er afstanden mellem sættene større: Omkring 3,5 m. Kun en TB bevaret i sidste sæt mod Ø på grund af forstyrrelser. Kun
enkelte potentielle vægstolper bevaret.
A7140: udhus med 2 sæt tagbærende stolper, omtrent kvadratisk 2X 2 meter.
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A7141: Klassifikation usikker. Muligt udhus med 2 sæt tagbærende stolper og enkelt stolpe mod sydsiden i
midten. Lettere trapezformet. Afstand mellem sæt ca 3 m. afstand på tværs af sæt 2,3 - 3 m. Længde 6 m,
bredde 3 m.
A7142: Udhus bestående af 3 sæt tagærende stolper. Trapezformet. Omkring 3 m på tværs af sæt og 3 - 4 m
mellem sæt. Længde 8 m, bredde 3,5 m.
A7143: Udhus med 2 sæt tagbærende stolper af ringe dybde med stor diameter 2,5 X 3 meter.
A7144: Klassifikation usikker. Muligt udhus. A2485. Sidste hjørnestolpe er ej erkendt i felten. Mulige støtter/udskiftninger/udtryk for flere faser.
A7075: Muligvis V-gavl af langhus. Klassifikationen er imidlertid usikker, da der synes at være mere end 5
m mellem 1. og 2. sæt fra V. Udvidelse burde have været foretaget længere mod Ø for at opklare spørgsmålet.
Hegnsforløb:
A7060: Fragmentarisk og dårligt bevaret hegnsforløb, der synes at være af saddeltagskonstruktion mod syd,
og gå over i et enkelthegn mod nord.

Etape 1 A, område 7:
Som tidligere beskrevet er der en sandsynlig sammenhæng mellem bebyggelsen i felt 6 og felt 7. I område 7
er der udgravet et felt på 1110 m2. Mod syd og vest afgrænses området af lavninger og tidligere vådområder,
som det fremgår af O1 kortet. I feltet er der udgravet 7 gruber, 1 brønd og 37 stolpehuller, der tilsammen
danner 2 mindre huse, et lille hegn og et formodet grubehus.
Der er fundet keramik i flere af de gruber, der er udgravet i feltet. Der er ikke tale om store mængder, og en
del af keramikken er ukarakteristisk og kan kun dateres til sen BA eller jernalder. De øvrige dateringer skal
nok tages med et vist forbehold. Hyppigt forekommende gruber at høre mere til i et ældre jernalders miljø
end i et yngre jernalders. Muligvis er gruben A2552, der vil blive nærmere beskrevet nedenfor, muligvis
undtaget. Bebyggelsen i form af 2 huse, det ene med bevarede gavlstoler, der tydeligvis danner en afrundet
gavl, samt grubehus, dateres til YRJ/ÆGJ.
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FRJ:
En formodet brønd, ca 1 meter dyb, indeholdt sekundært tildannet vævevægt, og lidt flintafslag. Brønden er
beliggende indenfor et af husenes grundplan, og er derfor sandsynligvis ikke samtidig med bebyggelsen.

X11 fra mulig brønd

YRJ/ÆGJ:
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A2624

A7150

A 7149

A 7151

Huse:
A7149: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper. Ø - V orientering, en let drejet mod S. Længde ca, 9
m, måler ca. 1,7 m midtskibs. Der synes at have været et indgangsrum mellem 1. og 2. sæt tagbærende stolper fra V: her er aftsanden 4,7 meter, mens den mellem 2. og 3. stolpesæt kun er knap 4 meter. TB diam 26 33 cm, dybde 18 - 24 cm. Muligvis samtidig med A7150.
A7150: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper og delvist bevarede indgangs- og vægforløb. Ca. 11 m
langt og 5 m bredt. Orienteret NV - SØ. Indgang set ved dobbelte stolper, placeret mellem 2. og 3. sæt fra V.
Længden på indgangsrummet er ca. 4 meter, mens det mellem øvrige stolpesæt kun er 3,5 meter. TB diam 28
- 40 cm, dybde 26 - 34 cm.
A2624: Grubehus. Anlægget er placeret i en lavning og skråner ned mod N. Gruben er temmelig lav, og der
ses en mere udtalt grøft langs grubens kanter. Stolpehullerne til grubehuset er let diffuse og lave. Det synes
dog temmelig sikkert, at der er tale om et grubehus. I fylden er der fundet en jernnagle.
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Hegnsforløb A7151: Ø - V gående stolpeforløb, muligvis med indgang. Hegnet synes at forbinde husene
A7149 og A7150.

Gruber: Gruben A 2553, beliggende syd for bebyggelsen, dateres til perioden på grund af fund af en rangle
– eller en lukket lerbeholder, om man vil (X140). Der er tale om en 6-kantet, hul lergenstand 5,5 cm høj, 2,9
cm i diameter. Fragmenteret i den ene ende. Genstanden er forsynet med en centralt placeret tap i den hele
ende. I samme ende sidder der 2, små kugler af ukendt materiale fastkittet. Det antages at kuglerne har kunnet bevæges frit. Desuden antages det at den afknækkede ende har været tilsvarende den bevarede pga. nu
afknækket fragment. Dateret ud fra kontekst, da der er tale om et unika fund. Fra samme grube foreligger
der fund af anden keramik, der synes at underbygge dateringen af fundet.

x140, A2552 , rangle af ler.

T.v: X144 fra A2552, gruben med ranglen. T.h: HOM 1862 X212, uglen fra Præriepladsen.
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Der kendes ingen fuldstændig tilsvarende fund, men fra lokaliteten Præriepladsen HOM 1862 er der fremkommet en hul lergenstand med horn (en ugle?) i en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder, hvori der var
nogle få, brændte knogler (HOM 1862X121). Jordfæstegraven er dateret på baggrund af et større, keramisk
materiale, og anses for at være en barnegrav.

Etape 1A, område 8:
I felt 8 er der udgravet 1696 m2. I alt 14 gruber og 63 stolpehuller er registreret, hvoraf nogle få indgår i 2
konstruktioner, sandsynligvis et lille langhus og et udhus, der må betegnes som dårligt bevarede. Et af de
anlæg, der anses for at indgå i langhuset havde en sort brændt fyld, hvori der fandtes brændte knogler – ganske få – men nok til at kunne fastslå, at der her var tale om menneskeknogler. Felt 8 er beliggende på nordvendt bakke.
Flere gruber rummer keramisk materiale, der dateres til den tidlige del af førromersk jernalder. Imidlertid
kan dateringen lige så vel ligge i den sene del af bronzealderen. Der er kraftige paralleller mellem fundene i
dette felt og i felt 40, hvor dateringen synes at fremstå klarere til den sidste del af bronzealderen. Sandsynligvis tilhører resterne af bebyggelsen herfra også dette miljø.

Side 47 af 259

Sen bronzealder/tidlig FRJ:
flere gruber er dateret på baggrund af tilstedeværelsen af keramisk materale, mens et yderligere antal gruber
indeholdt et ukarakteristisk, keramisk materiale. De i feltet påtrufne huses anses også for at være tidligt førromerske.
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A7164: NV-SØ orienteret hus med indgangsparti delvist bevaret mod syd. Huset har været opbygget af
mindst 3 sæt tagbærende stolper. Huset har været mindst 7,5 meter langt, måler 2,5 meter midtskibs og mellem stolpesæt med et lidt længere indgangsrum på ca 3 meter. Det kan ikke udelukkes, at der har været yderligere stolpesæt til huset, hvis østende udgøres af et centralt placeret stolpehul. Imidlertid har senere udgravninger på lokalplansområdet bidraget med en parallel til A7164, nemlig A7368. Også her var der tale om et
sen bronzealder/tidligt førromersk grubemiljø og et hus af omtrent samme beskaffenhed og dimensioner.
Dette hus vil blive gennemgået nærmere i forbindelse med udgravningerne i område 40. Endnu et specielt
træk gjorde sig gældende ved Hus A7164, idet fylden i det ene stolpehul, A3172, markeret nedenfor med en
blå ring, nærmest fremstod som en brandplet med få, brændte knogler og lidt ubrændt keramik, herunder en
båndformet hank. A3172 er beskrevet som et homogent sort lag af humøst materiale og trækul iblandet
brændt knogle (formodet human – hvilket senere er bekræftet af AntroLab, Panum) og fragmenter af keramik. Laget er skarpt afgrænset. Keramikken virker vilkårligt spredt. Det samme er fragmenterne af brændt
knogle. Knoglerne er vurderet af cand. mag, ph.d. stud Lise Hartvig, der ikke med sikkerhed kan køns-eller
aldersvurderes. Diskussionen hvorvidt anlægget skal klassificeres som en grav eller et stolpehul må stå åben,
men det anses for stærkt sandsynligt, at anlægget har indgået i huskonstruktionen.

A7164
A7368
20.128
20.127
20.146

165

3.166

3.170

20.144

20.129
20.149
20.145

3.172

20.143

3.173

3.222

346
3.183

3.184

347

348

Herover til venstre huset A 7164 i felt 8. T.h. hus A 7368 i felt 40
A 7165: Tolkes som udhus til A7164. Består af 2 sæt skråtstillede tagbærende stolper med et skib på knap 2
meter. Mulige rester af vægstolper mod øst. Antageligvis omkring 4 meter langt.
Gruber: fra flere gruber er der ufortykkede randskår, der daterer gruberne til sen BA/tidlig førromersk jernalder.
Gruben A3131, der ligger nordligt i feltet, rummede tillige brændte knogler, der er optaget i jordprøve. Solderesten fra denne jordprøve er ikke genfundet ved gennemgangen i 2012. Antageligvis er der tale om dyreknogler. Det keramiske materiale fra denne grube dateres til sen FRJ/ÆRJ, hvilket muligvis er en fejl.
Rande beskrives som ufortykkede, mens der forekommer glittede – men ikke sortbrændte - skår. Dette synes
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20.123

at placere materialet i den tidlige snarere end den sene del af førromersk jernalder. Fra gruben er der også en
mindre koncentration på 12 afslag, der snarere synes at tilhøre et sent bronzealdermiljø end et jernaldermiljø.

A7164
A7165
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Etape 1A, område 9:

Felt 9 er beliggende på en lille kuplet moræneknold øst for felt 8. Der er udgravet 614 m2. I forhold til forundersøgelsen fremkom der en del kogestensgruber på kanten af vådområdet, således at der i alt er 6 koge/ildgruber fra området. Der er ikke fremkommet yderligere stolpehuller i forhold til forundersøgelsen, hvor en
mindre koncentration af stolpehuller centralt i feltet kunne tyde på, at der på et tidspunkt har været en form
for struktur på den kuplede bakketop. Dateringen af denne er ukendt. Feltet blev derfor hurtigt opgivet.
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Etape 1A, område 10:

Et felt på 2840 m2 åbnet. Felt 10 er beliggende med et tidligere vådområde som vestlig afgrænsning I felt 10
er der undersøgt 15 gruber og 108 stolpehuller. Af disse mange fyldskifter, der er klassificeret som stolpehuller, indgår kun et fåtal i de 3-4 huse, der er erkendt i feltet. Et par gruber indeholdt ukarakteristisk keramik
fra den sene bronzealder eller jernalderen. Et enkelt ukarakteristisk skår er fundet i hus A7059 (A608) , ligesom husenes ej heller uden videre lader sig datere typologisk. Antageligvis er der tale om de nedslidte rester
af en jernaldergård. Husene og gruberne dateres kun bredt til jernalderen.
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A 7059

A 7023
A7151

A 7038

A 7021

A7023: Klassifikation usikker. 2 sæt stolper med ca 1,5 m på tværs af sæt og ca 3,5,m mellem sæt. Skal
sandsynligvis ses i forbindelse med A 7059. Er beliggende i skrånende terræn v. vådområde.
A7059: Klassifikation usikker. 2 sæt stolper med ca 2 m på tværs af sæt og ca 2,25 m mellem sæt. Skal muligvis ses i forbindelse med A7023, og i så fald er der tale om et langhus på mindst 10-12 meter. Beliggende i
skrånende terræn ved vådområde.
A7151: Kvadratisk udhus med 2 sæt tagbærende stolper, ca. 2 meter mellem sæt. Skal med al sandsynlighed
ses i relation til langhuset A7059.
A7021: 3 sæt TB stolper, afsat uregelmæssigt og let krummende mod N. Ca 2 m på tværs af spænd og hhv
1,7 m og 3 m mellem sættene. Den større afstand mellem 2. og 3. stolpesæt tyder på indgangsrum. Længde
ca 5 meter.
A7038: 4 sæt stolper, hvoraf kun enkelte kan ses i profilen, de øvrige kun synlige i fladen. Dermed må huset
karakteriseres som usikkert. Huset krummer let mod N og er ca. 1,5 m på tværs af sæt og ca 2 m mellem sæt.
Længde omkring 6 m.
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Etape 1A, område 11, 12 og 13.

Område 11,12 og 13 er beliggende på en nordvendt bakke, omkranset af tidligere vådområder. Felterne er
hhv. 2166, 584 og 1311 m2 store. I felterne er der udgravet 2 brandgrave, 46 stolpehuller, 32 gruber, heraf en
del kogestensgruber ned mod våområderne, samt 11 grøfter – tre grøfter er klassificeret ”moderne”. Denne
klassifikation dækker også over fundamentrester fra ”Gravengård”, nedlagt inden 1954. De 3 områder er
valgt behandlet sammen, idet der i alle 3 felter er fundet levn fra Gravengård eller levn fra strukturer omkring gården. De mange stolpehuller indgår dels i et dobbeltstolpe anlæg, der, på trods af et enkelt, sekundært placeret jernalderskår (x263), anses for at være en yngre afgrænsning af gårdstoften, der erstatter af
grøfterne. Desuden udgør et antal stolpehuller en mulig middelalderlig hustomt. At der faktisk har været en
middelalderlig bebyggelse på stedet taler fund af keramik (X400) fra en NV-SØ orienteret grøft i felt 13 også
for. De 2 brandgrave er små brandpletter, og skal sikkert ses i sammenhæng med den førromerske bebyggelse i området
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FRJ: I forbindelse med forundersøgelserne på etape 1A blev der i det senere felt 11 påtruffet 2, små brandpletter A626 og A627. Brandpletterne lå på hver sin side af en smal lavning. Den ene - A627 - indeholdt keramik, der dateres til sen FRJ/ÆRJ. Knoglerne fra brandpletterne har været til analyse på Antrolab, Panum
og er analyseret af cand. mag, ph.d. stud. Lise Hartvig. Resultater som følger: A626: Brændte knoglerester
(3g), der ikke med sikkerhed kan aldersvurderes eller kønsbestemmes. Ingen sikre menneskeknogler. A627:
Brændte knoglerester fra et voksent eller næsten voksent individ, der ikke kan kønsvurderes. De to brandpletter ses på illustration i rød cirkel.
A 627 under udgravning.
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9

A 7035

A7036

12
11

A 7036

13

Middelalder:
Ved udgravningerne fremkom der en let buet stolperække af overvejende fladbundede stolpehuller med en
række små stolpehuller nord herfor, der kunne tolkes som vægstolper. At dømme efter orienteringen tilhørte
konstruktionen ikke den moderne Gravengård, og stolpehullerne var af en sådan beskaffenhed, at det blev
overvejet hvor vidt der var tale om en middelalderlig gårdstomt. Læangde 17,5 meter, bredde ca. 5 meter.
Ved fundgennemgangen blev der fundet middelalderlig keramik i en NV-SØ orienteret grøft i felt 13 ( X400,
A3713 i felt 13, markeret med blå ovenfor). Dette synes at underbygge teorien om, at der har ligget en middelalderlig gård på stedet.
A7035: Forløb af stolper, der ser ud til at være tagbærende i et 2 - skibet hus. Nogle få stolper på forløbets
nordside tolkes som vægstolper. Dateringen er usikker, men huset synes efter orientering og beliggenhed at
være en forgænger for A7036, der er nedlagt omkring 1900. Ingen fund fra de pågældende A. Ca 19 - 20 m
langt og 5 m bredt. 8 TB stolper, enkelte dobbelte, overvejende regelmæssigt afsat, men af forskelligartet
karakter: Nogle har stolpespor, mens andre er store, firkantede nedgravninger. Diam 66 - 80 cm, dybde 8 22 cm.
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A7035 set fra V

Nyere tid:
A7036: Gravengård, nedlagt inden 1954 .Figurerer ikke på original 1 kortmateriale fra 1819, men er med på
det senere (ca. 1870) høje målebordskort over området. Gårdsanlægget er ikke afdækket fuldstændigt. En
række grøfter relaterer sig til A7036 , heraf danner nogle den ydre matrikkelgrænse, mens andre opdeler den.
A2697 er et nedbrydningslag fra et hus på gården. Desuden afgrænsedes gården af en lokalt dobbelt række
stolper, der er yngre end grøften (felt 11). I felt 12 og 13 ses grøfter til den vej, der har ført op til gården fra
Bottrupvejen.
Gravengård med nord-syd gående stikvej.
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Etape 1A, område 14:
Område 14 er beliggende i et østvendt, stærkt skrånende terræn ned til et tidligere vådområde. I alt 852 m2 er
udgravet. Ved yderligere udvidelse fra forundersøgelsen, fremkom der imidlertid ikke yderligere relevante
strukturer end der var konstateret ved forundersøgelsen, hvorfor feltet hurtigt blev opgivet. Der blev dog
gjort et fund af fragment af flintøkse på undergrund nær den store kogestensgrube centralt i feltet (A3732).
Der er tale om en mellemneolitisk, tyknakket økse, slebet på begge bredsider (X408).
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Etape 1A, område 15:

0

20,00
meter

Oversigt over felt 15.
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Felt 15 er beliggende på en bred, omtrent øst-vest orienteret bakketop. I alt er der udgravet 15500 m2. Feltets
nordlige dele lå ned ad en nordvendt skråning. På trods af, at regulære strukturer fremkom, må navnlig den
sydlige del af feltet beskrives som temmelig nedslidt. Flere huse fra YRJ/ÆGJ forblev dateringsmæssigt fejlplacerede gennem udgravningen, og er i bygherrerapporten omtalt som 4-sættere fra FRJ. I forbindelse med
de senere udgravninger på etape 1B, hvor tilstandene var bedre – og YRJ/ÆGJ bebyggelsen blev erkendt
med det samme – er der sket en omtolkning af mange af de udgravede anlæg i felt 15. Problemet har især
bestået idet næsten totale fravær af vægstolper til at støtte tolkninger og dateringer.
I felt 15 er der undersøgt 945 stolpehuller, 222 gruber, mens 129 anlæg er klassificeret som ”fyldskifter”.
Dette dækker i de fleste tilfælde over, at der er tale om u-undersøgte gruber. 1 vådområde, beliggende vestligt i udgravningsfeltet, er ligeledes klassificeret som fyldskifte, hvilket måske er noget misvisende. Af de
mange stolpehuller er der udredt mindst 53 konstruktioner: huse, udhuse og hegn. Bebyggelsen dateres typologisk overvejende til århundrederne omkring Kristi fødsel og perioden omkring 400 e. Kr (YRJ/ÆGJ). Der
er også konstruktioner, der med al sandsynlighed daterer sig til den tidlige del af førromersk jernalder.
Hustomterne er generelt meget dårligt bevarede og hegn er kun fragmentarisk bevaret. Den udsatte beliggenhed på bakketoppen har medført et stort slid på de jordfaste anlæg.
Et næsten overvældende antal gruber tyder på en heftig aktivitet i ældre jernalder på stedet, der kædes sammen med bebyggelsen. Gruberne har givet et stort, keramisk materiale, der primært er udgravet med henblik
på datering. Keramikken dateres overvejende til sen FRJ/ÆRJ, og i modsætning til de sydligere beliggende
områder, er der kun få fund, der dateres til ÆRJ.
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A7019
A7031

A7153

A7030

A 7020

A 7050

A 7073

A7006
A 7074

A 7022

A 7021
A 7159

A 7017

A 7023
A 7032

A 7056

El l e r e r d e t h j ørn e r i e t h e g n ?

A7357

A7016

Ny tolkning og nr

A7057
A 7063

A 7037

A7356

A 7111

A 7062

A7015

A 7024
A7154
A 7069
A 7070

A7158

A 7027
A 7135

mertidshus
- noget sekundært
i flere faser
brændt..
her

A 7072
A 7136

tj e k s to l p e r i d e tte o m rå d e m å s k e ro m e rti d s h u s !
u n d e rl i g l e rk l i n i n g fra o m r, ra m m e h u s e ?
A7 3 5 4

A7 1 0 5

Yngre romersk jernalder??

A7 1 6 0

hus yngre romertid?

A 7067

A 7052
A 7058

A 7082
A 7051
A 7071
YRJ/ÆGJ hus
A 7055

A 7028

A7358
A7355
A 7026

A 7025
A7014
A7012
A 7013
A7011

A7049
A 7041 (A 7042)

A 7020

A 7040 (A 7039)
A 7044

A7010

A 7156

A 7047
A 7046

A 7048

A 7053
/A 7054

A7007

A 7029
A 7043
A 7045

Datering: Romertid?

Herover de respektive konstruktioners placering i felt 15. Modsat bebyggelsen mod syd har det ikke været
muligt at se en klar parcellering af bebuggelsen som i de sydlige fleter. Det skyldes dels det store antal gruber, der formodes at have ødelagt en del af bebyggelsen, den senere bebyggelse at området samt det ret kraftige, mekaniske slid på den højtliggende, eksponerede bebyggelse.

Førromersk jernalder:
Bebyggelse:

A7031: Langhus, bestående af 5sæt tagbærende stolper og et indgangsparti mod S. I forlængelse af huset
mod øst er registeret endnu 2 sæt tagbærende stolper, der synes mere diffuse og usikre. Disse stolpesæt er
oprindelig anset for at indgå i konstruktionen, men både deres beskaffenhed og beliggenhed i forhold til husets dimensioner tyder på, at de stammer fra et selvstændigt udhus, beliggende umiddelbart i forlængelse af
langhuset. A7031længde 8,5 m. Bredde 4,5 - 5 m. Huset måler ca. 2,5 meter midtskibs, og de tagbærende sæt
er placeret med kun 2 meters afstand, dog undtaget over indgangsrummet, hvor der er 2,5 meter mellem sæt-
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tene. Stolpehullerne er spinkle – 20-30 cm i diameter – og sammenholdt med de små dimensioner i stolpesættene, synes huset at tilhøre en tidlig del af FRJ. Dateringen af keramikken fra de omkringliggende gruber
synes imidlertid at pege på den sene del af FRJ, men sammenhængen mellem gruber og hus bygger naturligvis kun på et hypotetisk grundlag. Øst for husene er der fundet 3 regulære stolpehuller, der muligvis skal ses
i forbindelse med afgrænsningen af gården (A7153).

A7031

A7153

A7019: Rest af hus, muligvis i flere
faser eller usikkert, 2 skibet hus. I så
fald er konstruktionens form noget
atypisk, idet Ø - og V ende synes at
være forskelligt udformet. Mod øst
anes der en lidt spids, buet gavl,
A7019
mens huset mod vest afgrænses af
lav grøft – dette træk er set ved sene
ældre jernalders huse i udgravningerne af område 39 syd. I huset er
der iagttaget mindst 3 TB stolper,
alle ca. 30 cm diam og 10 - 20 cm
dybe. Huset har været ca 10 m langt
og 4,5 m bredt, beliggende på nordA7030
vendt, skrånende terræn. Dateringen
er derved også lidt usikker, men der
er med al sandsynlighed tale om rester af sene ÆJ huse. Huset eller husene er forstyrret af gruber, indeholA 7050
dende sen FRJ/ÆRJ keramik, og kan
dermed dateres til denne periode som
det seneste. Dog skal det bemærkes,
at der er fundet et randskår i grubekomplekset sydvest for huset eller
husene, der indikerer en tidligere
datering af konstruktionen (x241 fra
A4406).
A7006: Langhus med 5 (-6) sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod S og N. 1. sæt tvivlsomt, og delvist kun iagttaget i fladen. Dette sæt snævrer ind, og kan tænkes at være en senere tilføjelse til et 5-sætter
hus. Huset er ca 13 m langt, og 5 m bredt og er en ældre/yngre fase af A7150, med hvilket det delvist overlapper, nærmest som en vestlig forlængelse heraf. Afstand mellem sættene ca 3 m gennem hele husets længde.
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De tagbærende stolper ligger på linje, og gennem hele huset måler midterskibet lidt over 2,5 meter (dog undtaget det 1. indknebne stolpesæt mod v). De tagbærende stolpers diam er 18 - 60 cm, dybde 5 - 30 cm.
A7050: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper. Den østligste dørstolpe er bevaret mod S. Husets nordlige
række af tagbærende stolper buer let, mens den sydlige række er ret. Den sydlige TB stolpe i 2. og 3. sæt er
forrykket let mod V. Længde ca 14 m, bredde 5,5 m. 2 - 3,5 m mellem sæt, 2,75 - 3 m på tværs af sæt. TB
stolper diam 30 - ca 50 cm, dybde 8 - 24 cm. Beliggende på nordside af skråning og er en ældre/yngre fase af
hus, hvis anden fase er forrykket lidt længere mod Ø (hus A7006).
De to huse, der tydeligvis afløser hinanden, er temmelig forskellige, hvad angår konstruktion. Der kan ikke
fastslåes noget stratigrafisk forhold mellem husene.
A 7030: I felten overvejet som rest af 5-6 sæt langt langhus, men kan også stamme fra resterne af et mindre
udhus i tilknytning til langhusene syd herfor. Indgangsparti bevaret mod syd. Afstanden mellem stolperne i
indgangsrummet er mindre end de øvrige sæt, hvilket er meget usædvanligt. Oprindelig bredde ca 5 m.

A7019

A7030

A7006
A 7050

A 7022

A 7017

A7016

A7357

A7016: Langhus bestående af 5 sæt tagbærende stolper, beliggende på svagt skrånende, nordvendt flade. Har
indgangspartier mod både S og N om end den østlige stolpe mangler mod N. Dobbelte stolper ses mod syd.
Huset er konstrueret som en 4 sætter, men et 5. sæt synes at være tilføjet Ø enden midt mellem 3. og 4. sæt.
Muligvis skal huset ses i 2 faser, men udskiftningen af stolper er ikke konsekvent og mest udtalt mod S.
Længde ca. 9 m, bredde ca 5 m. 3 m mellem sæt, måler 2,75 - 3 m midtskibs. Stolpehuller ml 30 - 40 cm i
diam, dybde 8 - 20 cm. Endnu et stolpesæt længere mod øst blev overvejet tilhørende konstruktionen, men
sættet skal antageligvis i stedet knyttes til resterne af et nord-syd gående hegnsforløb mellem YRJ/ÆGJ bebyggelsen nord og syd herfor. Et randskår, der dateres til tidlig FRJ er fundet i et stolpehul umiddelbart nord

Side 66 af 259

for husets indgang (x939). Dette skår daterer selvfølgelig ikke selve konstruktionen, men synes at styrke
tesen om opbygningen af tidlige FRJ huse indenfor lokalplansområdet (se opsummering senere).
A 7017

A 7032

A7016

A7057
A7356

A7015

A 7500: Hus, muligvis i 2 faser, som det fremgår ved indgangspartier, forskubbet fra hinanden i henholdsvis
husets nord- og sydside. Der er tale om stolpehuller af ringe dybde (ca. 8-20 cm) og lille diameter (17-40 cm,
de fleste 25-30 cm), hvilket taler for en datering i den tidligere del af førromersk jernalder. Nogle stolpehuller kun registreret i fladen. Enkelte stolpehuller med meget trækulsholdig fyld. Det har ikke været muligt at
udrede de respektive faser i huset, hvorfor udsagn om antallet af sæt tilhørende det enkelte hus samt maksimale længde må blive lidt teoretisk. Sandsynligvis er der tale om et lille langhus med 4 sæt tagbærende stolper og umiddelbart øst herfor et udhus. Alternativt er der tale om 2 langhuse med 5 sæt tagbærende stolper.
Maksimal længde 15 meter, bredde 5 meter. Sandsynligvis længde af langhus ca 10 meter, udhus 2,5 x ca. 3
meter
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A 7020

A 7021

A7164

Beliggende i den sydlige del af feltet, midt i et YRJ/ÆGR gårdsanlæg karakteriseret af langhusene A7025
og A 7011, ligger en mindre gård, der anses for at være tidligere end YRJ/ÆGJ bebyggelsen. Der er tale om
enten 2 langhuse eller et langhus og et lige stort udhus – faktisk større, da midterskibet er bredere på det formodede udhus. Forskellen består der ud over i placeringen af indgangsrum i A 7028, muligt udhus, der ses
længst mod vest i stedet for i midten af huset. Husenes orientering er så ens, at det formodes, at de er af
samme datering.
A7028: Hus, muligvis udhus, bestående af 4 sæt tagbærende stolper. Længde ca 10 m. 3 m på tværs af sæt, 3
- 3,5 m mellem sæt, længst mellem 1. og 2. sæt tagbærende stolper. Fund af ufortykket randskår (x 690),
dateret til tidlig FRJ i tagbærende stolpe.
A 7030: Langhus bestående af 4 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod N. Ca. 12,5 m langt, 4,5 - 5 m
bredt. Beliggende i sydvendt, skrånende terræn. 2,7 og 4,5 m mellem TB stolpesæt, 2,8 m på tværs af sæt.
TB stolpers diam: 22 - 44 cm, dybde 12 - 30 cm.
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A7158

A 7025

A7014

A7012

A 7028

A 7013
A7358
A7011

A 7026
A7010

Det særlige forhold gør sig gældende for nedenfor beskrevne gårdsanlæg, nemlig at indhegningen som det
eneste udgravede gårdsanlæg på hele lokalplansområdet fremstår meget tydeligt. Det er dog ikke med fuldstændighed, at en indhegning kankonstateres. Indhegningen kan også tolkes som vægforløb i et NV-SØ orienteret udhus. Til fordel for denne tolkning taler et udhus med samme orientering umiddelbart nord herfor.
Udgravningerne har ikke kunne fastslå med sikkerhed hvilken af tolkningerne der er den mest sandsynlige.
A7051: Langhus bestående af 4eller 5 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod N og S. Mindst 10 m
langt, 4,5 - 5 m bredt. Ø- ende og indgangspartier viser, at huset er ombygget på et tidspunkt i anvendelsesforløbet. Sidste stolpepar mod Ø er meget skævt og de sydligste stolper har nærmest dimensioner som pæle
snarere end egentlige stolper, og skal muligvis ses i en anden sammenhæng eller som en senere tilføjelse.
Generelt står stolperne lidt uregelmæssigt. Afstand mellem TB sæt ca 2,7 m - 3,2 m over indgangspartiet. 2,5
- 3 m på tværs af sæt. TB diam 20 - 30 cm, dybde 8 - 25 cm
A 7058: Hegnsforløb i halvcirkel N for langhus A7051 eller lille udhus med vægforløb, tilhørende YRJ gård
mod syd.
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A 7027

A 7052

A 7058

A 7051

A7355

A 7055
A 7027

A 7052

A 7058

A 7051

A7355

A 7055
Side 70 af 259

Gruber:
Ved udgravningerne af ovenfor beskrevne bebyggelse er der tillige fremkommet et meget stort antal gruber.
En større del af bebyggelsen formodes at placere sig i tiden omkring 400 e. Kr., men grubernes keramiske
materiale for den største dels vedkommende dateres til ældre jernalder. De fleste af de udgravede gruber indeholdt keramisk materiale i en eller anden grad. Gruberne var af meget forskelligartet karakter, og der er
både tale om enkeltbeliggende gruber og grubekomplekser, bestående af flere gruber, der er gravet efterhånden i udkanten af hinanden. Som det er set på de øvrige udgravningsetaper på lokalplansområdet, ligger gruber ofte omkring gårdene. Her synes gruberne at være i absolut overtal set i forholdet til antallet af gårdsanlæg, der dateres til FRJ. Forklaringen er sandsynligvis, at der oprindelig har været flere tidlige gårdsanlæg fra
FRJ/ århundrederne omkring Kristi fødsel, men at stolpehullerne er forsvundet ved anlæggelsen af de senere
yngre jernalders gårde/mekanisk påvirkning i moderne tid. En anden tolkning er, at området har været anvendt til en slags arbejdsområde uafhængigt af bebyggelsen, at i hvert fald en del af bebyggelsen ligger forud
for anvendelsen af området til aktiviteter af forskellig karakter.
Det har været vanskeligt at danne sig et overblik over de mange anlæg, hvor ikke 2 synes at være ens. De
fleste gruber er af en anseelig dybde (se kortlægning), og mange gruber er antageligvis anlagt med henblik
på tilvejebringelse af råmaterialer til fremstilling af lerklining og keramik. Nogle er herefter blevet anvendt
til bortskaffelse af affald, og har stået og er faldet sammen over en rum tid, mens der i enkelte af dem menes
at kunne iagttages sekundært anlagte strukturer (A4102, A4551). Andre gruber synes at være anlagt med et
specifikt formål for øje (A4366, A 5345). En indikator på dette har været tilstedeværelsen af rødbrændt ler
eller andre, systematiske strukturer. Hertil kommer et mindre antal regulære kogestensgruber, der er fundet
spredt på feltet.
Der er optaget jordprøver fra alle disse særlige anlæg med henblik på funktionsbestemmelse, men der er ikke
kommet noget positivt resultat ud af anstrengelserne. Det er problematisk at bedømme, hvorvidt der er tale
om primære strukturer eller udrømmet materiale – her tænkes selvfølgelig på den rødbrændte ler. Det har
imidlertid vist sig svært at påvise, hvorvidt der har været tale om primært anlagte strukturer, idet de underliggende lag aldrig har vist sig varmepåvirkede. På næste side placeres de pågældende anlæg på et kort over
felt 15.

Side 71 af 259

Side 72 af 259

Mulige produktionsanlæg i gruber:
A 4776: Nærmest 8-talsformet i flade, på hver grube ses en nedsunket flade af rødbrændt, opløst ler. Herunder striber af trækul og almindelig, kulturpåvirket jord. Muligvis bunden af en ovn eller anden type phyroteknisk anlæg.
A4366: Som ovenfor – her er der blot tale om en sammenhængende flade af rødbrændt ler.
A4551.1: I fylden på et stort, 119 cm dybt anlæg i 2 faser udgraves store, sammenhængende flager af opløst,
rødbrændt ler: Funktionen af den store nedgravning er ikke afklaret. Der er ikke tvivl om at hullet sekundært
af blevet anvendt til affald - hvoraf lagene b) g) og e) rimeligvis stammer fra nedbrydnings af et ovnanlæg.
Har dette ovnanlæg været placeret i gruben oprindeligt?
Første indskydelse var at der var tale om en brønd. Efter at nedgravningen er maskinsnittet må denne teori
dog frafaldes. Anden indskydelse er at der muligvis er tale om en ler- eller sandtagningsgrube. Dette modsiges dog af at nedgravningen hverken tager hensyn til hvorvidt der er sand eller ler i undergrunden.
En tredje mulighed er at der er tale om en form for jordkælder med nedgang i nø og oplagringsplads i sv. I
fladen er der ikke fundet spor af stolpehuller der evt. kunne have båret en form for tag.
A5366: Hårdt brændt lerplade, fundet på toppen af en almindelig affaldsgrube. Lerpladen stammer med antageligvis fra bunden af en ovn eller et anden type phyroteknisk anlæg.
A5345: Lav, cirkulær grube, foret med store karflager. Funktionen ukendt, men muligvis opbevaring.
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Forgående side Øverst fra venstre: A5366/ A4102, A 4776, I midten til venstre A4366, nederst A5345, A 4551.1

Lerslagge i gram
100 til 2.000
50 til 100
40 til
50
20 til
40
0 til
20

Lerslagge:
Ved udgravningerne af gruberne er der fundet hvid-grå – i nogle tilfælde helt cintret – lerslagge. Slaggen er
opstået ved at sand og småsten er smeltet sammen ved høje temperaturer. Der er helt eller delvist sammenfald mellem forekomsten af lerslagge og de ovenfor gennemgåede, formodede phyrotekniske anlæg. Dette
styrker formodningen om, at de rødbrændte plamager sandsynligvis skal opfattes som rester af phyrotekniske
anlæg , og at der ikke blot er tale om udrømmet materiale i affaldsgruber.
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Keramik:
Ved udgravningerne i felt 15 er der udgravet og hjemtaget en del keramik primært fra gruber, hvor det er
fremkommet i varierende mængder. På etape 1A er keramik primært hjembragt med henblik på datering af
de respektive anlæg, hvori det er fundet. Som det fremgår nedenfor er størstedelen af det udgravede gruber
dateret til perioden omkring Kristi fødsel. På trods af at der er tale om et stort materiale, udviser det umiddelbart ikke meget stor variation.
De mest almindelige former er forrådskar, hankekar, åbne skåle og i
nogle tilfælde flade skåle eller tallerkener. Skår fra fint, sortbrændt,
glittet keramik er almindeligt forekommende, men optræder ikke i så
store mængder som det mellemfine
og grove keramik (der i langt de
fleste tilfælde korresponderer med
forekomsten af hhv. hankekar og
støre eller større forrådskar).

Der er fundet rester af flere typer ildbukke i felt 15. Det drejer sig dels om cylinderformet type med horn, en
cirkulær, hvælvet type, som der er fundet flere eksemplarer af på lokalplansområdets øvrige etaper. Eksemplarerne fra denne etape er ikke så velbevarede som de øvrige, der vil blive præsenteret senere. Typen er
også fundet med negleindtryk ( X 473). I feltet er der desuden fundet et fragment af hvad der formodes at
være en ornamenteret lerblok (x233, A5253).
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YRJ/ÆGJ:
Bebyggelse:
7017: Fragmentarisk bevaret hegnsforløb, der strækker sig over ca 35 m. Forløbet er omtrent Ø - V orienteret, let drejet mod SV og NØ, og buer regelmæssigt mod N. Hegnet består lokalt af e dobbelt eller tribelt
række stolper, men det er svært at vurdere om der er tale om samtidige stolper. Langt størstedelen af stolperne har en diam mellem 30 - 35 cm og er under 20 cm dybe. Alternativt er der tale om et centralt beliggende
langhus flankeret af to, små huse. Er der tale om et gårdsanlæg, skal hegnet A7022 sandsynligvis ses i relation hertil.

7357: Hus eller del af hegnsforløb, sandsynligvis lille udhus, da der ser ud til at være bevaret vægstolper
mod nord. Stolpesæt afsat med henholdsvis 3 og 2 meters mellemrum. Midterskibet måler ca. 2 meter.

A7030

A7006
A 7050

A 7022

A 7017

7032

7037

A7357
A7016

A7057

A7356
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A 7021

A 7022

A 7017

A 7032

A7016

A7057
A7356

A 7037

A 7024

A7015

A7154

A7356: Hus eller hegn. Konstruktionen består af 3-4 sæt stolper, og hvis der er tale om et hus, så er det kun
fragmentarisk bevaret. Flere stolpehuller omkring synes at indikere, at der er tale om et hus ligesom hegnet
A7057 udgår fra konstruktionens østende som om der var tale om en husgavl. Huset måler ca 2 meter midtskibs. Langhuset A7016 ligger nord for konstruktionen, med dette hus anses ikke for tilhørende gårdsanlæget. Imidlertid er udhusene A 7024, A7015 syd herfor og A7037 mod vest sandsynligvis udhuse til hørende
gårdsanlægget. De 3 udhuse er næsten identiske. Stolperne i konstruktionen måler 20-40 cm i diameter og 248 cm i dybden.
A7015: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper og indgangsparti ? mod S. Længde ca 6 m, måler ca 2,8
m midtskibs, næsten regelmæssigt afsatte sæt med ca. 3 m imellem . En del stolpehuller i området indikerer
flere faser. Stort identisk opbygning med A 7035 og A7024.
A7037: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper, længde mindst 6 meter. 3- 3,5 meter mellem sæt, ca. 3
meter midtskibs. Sidste stolpesæt mod øst er trukket ind i nordsiden. Samme opbygning som A7015 og A
7024.
A7024: Udhus med 3 sæt tagbærende stolper beliggende i let skrånende, nordvendt terræn. Orientering lidt
drejet mod SV - NØ. Længde 6 m, bredde 2,5 m. 3 m mellem sæt. Se også A7015 og A 7024.
A7032: Hegnsforløb med delvist bevaret dobbeltrække stolpehuller. Består delvist af grøfter til hegn.
7057: Hegnsforløb. Udgår fra sandsynlig østgavl af A 7356.
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A 7501

A 7502

A 7500

A7501: Rest af hus, antageligvis dateret til YRJ/ÆGJ. NV-SØ orienteret. Flere huse med denne datering har
en lignende orientering. Det har også været overvejet hvorvidt der er tale om en midtsulekonstruktion, men
den formodede midtsule ligger skævt i den ca. 6 meter brede konstruktion. Huset har aldrig været blotlagt i
sin fulde længde under udgravningerne, men har vist sig som spredte stolpehuller ved de respektive afrømningsbaner i feltet. Flere af stolpehullerne op til 45 cm dybe. Længde ca. 16 meter. Nordøst herfor flere stolpehuler, der muligvis udgør et udhus. Hegnsforløb i flere faser, A7502, synes at udgå fra sydgavl.
A7502: Enkeltstrenget hegnsforløb øst for A7501 i flere faser: stolpehuller af god dybde, de fleste 20 – 30
cm dybe.
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Sydligst i felt 15 ses mindst 2 gårde fra YRJ/ÆGJ. Gårdene var temmelig nedslidte, vægstolper var sjældent
bevaret, og hegnsforløb er kun fragmentarisk bevaret. Det har selvfølgelig medført, at der er en høj grad af
tolkning forbundet med konstruktionerne i området. I den vestligste gård er der to langhuse og et stort antal
udhuse, der har afløst hinanden. Navnlig bemærkes der et ret stort antal 4 stolpeanlæg i den østligste del,
beliggende ned til et vådområde. Der har været indsamlet materiale med henblik på at belyse disse mange
huses funktion, men der har ikke været noget afkast af indsamlingerne.
A7040: Øst- vest orienteret langhus, bestående af 8 sæt tagbærende stolper og spor efter væg- eller dørstolper. 28, 5 m langt, 5,5 m bredt. Huset er ombygget eller kraftigt repareret, og nogle stolpehuller genanvendt,
mens andre er sat om en anelse forskudt af de eksisterende. Under udgravningerne er dette opfattet som et
selvstændigt hus og beskrevet som A7039. Huset smalner til i Ø - enden - et træk, der går igen i ombygningen. Huset er opbygget af et sæt TB stolper, et modul, 3 sæt TB stolper afsat med regelmæssig afstand og
endelig et modul længst mod Ø. Afstanden mellem de TB stolper 1 - 2 sæt: 4,5 m, 2 - 3 sæt: 2,3 m, 3 - 4 sæt:
4,4 m, 4 - 5 sæt: 3,5 m, 5 - 6 sæt: 3,2 m, 6 - 7 sæt: 3,9 m, 7 - 8 sæt: 2,8. Huset måler 2,2 - 1,7 m midtskibs,
mindst i Ø-ende. TB stolpers diam omkring 30 cm. Daterende fund:
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A7041: Langhus bestående af 8-9 sæt tagbærende stolper. Enkelte stolpehuller bevaret i østgavl. I felten tolket som flere, mindre huse, men ud fra konteksten synes det mere reelt at se det som et, samlet hus, dateret til
YRJ/ÆGJ. Daterende fund: X269, dateret til sen FRJ/ÆRJ, muligvis forurening, og x 274, dateret til YRJ.
Begge er fra stolpehuller, der anses for tilhørende konstruktionen. Længde ca 30 m, bredde ca 5 m. Opbygget af modul længst mod V, så 4 sæt TB stolper afsat med regelmæssig afstand, og endelig modul i Ø. Spændet fra de regelmæssigt afsatte stolper og det østligste modul er temmelig stort - ca 5,5 m - men en stolpe
mod S synes at have understøttet konstruktionen midtvejs. Spænd på tværs af TB sæt varierer fra 2 - 3
m,men er dog regelmæssigt afsat indenfor modulerne. Enkelte støttestolper/udskiftninger. Afstand mellem
TB sæt: 1 - 2: 2m, 2 - 3: 4 m, 3 - 4: 2,5 m, 4 - 5: 2,5 m, 5 - 6: 2,5 , 6 - 7 : 5,5 m, 7 -8: 3,3 m. Tb.diam 26 - 58
cm, dybde 16 - 42. Gavldiam 30 - 50 cm, dybde under 10 cm.
A 7043: Mindre hus med 3 sæt tagbærende stolper. Oprindelig tolket som del af saddeltagshegn, der indhegner strukturer længere mod S. Der er imidlertid ikke påtruffet bebyggelse længere mod syd, hvilket bestyrker
tolkningen af konstruktionen som hus. Forløb af vægstolper nemlig bevaret i N. 1. sæt TB samt en enkelt
uden modstående. Antageligvis har nedgravningen til denne ikke været så dyb, da der på det relevante sted lå
en større, jordfast sten. 1,6 m på tværs af sæt, 5,1 m mellem sæt. 1,75 m til ydervæg. Længde ca. 11 meter.
TB stolper diam 26 - 52 cm, dybde 16 - 30 cm. Væg: diam ca 20, dybde under 10. Enkelte kun erkendt i flade.
A7044: Struktur, antageligvis et mindre hus hus, opbygget over 3 sæt tagbærende stolper – dog mangler 1.
sæt den sydlige stolpe. Midtskib bredde 2,5 meter, længde 9,5 meter. Stolpesæt afsat med 4 – 4,5 meters afstand.
A7045: 4-stolpeanlæg, kvadratisk, 3,5 x 3,5 meter.
A 7046: 4-stolpeanlæg, kvadratisk, 3 x 3 meter.
A 7047: 4- stolpeanlæg, regtangulært, 2,5 x 2 meter
A 7048: 4-stolpeanlæg, kvadratisk, 2,5 x 2,5 meter. Delvist overlappende hermed ses stolpehuller, der måske
har indgået i et NØ-SV orienteret udhus. Stolperne er oprindelig tilskrevet et hegnsforløb.
A 7049: 4-stopeanlæg, kvadratisk 3 x 3 meter, muligvis har huset haft en længere udstrækning mod NV.
A7020: 4-stolpeanlæg, kvadratisk, 3 x 3 meter.
A7029: 4-stolpeanlæg, kvadratisk, 2,5 x 2,5 meter.
A 7007: Muligvis skal huset ikke anses for tilhørende romer/germanertidsbebyggelsen, men dateres til FRJ.
Stolpesættene er afsat med lige afstand, 3 meter – undtagen det sidste sæt, hvor afstanden er 2,5 meter. Der
derfor ikke er et indgangsrum, sådan som det ellers ses i de førromerske huse. Længde ca. 9 meter.
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Ovenfor ses gården med tolkning af hegnsforløb. Regulære stolpehuller markeret med rød. Beskrivelser i
Access databasen under A 7033, A 7155, A 7156.
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Vest for ovenfor omtalte gårdsanlæg findes endnu et gårdsanlæg med omtrent samme datering. Det bemærkes, at langhusene har nøjagtig den samme orientering, og en nærliggende tanke er, at gårdene har eksisteret
samtidig. Længere mod vest på etape 1B er udgravet flere huse, der også har denne orientering- en fase af
langhuset (A7076), der i øvrigt har en anden orientering, udviser fuldstændig samme opbygning som langhus
A7025. Også dette tyder på et tæt, tidsmæssig sammenhæng – enten ved bygningstraditioner, der er gået i
arv – eller at forstå som et samtidigt byggeri med ens layout af grundplan til følge. Post quem datering foreligger af A 7076 til tiden efter 400 e. Kr. Se beskrivelse her af under etape 1B. Syd for langhus A7025 ligger
et mindre hus A 7014. Husene har ikke været samtidige. På trods af hus A 7014s ringe størrelse er det ikke
utænkeligt, at det skal opfattes som et lille langhus med hvortil der både har været knyttet saddeltagshegn (A
7026/måske A7010) og udhuse (A7012 eller A7011)
A 7025: Langhus med 10 sæt tagbærende stolper, heraf ses i hvert fald 2 som sekundært tilføjede med henblik på at tilføje huset yderligere støtte. Enkelte stolpehuller kan ses som rester af vægkonstruktionen. Husets
længde ca. 28 m, bredde 5 m. Midtskibet måler 2- 2,3 meter. Huset er opbygget af 2 meget tydelige moduler
længst mod Ø, mens V-enden synes mere uregelmæssigt sat, dog måske også med et enkelt modul. Afst. (1)
1. - 2. sæt 3m, 2- 3 sæt 2 m, 3 - 4 sæt 1,3 m, 4 - 5 sæt 3m, 5 - 6 sæt 5,4m, 6 - 7 sæt 3,4m, 7 - 8 sæt 5,1 m, 8 -9
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sæt 3,8m. Muligvis skal huset opfattes som 2, mindre huse (A7025 og A7034). TB stolper diam 22 - 50 cm,
dybde 10 - 42 cm.

A 7014: Hus, sandsynligvis langhus, bestående af 5 sæt tagbærende stolper, beliggende umiddelbart syd for
A7025 .Længde 14,5 m. Huset er opbygget over et fritliggende sæt, herefter 4,5 meter til modul af to par
tætstillede stolpepar (2 meter imellem sæt) og yderligere 2 sæt tagbærende stolper, placeret med regelmæssige mellemrum på lidt mere end 3,5 meter. Midtskibet måler ca 2,5 meter. Stolpernes diam 24 - 36 cm, dybde
18 - 28 cm. Ud fra et typologisk standpunkt er dette hus ældre end A 7025.
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A7012: Oprindeligt tolket som staklade, men en anden tolkning er, at de nordligste stolper indgår som dørstolper i A7013.
A 7011: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper og delvist bevaret vægforløb. Ø - V orienteret, men let
drejet mod NV og SØ. De tagbærende stolper er stillet en anelse skråt overfor hinanden, de nordlige trukket
lidt mod V og de sydlige trukket lidt mod Ø. De tagbærende stolper krummer let og midterskiber måler 2 –
2,5 meter, bredest over midten. Stolpesættene opstillet med 4,5 – små 5 meters mellemrum. En enkelt stolpe
udskiftet i 2. sæt. Længde 12 - 13 m, bredde 5 m. Beliggende i sydvendt, skrånende terræn. TB stolper diam
32 - 54 cm, dybde 22 - 52. Vægstolpers diam 28 - 38 cm, dybde under 10 cm.
A7010: Del af saddeltagshegn. I felten oprindelig tolket som udhus i to faser, men efterfølgende ses sammenhæng med del af hegnsforløb længere mod vest A 7026. At der er tale om et forløb i to faser hviler på
iagttagelser af stolpehullernes fyld i felten. Det ses således, at en del af saddeltagshegnet er ombygget i løbet
af hegnets funktionstid. Hegnet smalner til mod Ø. Hegnet indgår i et stratigrafisk forhold med gruben
A4494, fra hvilken keramisk materiale dateres til ÆRJ. Eftersom gruben dermed er ældre end saddeltagshegnet, må de manglende stolpehuller hen over gruben være uerkendt i felten.
A 7026: Hjørne af saddeltagshegn. Skal ses i sammenhæng med A 7010.
A 7158: 4-stolpeanlæg med mulig dørstolpe, omtrent kvadratisk. Måler 3,8 x 3 meter med dørstolpe.
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A 7027: Hus med 2-3 sæt tagbærende stolper, bestående af , hvoraf den sydlige stolpe længst mod øst mangler. Den kunne muligvis ikke erkendes i gruben A 5302 syd herfor. Der er ikke fundet indgangsstolper.
Det kan ikke udelukkes, at huset har haft flere tagbærende stolper mod NV, men i så fald er de nu forsvundet
i det tidligere vådområde A 3934. En stolperække antyder vægstolper mod vest, men der er ikke konstateret
nogen tagbærende stolper i denne retning, så en fortsættelse af huset i denne retning må anses for temmelig
hypotetisk. Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt 2,7 m, afstand mellem 2.-3. sæt formodes at være 2,5 m. Huset
måler ca 2,7 meter midtskibs. Huset måler mindst 5,3 m i længden og 3,1 m i bredden. De tagbærende stolper måler 35-40 cm i diameter og 18-21 cm i dybden.
A 7052: Nærmest halvmåneformet indhegning med N - S vendt stolperække i midten. Alternativt skal strukturen opfattes som et lille udhus med et sæt tagbærende stolper og afrundet gavl.
A 7055: Hjørne af saddeltagshegn udgående fra A 7053. Stolpehullernes diameter 15-39 cm, dybde 5-18 cm
A 7053: Konstruktion af usikker karakter, sandsynligvis vestende af hus, med indgangsparti mod nord. I området, der er beliggende op til udgravningsgrænsen, er der en del løse stolpehuller. Muligvis ville en udgravning af området syd herfor afdække stolpehullernes rette sammenhæng. Sættene af tagbærende stolper er
placeret med uregelmæssig afstand mellem 2,4 og 3,4 meter. Navnlig et enkelt sæt står meget skævt i stolpernes sydlige række. Midtskibs afstand mellem 2,4 og 2,6 meter. Stolpehullerne måler mellem 28-42 cm Ø,
dybde 15-36 cm, dybest og bredest mod vest.
A 7054:Lille udhus opbygget af 2- 3 sæt tagbærende stolper, forbundet til A 7053 med stikhegn. Stolpehullernes diameter 23-34 cm, dybde 5-13 cm. Indgangsrum mod vest?
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A7358: Mulig rest af hus eller hegnsforløb i flere faser.
A7355: Del af et NV-SØ gående hegnsforløb, som står antageligvis i relation til A 7053.

Jern:
I felt 15 er der fundet en hammerlignende genstand (X411) i et stolpehul (A4852), der sandsynligvis har relation til konstruktionen A 7041, dateret YRJ/ÆGJ.

Etape 1A, Område 16/17

0

10,00
meter

Felt 16 og 17 blev udgravet i et felt, da det ved udgravningerne fremgik, at der var tale om et samlet gårdsanlæg. I alt er der udgravet lidt mere end 3400 m2. Feltet var beliggende ned ad sydvestsiden på en ret markant,
kuplet bakke, og var afgrænset af vådområder mod syd og vest. På trods af det temmelig skrånende terræn
blev der udgravet ikke mindre end 5 huse og et fragmenteret hegnsforløb, der anses for at udgøre en gård i 2
faser fra YRJ/ÆGJ. Det har dog ikke været muligt at afgøre et stratigrafisk forhold mellem husene. I alt er
der udgravet 184 stolpehuller, 14 gruber. Der er registreret 101 strukturer, der er udgået i udgravningerne.
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Imidlertid stammer en hel del af disse fra mindre stolper i f.eks. saddeltagshegn, og har antageligvis kun været synlige i fladen på grund af nedpløjning. Vægstolper er kun bevaret i mindre grad af samme årsag.

YRJ/ÆGJ:
Bebyggelse:
A 7001: Langhus bestående af 7 sæt tagbærende stolper. Modulopbygget og bestående af 3 regtangulære
moduler, 5. sæt fra V ligger alene. Kun enkelte reparationer ses.
Afstand mellem sæt: 2,8 - 3,7 mellem sæt i modulerne, mellem moduler 4,5 - 5 m. Måler 2,3 midtskibs.TB
stolper diam 35 - 45 cm, dybde 26 - 50 cm.
Beliggende på ret skrånende terræn for fod af markant bakketop. Orientering Ø-V, let drejet mod N og S.
24.5 m langt, 5-5,5 m bredt. X99 fra tagbærende stolpe i hus A 7001
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Ornamenteret randskår fra tagbærende stolpehul i A 7001.
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A 7002: Langhus bestående af 6 sæt tagbærende stolper. Modulopbygget og bestående af 3 regtangulære
moduler, afsat med næsten 5 meters mellemrum.
Afstand mellem sæt i moduler ca 3 m mellem sættene. 2,2 m midtskibs. 18,5 m langt, 4,5 - 5 m bredt.
Beliggende i skrånende terræn for foden af en markant bakke. Orientering Ø - V, let drejet mod N og S.
Kun enkelte mulige vægstolper bevaret.
TB stolper diam 29 - 44 cm, dybde 16 - 35 cm.

A 7003: Langhus bestående af 7 sæt tagbærende stolper. Opbygget af 2 regtangulære moduler mod vest og 3
sæt tagbærende stolper, afsat med regelmæssig afstand i øst (beboelse i vest).
Mod vest er der ca.2,8 m mellem sættene, og 4,8 m mellem modulerne. Mod øst ca 3 m mellem sættene.
Huset måler 2,3 - 2,5 m midtskibs. Længde 25 m, bredde 4,5 - 5 m. Orientering Ø - V let drejet mod N og S.
TB stolper diam 40 - 52 cm, dybde 20 - 31.

A 7004: Udhus eller hegn bestående af 3 sæt tagbærende stolper med ringe tværgående afstand (ca. 1,8 m) og
stor afstand mellem sættene (ca 4 m).
Længde 9 m, bredde 3-4,5 m. orientering NNØ - SSV. TB stolpers diam 35 - 47, dybde 10 - 35 cm.
Vægstolpers diam 22- 34 cm, dybde kun få cm.

A 7066: Kan være del af et saddeltagshegn, men på grund af potentielle vægstolper (enkelte dobbelte) på
begge sider af TB stolper, anses A for et hus. TBstolper diam 21 - 38 cm, dybde 14 - 30 cm. Vægstolpers
diam14 - 29 cm, dybde 9 - 28 cm.
A7145: Saddeltagshegn i to faser.

Side 91 af 259

Etape 1B
Det væsentligste fund på denne etape er våbendepotet x 1066, der er fundet i stolpehullet til langhus A7076.
Størstedelen af den bebyggelse, der er udgravet på denne etape, dateres til YRJ/ÆGJ, selv om der er spredte
huse med en yngre datering; omkring Kristi fødsel. Spredte fund af genstande fra stenalder – både tragtbæger- og Enkeltgravskultur- fra formodet jernaldergrube og større vådområde peger på aktiviteter med denne
datering i området. Imidlertid er det ikke lykkedes at lokalisere bebyggelse eller andre strukturer fra perioden.

Etape 1B, Område 18, 19 og 20

Her ses de administrative grænser for område 18 (brun), 19 (grøn) og 20 (blå). Eftersom bebyggelsen i felterne viste sig at hænge sammen, er feltgrænserne flydt ud, ligesom etape 2A (lyserød), der blev udgravet
samtidig med etape 1B, også er sammenhængende med felt 18. I alt er der udgravet 15590 m2.
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I felt 18, 19 og 20 er der udgravet 2 formodede brandgrave (og ikke som ovenfor oplyst 4), hvoraf den ene,
A10841, viste sig at indeholde de brændte knogler fra kvæg og får/ged. Der er blevet udgravet 190 gruber,
hvoraf størstedelen daterer sig til århundrederne omkring Kristi fødsel. De 59 anlæg, der er klassificeret
”fyldskifte” er uudgravede gruber. Der er blevet udgravet 1143 stolpehuller, der tilsammen udgør mere end
30 huse. 13 grøfter er en del af en fysisk konstruktion, der har markeret sognegrænsen mellem Torsted og
Hatting sogne.
Felt 18, 19 og 20 er beliggende på et terræn, der skråner i alle retninger fra en markant bakketop, beliggende
i etapens sydlige del. Som nævnt i afsnittet omkring topografi, har der været gravet mergel i denne bakketop,
der siden er opfyldt med skrald.

Side 93 af 259

Felt 18, 19 og 20 markeret med
hvid. Mergelgraven ses på flyfoto
fra 1954.
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Mellemneolitisk Tragtbægerkultur:

Fra vådområdet 9227 stammer øksefragmenter X1093, der formodes at være af Blandebjerg type, sleben på
alle 4 sider, kropsfragment, afslag taget fra proximal- og distal ende. Fragmentet har forvitringshud, som den
har ligget eksponeret på overflade.
Fra en lav grube, A11007, stammer X1255, nakkefragment, antageligvis tyknakket økse med skrå nakke.
Øksen er knækket. Nakken synes flækket, forsøgt repareret med ny delvis tilhugning af sidesøm. Ud over et
par flintafslag var gruben fundtom, og det er derfor usikkert, om der er tale om en neolitisk grube eller om
øksen tilfældigt havnet i en jernaldergrube.

Enkeltgravskultur:
X 1150: Kugleformet køllehoved af finkornet, kvartsholdig stenart. Let timeglasformet borehul. Fra vådområde A9227, hvor også MN øksefragment er fundet.
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Førromersk jernalder:

Formodet brandgrav:
A5925: Fylden bestod meget mørkt gråsort homogent sand. Spredte stykker helt opløst trækul. Meget keramik i fylden - sandslynligvis et helt lerkar. I fylden kunne også iagttagesbrændt knogle i fuldstændig opløst
tilstand, nærmest som spredte sandkorn, store hvide partikler. Kun et enkelt tilfælde blev et sammenhængende ca 3 x 4 mm stort stykke knoglestykke iagttaget. Det var for opløst til at kunne tages op. Graven er snittet
med graveske og fylden gennemsøgt for yderligere genstande m.m. på stedet - det skal dog bemærkes at vejrforholdene var meget ugunstige. Graven er kun halvt afdækket da den sidder i kanten af en søgegrøft. Tømt
efterfølgende under udgravningen. Karret, X590, er dateret til tidlig FRJ. Knoglematerialet (X626) er ikke
artsbestemt.
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Bebyggelse:
I felt 18, 19 og 20 er der udgravet 5-6
huse, der formodes at datere sig til FRJ
eller den første del af ÆRJ. Det, der adskiller et par af gårdene navnlig fra de
gårde, der er udgravet på etape 2B, er, at
der er klare afgrænsninger af gårdene i
form af hegn.

Herover: keramik x 590 fra formodet brandplet. Herunder: Bebyggelsen t felt 18, 19 og 20.
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A 7118
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A7074: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper, indgangsparti mod nord og en snæver gårdsindhegning.
Langhuset er NVV-SSØ orienteret. Dateringen er sandsynligvis sen førromersk jernalder/tidlig romersk jernalder, om end typen af snævert indhegnet gårdsanlæg mere hører til i den tidlige del af førromersk jernalder.Den østlige ende af huset står meget klart, mens den vestlige ende synes ombygget eller repareret af flere
omgange, hvorfor stolpesætningen er temmelig rodet.
Der er fund af keramik i stolperne A 5872 (indgangsstolpe), A 5870, A 5869 og A 9315 (X620, X619, X597,
X771). Disse randskår tyder på en datering til sen FRJ/ÆRJ.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt 2,9 m, 2.-3. sæt ca. 3,4 m. Der er uklarhed omkring de to sidste sæt og derfor
kan afstanden ikke måles. Afstand på tværs af sæt (midtskibs): 1. sæt 3,7 m, 2. sæt 3,5 m, 3. sæt 3,4 m. De to
sidste sæt er uklare, dog har afstanden på tværs af det østligste sæt sandsynligvis været 2,6-3,1 m og dermed
har langhuset været smalnet mod øst. Langhusets måler o. 16 m i længden og 4,7 m i bredden (inklusiv indgang mod nord).
De tagbærende stolper måler 21-46 cm i diameter og 7-35 cm i dybden.
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Det tæt omsluttende hegn måler ca. 22x9 meter, og består delvist af små, tætte stolpehuller og lave grøfter i
hvilket det ikke var muligt at erkende stolpesætningen. Stakladen A 7073 tyder på, at hegnet kun har stået i
en del af husets anvendelsestid.
A 7073: Stakladen A 7073 ligger lige nord for langhuset A 7074, og formodes at tilhøre dette.
Stakladen, der nærmest ligger i langhusets hegn, er orienteret NV-SØ, og har ikke stået samtidig med indhegningen.
A 7159: Datering usikker: Muligt hus eller hegnsforløb. Ligner A 7009 (+ A 7010), som sandsynligvis er et
hegnsforløb (og skal i så fald dateres til YRJ/ÆGJ). Afstand mellem sæt er 3,2-3,6 m.
Afstand på tværs af sæt er 2,8-3,0 m, hvilket tyder på, at der er tale om et hus. Stolperne måler 32-48 cm i
diameter og 11-48 cm i dybden.
A 7069
A 7070

A 7072

A 7135

A 7136
A7354

A 7103
A 7082
A7105

A 7071
A7160

A 7067

A 7136: Langhus med mindst 5 sæt tagbærende stolper, muligvis flere, der ikke har kunne erkendes i grubekompleks i husets østende. Indgange mod syd og nord. Ca. 2,5 meter mellem stolpesæt, i indgangsrum ca. 5
meter. Midterskib måler godt 2,5 meter. Huset synes ombygget eller repareret som indikeret af mindre stol-
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per foran indgangspartier. Forbindes til formodet udhus A 7082 af enkeltstrenget hegn A A7354. Mindst 10
meter langt.
A 7082: Hus, muligvis udhus, bestående af mindst 3, højest 6 sæt tagbærende stolper. Stolpehullerne i
konstruktionene var lave, hvilket i sig selv taler for, at der er tale om et mindre udhus. Muligvis i 2 faser.
A 7067: Hus med fire sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod syd og nord. Sandsynligvis har huset
haft dobbelte indgangsstolper.
Regelmæssig stolpesætning (de to østligste sæt står lidt tættere). Afstand mellem sæt: 1. - 2.: 2,7 m; 2. - 3.:
2,8 m; 3. - 4.: 2,0 m. Der med ikke noget bredere indgangsrum. Huset måler godt 2, 5 meter midtskibs.
Længde mindst 8 meter, bredde 5 meter.
Fund af vævevægt på sekundært anvendt bugskår fra stolpehul A9752: (X761) TB stolpers diameter: 32-45
cm, dybde: 16-42 cm.

Et hegn, A 7105, der består af lave grøfter, udgår fra husets sydvestlige hjørne. Hegnet har indgang, markeret
med to dybere stolpehuller, og er forstyrret af senere bebyggelse.

Gruber:
I udgravningerne af felt 18, 19 og 20 er der påtruffet et meget stort antal gruber i hvilke der er udgravet en
hel del keramik (se nedenfor). Størstedelen af gruberne kan dateres til den sene del af FRJ/ ÆRJ. Enkelte
gruber er dateret til sen bronzealder og tidlig førromersk jernalder, men dette er antageligvis forkert, da det
ser ud til de relaterer sig et gårdsanlæg fra yngre jernalder. Langt størstedelen af gruberne er relativt lave og
er sandsynligvis gruber rundt om den samtidige bebyggelse med henblik på fremskaffelse af råmaterialer til
lerklining, keramik m.v. Der ses desuden mindre og større grubekomplekser, gruber ved lavninger og vådområder herunder gruber, klassificeret som brønde uden holk. De fleste af grubernes funktion er uafklaret til
trods for indsamling af jordprøver med henblik på funktionsbestemmelse af gruberne eller karakteristiske lag
heri. Undtaget er naturligvis et mindre antal kogestensgruber.
Enkelte gruber tiltrak sig ekstra opmærksomhed:
A 9308: Funktion ukendt, antageligvis primær funktion i forhold til fremskaffelse af råmateriale til lerklining
m.v. til det indhegnede langhus A 7074, som det er beliggende umiddelbart sydøst for. Muligvis rest af et
eller flere ovnanlæg i gruben, muligvis udrømmet materiale fra ovnanlæg. Keramik i gruben daterer den til
sen FRJ/ÆRJ. I den temmelig dybe grube ses der flere horisonter af trækul og rødbrændt ler. I fladen fremstår dette som koncentrationer af trækul omrodet i et lag af rødbrændt ler.
A9627: I fladen sås en ring af rødbrændt ler, der viste sig at være et nedsunket lag, der principielt kan have
haft dækket hele den overliggende oldtids-jordoverflade. Muligvis har der været konstrueret et lavteperaturanlæg i en forhenværende brønd(dybde min 90 cm). De underliggende fyldlag er præget af trækulsnistre og
klumper af rødbrændt ler. Gruben ligger på kanten af et vådområde umiddelbart ovenfor hus A 7072. Der
foreligger et stort, keramisk materiale, der er dateret til sen FRJ/ÆRJ. Fra bundlag stammer et helt kar (del af
x 811)
A10485: lav grube i hvilken der stod flere kar oven i hinanden. Der er desværre en fejl i enten anlægsbeskrivelse eller fotoliste, idet foto og beskrivelse ikke stemmer overens. Under alle omstændigheder synes det
bemærkelsesværdigt, at karrene var stablet og nedsat i gruben. Et lille offer?
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X811, helt kar fra grube A 9627

A 9339: lav grube med lille udposning mod nordøst, alternativt 2 omtrent samtidige gruber. I den lille udposning stod et næsten helt kar med bunden i vejret. Gruben er beliggende umiddelbart øst for hus A 7074.

Det hele kar i A 9339
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Beliggenheden af de ovenfor omtalte gruber.
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YRJ/ÆGJ:

En stor del af bebyggelsen i felt 18, 19 og 20 synes at skulle dateres til perioden YRJ/ÆGJ. Der er tale om 23 gårde, der ikke nødvendigvis har stået samtidig. Strukturerne er lidt rodede og ret forskellige, hvilket i sig
selv måske er et argument for, at der ikke r tale om samtidige gårde. Der er flere faser i hvert gårdsanlæg.
A 7109: Langhus med fem sæt tagbærende stolper, to gavlstolper mod V og delvist bevaret væg. De fleste af
de bevarede vægstolper befinder sig i husets nordvæg.
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TB stolpesætningen er ret regelmæssig, ca. 4 meter mellem hvert sæt. Husets midterskib måler ca 3 meter, og
husets totale bredde har været 6 meter, hvilket har medført overvejelser omkring hvorvidt der skulle være
tale om et bronzealderhus – dette forklarer dog ikke de mange hegn og udhuse omkring huset. Desuden er
der fundet yngre jernalders keramik i gruber syd for huset (x1303, X1312). Længde: Ca. 19 m. TB stolpers
diameter: 30-42 cm., dybde: 32-60 cm.
Beskrivelse af vægstolper:
Diameter: 15-38 cm
Dybde: 8-26 cm
Omkring gården ligger et enkelt firstolpekonstruktion nord for huset og 7 – 8 syd for. Muligvis skal en del af
disse ses som hegn. Rester af hegn både nord og syd for langhuset.

A7359

A 7110

A 7109

A 7126

A 7115
A 7125

A 7131

A7403

A 7132

A 7404
A 7106
A 7405
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I den nordlige del af det store hovedfelt er kun få, regulære strukturer udskilt. Nedenfor er forslag til tolkning
af bebyggelsen i området skitseret. Muligvis er der tale om to gårdsanlæg med forskellige orienteringer og
bygningstyper, der afløser hinanden, illustreret nedenfor med hhv. grøn og turkis. Det lykkedes ikke ved
udgravningerne at nå frem til en endelig konklusion omkring området. En anden tese, som udgravningsholdet diskuterede, var hvorvidt der var tale om et arbejdsområde med f.eks. stativer til ophængning af tekstil,
skind eller fødeemner, og at dette var forklaringen på den meget rodede struktur og forskelligheden af stolpehullernes karakter.
A7127: Hus? Eller hegn? Ca. 3 meter mellem og på tværs af sæt. Muligvis indgår flere af stolperne i denne
konstruktion i stedet i NØ-SV orienterede langhuse.
A7133: Rest af mindre hus, måske i 2 faser (der ses en potentiel væglinje til venstre for den optegnede). Der
kan være tale om et lille hus med 2 sæt tagbærende stolper. Bredde ca. 5 meter, længde 7 meter.
A7123: Antageligvis hus, kun repræsenteret ved de tagbærende stolper. Opbygget over 5 sæt tagbærende
stolper (30- 50 cm dybe) samt et par ekstra, stolper, muligvis reparationer. De tagbærende stolper er sat som
2 moduler og et enkeltstående stolpesæt. NV-SØ orienteret. Midterskibet måler ca. 1,8 meter. Længde 12, 5
meter.
A7108:Sadeltagshegn, der ser ud til at følge den vestlige langside af ovenfor beskrevne hus A7123. I felten
er hegnet kun tolket som værende omkring 10 meter langt, men ved beretningsskrivningen er det overvejet,
at hegnet knækker, og forløber længere mod øst.
A7359: Hegnsforløb, med en mulig relation til A 7127. Hegnet løber først fra nordøst til sydvest, men drejer
så mod sydøst.
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A7359
A 7127

A 7133

A 7123

A 7108

A 7073
A 7074
I den midterste del af hovedfeltet ligger en gård i mindst 2 faser set ud fra husenes orientering. Den eneste
stratigrafiske iagttagelse mellem de to faser kommer fra husene A 7076 (grøn fase) og A 7104 (rød fase), her
indgår et enkelt stolpehul i begge konstruktioner – men er ved udgravningen bestem at tilhøre den grøn fase
(dermed yngst), set ud fra stolpehullets dybde og beskaffenhed. I øvrigt er der netop i dette stolpehul gjort et
fund af et våbendepot (x1066).
Huse, der indgår i formodet tidlig fase (rød): A 7070, A 7069, A 7104, A 7062, A 7112, A7056.
Huse, der indgår i formodet sen fase (grøn): A 7076, , A7134, A 7118, A7117, A 7124, A 7121. Hegn: A 70
63, (?) A7122, A 7063.
Våbenfundet fra langhus A 7076 er nedlagt efter husets funktionstid, idet det fyldte hele den ene halvdel af
stolpehullet. Våbnene er typebestemt og dateret af Ph.D. Rasmus Birch Iversen, der daterede fundet til 370 –
410 e.Kr. Dateringen af våbenfundet kan også sammenholdes med dateringen af huset, hvori det blev fundet.
Ifølge Lektor Mads Holst, Århus Universitet, Moesgård, kan huset ud fra en typologisk vurdering senest placeres i tiden omkring 400 e.Kr. Hermed skal hele bebyggelsen sandsynligvis placeres i YRJ – den røde fase
måske endda i den tidlige del af perioden.
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A 7076: Langhus fra yngre romertid, med 7-8 sæt tagbærende stolper samt vægstolper. Langhuset er delvis
opbygget i moduler; den østlige del af langhuset er opbygget i 2 moduler, hver med to sæt tagbærende stolper, mens der i vestenden er 1 modul, med to sæt tagbærende stolper, samt et enkeltstående sæt tagbærende
stolper (ved indgangsrummet til stalden/vestenden).
I felten har man antaget, at A10551 (i hvilken våbenfundet x 1066 er fundet) har ødelagt en stolpe fra konstruktionen A7104, som er et hus eller et hegn. I den vestlige gavl ses muligvis et sæt stolper.
Desuden tolkes der en del flere stolper til langhuset. Disse er blevet opført ved ombygning/reparationer af
langhuset. Muligt indgangsparti ses. Argument mod indgangsparti her er, at disse have været skillevæg i hus
A 7069 i stedet?)Der ses en del vægstolper til huset. Nord for stalden (den vestlige del) er der ikke fundet
vægstolper.
Der blev fundet et større depot af våben (X1066) i stolpehul A 10551, som skulle udgøre den nordlige stolpe
i indgangsrummet til stalden. Depotet udgøres af 14-15 våben, heraf 1-2 sværd (det ene tveægget og mønstersmedet), 10 spyd/ lanser og 2 små knive.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt (1. modul) 3 m, 2.-3. sæt 4,6 m, 3.-4. sæt 4,1 m, 4.-5. sæt (2. modul) 3,2 m, 5.6. sæt 4,7 m, 6.-7. sæt (3. modul) 2,8 m. Dette betyder at modulerne har 2,8-3,2 m afstand mellem sæt, mens
afstanden mellem moduler eller moduler og fritstående sæt er 4,1-4,7 m.
Afstand på tværs af sæt (altså midterskibet) er 1,8-2,4 m.
Huset måler ca. 28,8 m i længden og 6,1 m i bredden.
De tagbærende stolper måler 16-59 cm i diameter og 4-52 cm i dybden.Stolperne var i den vestlige ende generelt ret store, Ø ca. 40-50 cm, dybde 20-45 cm. I en del af stolpehullerne var bevaret stolpespor. Stolpehullerne var forholdsvis mørke og indeholdt en del trækul.

A7111: 3 -skibet langhus med svagt til let buede vægge og lige gavle. I øst var hele gavlpartiet bevaret, hvorimod vest gavl kun var bevaret sporarisk. Bygningens orientering er let drejet øst-nordøst til vest-syd-vest.
Bygningen består af stolpehuller efter 3 sæt tagbærende stolper. Desuden ses der ved alle 3 sæt stolpesæt
supplerende stolper, eventuelt udskiftninger eller forstærkninger.
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Bygningens østlige halvdel er bedst bevaret. Her ses vægstolper i syd-, nordvæg samt østgavl.
Selve midterskibet er 9,8 meter langt. I øst og vest enderne ved 1. og 3 sæt tagbærende er skibet kun 1,4-1,5
meter bredt. I midten ved 2. sæt har midterskibet en bredde på 2 meter. Midterskibet har således haft buede
nord og syd sider. Det ser ud til at væggene har haft en tilsvarende buening. I østgavlen har bygningen en
bredde på 4 meter målt fra center til center af stolpehul. midt i mellem 2. og 3. sæt tagbærende, hvor
vægstolperne forsvinder, har bygningen en bredde på 4,8 meter. Væggene er sat i en afstand på 1,4 meter fra
midterskibet. Vægstolperne er sat med en afstand som varierer fra 60-90 cm. I mellem vægstolperne har der
været vidjeflet beklædt med lerklinning. Der er dog ikke nævnt rester af lerklining i nogen af beskriverlserne
at stolpehullerne.
Stolpehullerne fra vægstolperne er alle i mellem 20-30 cm i diameter og har en dybe på 10-20 cm. Udformningen på stolpehullerne fra vægstolperne har en tendens til at være ovale med en øst-vestlig retning.
Der er ikke erkendt tydelige indgange. Dobbelt stolper i østgavlen kunne tyde på en indgang.
A 7063: Delvist bevaret hegnsforløb. Udgår fra NØ hjørne af hus A7111 og drejer efter ca. 7,5 m mod S og
fortsætter 3 m.Muligvis kan stolpehullet A9557 ses som en sydlig forlængelse af hegnsforløbet. Fund af keramik i dette stolpehul.

Det temmelig skrånende terræn, hvori A 7076 lå. Set fra øst.
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A 7074

A 7121
A 7159

A 7134
A7120
A 7122
A 7056

A 7112
A 7063
A 7124
A 7113
A 7111
A 7117
A 7118

A 7062

A 7119

A 7076
A 7104

A 7069
A 7070

A 7072

A 7134: Særklasse bygning. Bygningen består af 12 stolpehuller, sat i 4 stolpesæt med 3 stolper i hvert sæt.
1. sæt længst mod sydvest og 4. sæt længst mod nordøst. Bygningen har en sydvest-nordøst orientering. De
stolpesæt som bygningen består af er ikke helt symetriske. 1. sæt er lidt skævt i forhold de øvrige. 2. til 4 sæt
er sat helt symetrisk, med ens afstande imellem hver enkelt stolpe. Der er cirka 1,5 meter i mellem stolperne
i hvert sæt, men også i mellem hvert sæt er der 1,5 meter. 1. sæt kunne være en senere tilbygning eller udvidelse af bygningen. Formålet med bygningen er uklart idet selve konstruktionstypen adskille sig markant fra
hvad der ellers er fundet ved udgravningen. I sønderjysk landbrugshistorie s. 150 fig 20 vises staklader med
4-20 stolper. Det er således muligt at der er tale om en staklade. Det er dog stadig en unik konstruktion for
udgravningen.
7118: Mindre bygning eller udhus bestående af stolperhullerne fra 2 sæt tagbærende stolper. Bygningen har
været 3-skibet med et midterskib mellem de tagbærende på 4,1 X 2 meter. Rundt om midterskibet ses der
enkelt spredte stolpehuller som kunne være rester af et vægforløb. Stolpehullerne ligger i en afstand på cirka
1,2 meter fra midterskibet. Cirka 1,75 meter vest for 1. sæt tagbærende ligger et enkelt stolpehul. Dette kunne være en rest af en vestgavl.
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A 7117: Mindre bygning bestående af 4 stolpehuller fra 2 sæt tagbærende stolper. Bygningen er øst-vest orienteret. Midterskibet er 5 meter langt og 2 meter bredt.
A 7124: 4-stolpeanlæg bestående af stolpehuller fra 2 sæt tagbærende stolper. Stolperhuller er sat i et kvadrat
som måler 2,6 X 2,6 meter, målt fra center til center af stolpehullerne. der er ikke fundet spor eller rester
efter indgangsparti. 4-stolpeanlægget har en placering lige op ad et nord for liggende hegn A7113. Hvis der
har været en relation i mellem de to konstruktioner, kunne en eventuel indgang være placeret mod syd.
A 7121: 3-skibet bygning bestående af 4 sæt tagbærende stolper. Stolpehullerne er placeret noget irregulært,
hvilket i øvrigt gælder for alle bygningerne i området. Der er ikke en ensartet afstand i mellem sættene. Mellem 1. og 2. sæt er der 2,8.3 meter. Mellem 2. og 3. sæt er der 1,6-1,8 meter. Mellem 3. og 4. sæt er der 1,4 1,6 meter. Det kan ikke udelukkes at der eventuelt mangler et sæt i mellem 1. og 2. sæt. Men stolpehullerne
har alle en pæn dybde (12-20 cm), det er derfor ikke sandsynligt at der mangler stolperhuller. At der er divergerende afstande i mellem de tagbærende stolpesæt er ses flere andre steder og er som sådan ikke en
ukendt opbygning. Bygningen kan evt være brugt som udhus eller lignende, men denne tolkning beror udelukkende på den lidt sjuskede opbygning.
Rundt om midtskibet er der enkelte stolpehuller som eventuelt kunne være rester af vægforløb. Stolpehullerne har en afstand på cirka 100-114 cm. til midtskibet. Især to stolpehuller springer i øjnene. A10671 og
A10674. Disse to sidder placeret på nordsiden af huset i mellem 1 og 2 sæt tagbærende. A10671 sidder i
flugt med 1. sæt tagbærende. De to nævnte stolpehuller kunne eventuelt være indgangsstolper. Der er ike
fundet andre stolpehuller som kunne passe med et indgangsparti. Heller ikke imellem 2. og 3. sæt tagbærende er der fundet rester. Normalt ville en indgang være placeret her.
A7122: 3-skibet langhus bestående af 6 sæt tagbærende stolper og har en orientering sydvest-nordøst. Huset
er kun delvist bevaret. Der mangler muligvis supplerende stolpesæt. I nogle at de erkendte stolpesæt mangler
den ene stolpe. Huset er bygget op omkring et midterskib som i sydvest er 2 meter bredt og i nordøst kun 1,7
meter. Selve midterskibet er 12,9 meter langt. Udenom midterskibet kan der i cirka 1 meters afstand ses enkelte stolperhuller. Disse er tolket som rester af vægstolper.
I flugt med midterskibet kan der cirka 7 meter mod nordvest ses en række stolpehuller. Der kunne tænkes at
disse stolpehuller kunne være en del af et hegnsforløb som kunne tage sit udgangspunkt ved østgavlen af hus
A7122. Det kun heller ikke udelukkes at der måske selt ikke er tale om et langhus med derimod dele af et
hegnsforløb, hvor der på en del af strækningen kunne være et sadeltag eller anden form for hegnshus. Uanset
om der er tale om et langhus eller del af et hegnsforløb ses det tydeligt at retningen/orienteringen er den
samme som hus A7121, med hvilket der må være en relation.
A 7063: Delvist bevaret hegnsforløb. Udgår fra NØ hjørne af hus A7111 og drejer efter ca. 7,5 m mod S og
fortsætter 3 m. Muligvis kan stolpehullet A9557 ses som en sydlig forlængelse af hegnsforløbet. Fund af
keramik i dette stolpehul.
A 7070: Huset er et øst-vest orienteret langhus. Består af mindst 6 sæt tagbærende stolper, to gavlstolper i
vest samt en del vægstolper. Husets afslutning mod øst er ikke erkendt. Huset er antageligt erkendt i én fase,
eventuelt med enkelte udskiftninger. Længde mindst 25 meter. De tagbærende stolpesæt er afsat med regelmæssig afstand ca 4 meter, dog kun 3,5 meter fra yderste, vestlige sæt. Midterskibet måler ca 2,5 meter.
A 7069: I felten er huset beskrevet som et øst-vest orienteret langhus med 8 sæt tagbærende stolper.
I felten har man ligeledes overvejet om stolperækken A 10537.1, A 10537.2 og A 10536, som tolkes som en
skillevæg, kan have tilhørt denne konstruktion i stedet for A 7076. Dette forhold gør sig også gældende for et
par øvrige stolper. Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt: ca. 2,6 m, 2.-3. sæt ca. 4,8 m, 3.-4. sæt ca. 3,2 m, 4.-5. sæt
ca. 3,5 m, 5.-6. sæt 3,4 m, 6.-7. sæt ca. 2,5 m, 7.-8. sæt ca. 3,4 m.
Afstand på tværs af sæt: 1. sæt 3,1 m - 2,6 m, bredest mod vest.
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Huset ligger forskudt mod nord i forhold til A 7070 og med samme vest-østlige orientering, men der mangler
daterende relationer mellem de to konstruktioner. A 7076 ligger ligeledes delvis på det samme sted og A
7069 og der er faktisk en del usikkerhed omkring hvilken bygning nogle af stolperne tilhører. A 7076 har en
anden orientering, dvs. SV-NØ. Huset måler 23,5 m i længden. De tagbærende stolper måler 24-57 cm og
15-31 cm i dybden.
A7104: Hus eller hegn, opbygget af 6 stolpesæt og flere enkeltliggende stolper. Afstanden mellem stolpesættene/de enkeltliggende stolper let varierende. Karakteriseret af lave stolpehuller modsat hus A 7076, som der
er et vist overlap med. Stolper, placeret på sted, hvor det kunne indgå i begge konstruktioner – navnlig A
10551 med våbendepot – er betragtelig dybere, hvorfor det formodes at stolpehuller til nærværende hus/hegn
er bortgravet ved anlæggelsen af hus A 7076, der dermed er yngre. Længde ca. 15 meter, midterskibet måler
ca. 1, 9 meter.
A 7062: Hus med fire sæt tagbærende stolper. De TB stolper står i to tætstillede moduler. Der er en del udskiftninger. Enkelte stolpehuller kan tolkes som vægstolper. Meget vanskelige udgravningsforhold bevirkede, at yderligere eftersøgning og redegørelse for faser/udskiftninger var umulig.
En rende med rester af stenlægning, A9482, er fundet i husets østende. Den er i første omgang tolket som en
grebning, hvilket gør huset til en stald. Dette må dog anses for usikkert, da separate staldbygninger ikke kendes (?) fra perioden. Fund af ukarakteristisk keramik fra anlægget
Afstand mellem sæt: 1. - 2.: 2,8 m; 2. - 3.: 1,7 m; 3. - 4.: 2,5 m. Midterskibet måler ca 2,75 meter. Længde:
8,6 m. TB stolpers diameter: 17-90 cm. TB stolpers dybde: 6-26 cm.
A 7112: 3-skibet bygning med stolpehuller efter 4 sæt tagbærende stolper og enkelte vægstolper. Bygningen
har en øst-vestlig orientering. Bygningen er bygget op omkring et midterskib med en længde på 7,3 meter og
en bredde på 2,1 meter. De fire stolpersæt er sat med lige stor afstand. Dog er afstanden i mellem 3. og 4. sæt
lidt mindre, kun 2,2 meter mod 2,5 ved de øvrige. Stolpehullerne fra de tagbærende stolper er alle forholdsvis ens i størrelse og dybde. Enkelte er lidt større og kan eventuelt dække over udskiftninger. Det var ikke
muligt at finde en makke til A10800 i 3. sæt, selv om der blev afsøgt i fladen.
I en afstand på cirka 1,7 meter fra midterskibet ligger er spredte stolpehuller. Disse er blevet tolket som bevarede rester af vægstolper. Der er ikke fundet rester af indgangspartier. Med resterne af vægforløb bliver
huset 12 meter langt og 5,8 meter. bredt.´
7056: Rest af hegnsforløb eller lille hus med vægstolper.

Parti af A 7062 med den delvist bevarede stenlægning.
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A 7135

A 7136
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A 7071
A7160
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Sydligst i udgravningsfeltet er der også fundet spredte huse. Hvorvidt disse huse indgår i gårdsanlæg med de
nordligere beliggende gårde, der er gennemgået ovenfor, eller om de udgør et selvstændigt gårdsanlæg, er
uvist.
A 7071: Udhus med tre sæt tagbærende stolper. Stolperne er ret store og ens i fyld. Det har i forbindelse med
udgravningen været overvejet, hvorvidt der har været tagbærende stolper i gavlene, men det kan i lige så høj grad være et spørgsmål om bevaringsgraden af vægstolperne, der i så fald kun er bevaret i husets
vestlige ende. Bevarede forløb af vægstoler både mod N og S samt.
Bevarede stolper i begge gavle.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt: 4,1 m; 2.-3. sæt: 4,07 m.
Midterskibet måler lidt over. 2, m. Længde: 8,4 m. Bredde: 5,0 m.

Bugskår x 732, dateret YRJ/ÆGJ er fundet i den nordvestligste, tagbærende stolpe (A9571) i huset.
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A 7102: Udhus med 3 sæt tagbærende stolper, delvist bevarede vægge og en indgang i husets sydside med
dobbelte stolper. I nordsiden er der kun bevaret få, spredte vægstolper. Længde ca. 12 meter, bredde knap 5
meter. Huset måler ca. 1,9 meter midtskibs. Stolpesættene er sat med hhv. 4,5 og 5,5 meter (indgangsrummet). En stolpe i i den nordlige række af tagbærende stolper anses som reparation.
A 7160: Langhus med 5 sæt tagbærende stolper og indgangspartier bevaret mod syd og nord, her som dobbelte stolper, kun bevaret mod V. Huset er 5,5 meter bredt og 12,5 meter langt, og det smalner til i begge
ender. Indgangspartiet er placeret mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper.
En stolpe, A1944, er placeret mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper, antageligvis som en ekstra understøttelse af det lange ca. 4 meter lange spænd her i mellem. Indgangsrummet måler ca 4 meter. Afstanden til de
yderste sæt er ca 2 meter. Midtskibs måler huset 2 - 2,5 meter.
Huset kan ses i relation til hus A7067, som det ligger lidt forskudt mod nordvest i forhold til. Orienteringen
af de 2 huse er ens.
Husets tagbærende stolper er ikke dybe: 9-30 cm, et enkelt stolpehul kan kun erkendes i fladen. Diameter 1643 cm

Våben- og metalfund:
Ved udgravningerne er der systematisk blevet afsøgt med metaldetektor efter muldafrømningen. Der er
fremkommet et par til dato identificerede metalgenstande, begge fra gruber (x1360 og x1401), sandsynligvis
et par småstumper af metal. I felt 18 fremkom imidlertid det største metalfund på lokalplansområde Østerhåb
overhovedet, nemlig et depot af våben. Som tidligere nævnt stammer dette fund fra indgangen til staldenden
i hus A 7076.

x1066 er et
større depot
af våben, optaget som
præparatblok.
Foruden genstandene i
præparatblokken dækker nummeret
over yderligere 3 genstande, der faldt
ud af, da
blokken skulle formes.
Depotet udgøres af 14-15
våben, heraf
1-2 sværd
(det ene tveægget og
mønstersmedet), 10 spyd
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og lanser og 2 små knive.
Det mønstersmedede, tveæggede sværd med langsgående, stribet mønster består af delene x1066.6.1,
x1066.3.4, x1066.3.3, x1066.2.2, x1066.2.1, x1066.4.1, x1066.3.5, x1066.6.2, muligvis x1066.1. Sværdet
kan med nogen usikkerhed bestemmes til Biborskis type Eisbøl-Sarry, der dateres til det 5. århundrede. Den
langsgående mønstersmedning kan sammenlignes med våben fra Illerup plads C, der dateres til germanertidens begyndelse (jf. Jørgen Illkjær).
Delene 1066.9.1 og 1066.9.2 synes at indgå i et større objekt, måske skal det ses som en del af det 2. sværd
sammen med x1066.14.1, x1066.14.2, x1066.14.3.
x1066.7.1, x1066.7.2 er dølle og del af blad, muligvis fra spyd. Modhager anes.
x1066.4.2 er en lille lansespids med bladformet od. Spidsens æg løb ikke hele vejen op til overgangen til
døllen, men var blunt fra skulderne til døllen. Karakteristisk i perioden 400-450 e.Kr.
x1066.3.1 er en dølle til spyd eller lanse med lavtsiddende nittehuller, karakteristisk for ÆGJ.
x1066.3.2 er et lille spyd med modhager ?
x1066.12.1 er en dølle til spyd eller lanse.
x1066.11 er en dølle til spyd eller lanse.
x1066.5.1, 1066.5.2 er en dølle til spyd eller lanse.
x1066.10 er en dølle til spyd eller lanse.
x1066.8, x1066.12.2 har et massivt, firkantet bladtværsnit og rombisk dølletværsnit. Spyd eller lanse. Hvis
det er et spyd kan der være tale om Illkjærs type 11 Sättra. Hvis det er en lanse Illkjærs type 5 Halvor. Begge
placeres i 2. halvdel af 5. århundrede – næppe senere end 400 e.Kr.
X1066 er fundet i et stolpehul, A10551, hvori det omtrent fyldte den ene halvdel. Dette ses som et udtryk for,
at depotet er nedlagt efter husets anvendelsestid – oven i købet så kort tid efter at stolpehullet har stået åbent.
Et forslag til tolkning kunne være, at depotet blev placeret ved sløjfningen af huset. A10551 indgår som en
del af konstruktionen A7076 – et ca. 28 m langt beboelseshus. Heri skulle A10551 udgøre den nordlige stolpe i indgangsrummet til stalden (såfremt den er beliggende mod vest).
Præparatblokken x1066 er udgravet på konserveringscenteret i Vejle af cand. mag. Lone Seeberg Jensen, der
har udarbejdet en selvstændig rapport om udgravningen. Udgravningen er her ud over fotodokumenteret med
dertil hørende fotoliste. Lone S.J. har i den forbindelse udarbejdet et matrix, der viser de enkelte deles placering i forhold til hinanden. Med henblik på at udarbejde matrix er alle præparatets dele undernummereret.
Således kom det øverst liggende stykke til at hedde x1066.1, de følgende stykker x1066.2, x1066.3 osv.
Lone S.J. fotograferede herefter alle delene, som de havde ligget i blokken, orienteret efter nord. Stykkerne
lod sig imidlertid ikke konsekvent adskille som følge af korrosion – eller også fragmenterede de ved optagelsen. Som følge af det dækker undernummereringen over flere dele. Nummereringen er opretholdt i forbindelse med røntgenfotograferingen på konserveringscenteret. Ved gennemgang af fundet oktober 2008, er der
foretaget en yderligere undernummerering, således at alle delene fra fundet har et individuelt identifikationsnummer. Dvs. at x1066.2, der bestod af to dele, nu benævnes hhv. x1066.2.1 og x1066.2.2. Denne nummerering er påført delene, og fremgår desuden af dokumentet ”nummerering og tolkning x1066 ” i sagsmappen.
I dokumentet er der desuden kommentarer med mulig typebestemmelse og daterende træk i genstandsmaterialet i henhold til vurdering af ph.D. stipendiat Rasmus Birch Iversen, Århus Universitet. Rasmus B.I. daterer
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med forbehold fundet til ca. 400 e.Kr. Ved 2.gennemsyn af fundet på foto indsnævrede Rasmus B.I fundets
datering til tiden 370 – 410 e.Kr. Fundet har også været præsenteret for Professor Jørgen Illkjær, Moesgård
Museum, der daterede fundet til 400-450 e.Kr. blandt andet set ud fra x1066.4.2. Illkjær nævner også paralleller til det mønstersmedede sværd i Illerup plads C, der ligger på overgangen til D1. Fundet synes umiddelbart homogent tidsmæssigt (med nogen usikkerhed). Der er ikke tale om en enkelt mands personlige udstyr,
men en form for akkumuleret materiale.

Nummerering og tolkning x 1066.
Dateringen af våbenfundet kan også sammenholdes med dateringen af huset, hvori det blev fundet. Ifølge
Lektor Mads Holst, Århus Universitet, Moesgård, kan huset ud fra en typologisk vurdering senest placeres i
tiden omkring 400 e.Kr. Der synes dermed at være indikeret en kort omløbstid for våbnene. Dermed bestyrkes også tolkningen af depotet som et offer, som såvel Rasmus Birch Iversen som Jørgen Illkjær mente
(modsat tolkningen af depotet som skrot, hvor en lang eller i hvert fald længere omløbstid må forudsættes ?).
Fotos fra udgravningen dokumenterer en omhyggelig nedlæggelse. Genstandene er ikke smidt i stolpehuller i
tilfældig orden. Nederst i depotet blev de fleste spyd- og lansespidser lagt sammen med et par små knive i
noget der ligner små dynger (håndfulde ?). Det lange, mønstersmedede sværd synes at have været bøjet
rundt, således at sværdets spids og angel mødtes. Sværdet var placeret øverst i depotet. En lille lanse var
stukket lodret med ved siden af sværdet. Depotet har rummet endnu et større våben, muligvis endnu et sværd
(x1066.14.1-.2-.3)? En af delene (x1066.14.1) var ifølge Jørgen Ilkjær deformeret af varme.
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Våbendepotet har været analyseret af Heimdal- archaeometry med henblik på proveniensbestemmelse. Kun i
et våben (1066.3.1) blev der fundet slaggeindeslutninger, der kunne sandsynliggøre en nordeuropæisk proveniens - selv om slaggerne stemte dårligt overens med denne proveniens. Det kunne ved analysen altså ikke
fastslås, hvorvidt der var tale om våben fra det samme sted eller fra fere forskellige kilder. Analysen slår
imidlertid fast, at der er tale om hele to mønstersmedede sværd, der begge har en mønstersmedet kerne omgivet af en ensartet æg, sandsynligvis smedet i stål. Det ene sværd havde en mønstersvejsning, som består af
brede bånd, der er opbygget af smallere bånd. Dette sværd var allerede identificeret ved røngtenfotograferingen på konserveringscenteret. Det andet sværd besår af fine, let bølgede lag. Sandsynligvis jern og stål eller
jern og fosforholdigt jern, der er svejset sammen, smedet ud og foldet mange gange. Øvrige genstande var
overvejende spydspidser eller døller, antageligvis fra spydspidser. Flere eksemplarer fremviste alternative
metoder i fremstillingen af døllen i forhold til den normale fremgangsmåde. Der tages ikke stilling til denne
konklusion fra laboratoriets side, men man kunne tænke, at det var et udtryk for lokale smedes arbejde og
ikke en standardiseret produktion i f.eks. en central magthavers regi. Det noteres, et spyd ser ud til at have
været sekundært anvendt som mejsel, og at kun få spyd har blade bevaret, muligvis idet de er blevet klippet
af inden nedlæggelsen med henblik på videre forarbejdning til f.eks. knive. Dette stemmer dog ikke så godt
overens med nedlæggelsen af to, hele og værdifulde sværd, men støtter Jørgen Illkjærs tolkning af fundet
som jernskrot.

Præparatblok X1066 under optagelse.

Keramik:
Der er fundet små mængder, ukarakteristisk keramik i flere stolpehuller i huse, der dateres til YRJ/ÆRJ.
Imidlertid er der kun fundet få karakteristiske skår - enten større karflager eller stykker med med ornamentik
- der antages at skulle dateres til perioden YRJ/ÆGJ. Fundene stammer fra gruber. Keramikken synes ikke at
være specielt karakteristisk. I to tilfælde er skårene dateret til FRJ per I, men ved nærmere eftertanke synes
de i stedet at tilhøre et yngre jernalders miljø.
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Nyere tid:

Sognegrænsen mellem Torsted og Hatting sogne her markeret med turkis.
Sognegrænse:
Ved udgravningerne er der i feltets vestligste side påtruffet et system af dobbelte grøfter og stolpehuller, der
repræsenterer den fysiske manifestation af sognegrænsen mellem Torsted og Hatting sogne. Der er fuldstændigt sammenfald mellem grøfterne og sognegrænserne som optegnet på ældre kortmateriale f. eks. O1 kort
og høje målebordsblade. Grøfterne er øst-vest orienterede, knækker, og kan derefter forfølges nord-syd.
Formentlig har der været et dige af (opgravet) materiale mellem grøfterne. Grøfterne ligger med ca. 3 meters
afstand, målt fra centrum til centrum af grøfterne. Grøfterne er ca 1 - 1,5 meter brede, alt afhængig af nedslidningsgraden. Dybde fra få cm til 12 cm. Fladbundede. Der er iagttaget flere faser af samme grøft - se
beskrivelse af snit i A11550/A11557. Formentlig er grøften genopgravet i løbet af dens eksistensperiode.
Parallelt med, og delvist overlappende den sydlige/østlige grøft, ses et stolpeforløb, der lokalt synes at bestå
af dobbeltstolper. Denne stolperække ligger på Torsted-siden af sognegrænsen. Stolpeforløbet er yngre end
grøfterne, set ud fra iagttagelser af relationer mellem stolpehuller og grøft. Der blev iagttaget uformuldet træ
i enkelte af disse stolpehuller, hvilket tyder på en relativt nyere datering af stolpeforløbet. Stolpehullerne var
op til ca. 20 cm dybe.
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Desuden kan to øst-vest orienterede grøfter forbindes til sognegrænsen. Der kunne ikke erkendes noget stratigrafisk forhold mellem grøfterne (der måske er til afdræning af sognegrænsen ?) og selve sognegrænsegrøfterne.
Fund af bla. Fingerbøl x1419 fra sognegrænsen.
Alderen på disse grøfter kendes ikke, men sandsynligvis stammer der fra 1700-1800 tallet.

Etape 1B område 21:

0

10,00
meter

I felt 21 er der udgravet 615 m2, et areal, der dækker en del af sognegrænsen. Mellem de to parallelle grøfter
er der fremkommet et gravlignende anlæg, set ved 2 parallelle rækker af sten. Muligvis er der tale om et kisteleje fra en bronzealdergrav. Måske er der tale om en konstruktion i relation til de parallelle grøfter, der
markerer sognegrænsen. I feltet er der udgravet den mulige grav/kisteleje, 16 stolpehuller samt undersøgt et
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fyldskifte omkring det formodede kisteleje. Felt 21 er beliggende på sydsiden af det øst-vestgående plateau
omkring lokalplanområdets midte i let skrånende terræn.

Bronzealder:
A 11579: Kisteleje? Længde ca 2 meter, bredde 0,8 meter. 2 parallelle rækker af større (20-40 cm i diameter) ikke tildannede sten (nogle har dog naturlig flad side). En nedgravning udenfor stenrækkerne anes. Stenene står på - og i enkelte tilfælde i - en flade, der tolkes som fossilt muldlag (pollenprøve x1457 udtaget).
Stenene står højt, men kan være beskyttet af den gamle sognegrænsevold, som de har ligget under. Lav høj
kan også have gjort sig gældende. Mulig proces: Det øverste tørvelag er skrællet af, hvori graven placeres.
Stenene er gravet lidt (ca. 10 cm) dybere ned end selve graven. Stenrammen er skredet ind især i den østlige
del. 3 af stenene må være forsvundet i nyere tid, evt. i forbindelse med sognegrænsens anlæggelse. [mindst
en sten optaget i forbindelse med maskinafrømning i april 2007. SRN].
Efter at stenene blev fjernet blev den omkringliggende fossile muld rømmet af ned til undergrund. Det viste
sig at selve nedgraningen til ca ½ af stenen var gravet/trykket nogle cm ned i undergrunden. Der er optaget
prøver af det fossile muldlag, med de er ikke analyseret.
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På fotoet ovenfor, taget fra N, står stenene stadig delvist dækket af moderne muld. Omkring ses det fossile
muldlag. Der er ingen betydelige fund bortset fra et enkelt flintafslag og et ukarakteristisk bugskår fra den
lidt mørkere fyld omkring stenene. Fylden regnes som gravfyld.
På billedet til højre ses stenrækken helt afdækket , stående i
det fossile muldlag.

Nyere tid:
I felt 21 udgravedes grøfter og stolpehuller i relation til sognegrænsen. Da dette allerede er behandlet under felt 18, 19
og 20 vil det ikke blive berørt yderligere her.
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Etape 1B område 22:
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Felt 22 er beliggende på nordvendt, skrånende terræn. I alt 1674 m2 afdækket- I feltet er der udgravet 1
brønd uden holk, 27 gruber, 1 jernudvindingsovn, 50 stolpehuller, der tilsammen danner 2 mindre huse. Desuden er 1 anlæg klassificeret som fyldskifte, 26 anlæg udgår, 1 lille kulturlag ses i sænkning ved vådområde.
Keramikken i flere gruber kan dateres til tidlig FRJ. per.I eller tidlig førromersk jernalder. Husene, eller konstruktionerne, synes at være atypiske, men skal med al sandsynlighed også placeres i denne periode. Området
virkede temmelig nedslidt, hvilket måske forklarer husenes atypiske udseende. Bebyggelsen tolkes som resterne af en mindre jernaldergård fra den tidlige del af FRJ.
Jernudvindingsovnen, der er af slaggegrubetype, ses fra Kristi fødsel til ca. 600 e.Kr, hyppigst i tiden omkrig
200-400 e.Kr. Den formodes at være ældre end bebyggelsen og de øvrige gruber. Muligvis har der været
flere ovne i nærheden, der blot er pløjet væk i moderne tid. Fund af jernslagger fra forundersøgelse af etape
1A (x69) kunne tyde på, at dette var tilfældet.
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FRJ:
Huse:
A7107: Hus bestående af 4 - 5 sæt tagbærende stolper. 9,5 - 11.5 m langt, Temmelig nedslidt.
A 7139: Klassifikation usikker. Stolperne synes at danne to langsider, men den nordlige side er temmelig
uregelmæssig. Ca. 6,5 m langt. Ligger i forbindelse med jernudvindingsovn A11475, men er sandsynligvis
tidligere end ovnen.

Gruber/keramik:
I feltet er der udgravet grube af varierende dybde, heraf er 1 klassificeret som brønd. Antageligvis er der for
en stor dels vedkommende tale om lertagningsgruber, der er genanvendt som affaldsgruber. Der ses dog også
lave gruber, der primært er beliggende sydligt i feltet, mens de dybe gruber ligger nordligt i feltet på lavere
koter ned mod det vådområde, der ligger nord for feltet. Der foreligger en del keramik fra gruberne, og denne
keramik daterer gruberne til FRJ, både den tidlige del og den sene del.
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T.v: Fra gruben A 11465, beliggende syd for
bebyggelsen, stammer en vinkelbåndsornamenteret fane fra et fad. Dette er en ledetype for FRJ. per I.
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Her ses de to huse samt placeringen af jernudvindingsovnen A11475

ÆRJ/ÆGJ:
Jernudvindingsovn A 11475: 80 cm i diameter, og kun 18 cm dyb. Slaggen syntes at koncentrere sig i den
østlige sides yderkant. I midten af gruben sås kun spredte små stykker slagge. Slaggen er medsendt til Heimdal Archaeometry til analyse som lokalt, komparativmateriale, men nævnes ikke i rapporten. Der er udtaget
jordprøver samt fund af ukarakteristisk keramik.

Etape 1b område 23:
I felterne på hhv. 177m2 og 250 m2 blev der ikke fundet det forventede, hvorefter arbejdet hurtigt stoppede i
dette område.
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Etape 2A:
Udgravningerne på etapen foregik synkront med udgravningerne af etape 1B. De væsentligste fund fra etapen er bebyggelse fra den sene (?) del af FRJ samt en gård fra ÆRJ. Fra samme periode stammer en grøft,
der formodes at have haft funktion som afvandingskanal. Desuden blev der udgravet en del af et gårdsanlæg
fra YRJ/ÆGJ, der kun delvist blev blotlagt ved udgravningerne. Den anden halvdel af gårdsanlægget er udgravet i felt 38 i 2010. Fundet gennemgås samlet her.

Etape 2A område 24:

0

10,00
meter
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Felt 24 er beliggende på temmelig skrånende terræn, der falder mod syd og øst, hvor der ligger et vådområde
umiddelbart uden for feltgrænserne mod øst og syd. I feltet er 42 anlæg klassificeret som gruber, der er udgravet 6 grøfter, som tilsammen udgør 2 hovedstrukturer, nemlig en afvandingskanal og oval grøft med
ukendt funktion. 69 stolpehuller udgør tilsammen 5 huse, der sandsynligvis skal opfattes som et gårdsanlæg
fra den tidlige del af ÆRJ. 1 fyldskifte er identificeret som lokalt vådområde.

FRJ- Sen FRJ/ÆRJ:
A7161: Består af flere dele af en sammenhængende grøft, der tolkes som overløb eller gravet kanal mellem 2
vådområder, beliggende hhv. mod nordøst i højere kote, hvor grøften er op til 50 cm dyb, og sydvest i lavere
kote, hvor grøften kun er 17 cm. dyb. Vådområdet A 9814, beliggende umiddelbart mellem de to vådområder, har muligvis været en resultat af kanalen. Anlægget er udgravet med snit på langs og tværs.
Grøften kan følges som et langt sammenhængende spor i fladen, kun afbrudt af et 1,5 meter langt mellemrum
mellem grøfterne A 9866 og A 9765. A 9765 er bedst beskrevet: Nærmest rundbundet i SØ - NV snit, nærmest fladbuet bund i SV - NØ snit. Klar afgrænsning i snit og flade. Et enkelt snit (Snit 4) har tydeligt vist at
grøft-forløbet mindst har haft 3 faser. Der er ikke iagttaget stolper hverken nord, syd eller i grøften, der kan
haft en funktion i forbindelse med grøften. Intet tyder altså på at den har haft en fortifikatorisk funktion. Der-
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imod vidner den meget keramik om at den har haft en anden betydning i tilknytning til en nærliggende bebyggelse. Det er uvist om grøften knytter an til bebyggelsen mod nord eller syd, men dateringen af keramikken i omkringliggende gruber antyder et tilhørsforhold til gården nord for grøfterne (A 7067)
Fra snit 5 bemærkes det, at der synes at være flere gruber / fordybninger på række. Alle er dækket af samme
fyld, eller det er ikke muligt at adskille anlæg fra hinanden. Stenpakning ses mellem lag. Afgrænset imod
undergrund er klar til skarp. Det tyder ikke på anvendelse som æltegrube.
Her ses grøften som lertagningsgrave, sekundært anvendt som afvandingsgrøft, og senere igen som affalds opfyldsområde. Under alle omstændigheder er det tænkeligt, at de keramikfyldte lag repræsenterer kulturlag,
der har dækket overfladen, og er sunket ned i grøften efterhånden som den har sat sig. Kulturlaget er siden
hen pløjet væk fra overfladen. Keramikken fra grøfterne kan dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel.

A7160

A 7055

A 7067

A7161

A7361
A 7078

D

A 7137

A 7079
A 7373

A7372
A 7080
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Sen Bronzealder/Tidlig Førromersk jernalder:
Huse:
A 7372: Delvist bevaret sydøst-nordvest orienteret hus med indgangsparter bevaret mod nord og syd. Huset
har bestået af minimum 3 sæt tagbærende stolper omend den sydøstligste tagbærende stolpe ikke er fundet på
trods af eftersøgning. Da terrænnet er let skrånende mod øst kan forklaringen på de manglende stolpehuller
muligvis findes heri. Huset måler 6,6 meter fra 1. til 3. sæt tagbærende stolpe, og har været 5 meter bredt.
Måler ca. 2,8 meter midtskibs. Husets stolper har diameter på 20-32 cm og er kun 7-14 cm dybe. Dørstolper
kun ca 5 cm. Huset har muligvis relation til en oval grøftestruktur ca 10 meter mod vest (A 7080). Dette antyder en datering til den første del af tidlig førromersk jernalder, hvilket synes at stemme overens med stolpehullernes beskaffenhed. Er dog beliggende i umiddelbar nærhed af gård, der dateres til romersk jernalder,
og kan også ses i sammenhæng dermed.
A 7080: Ovalt formet grøftforløb, der indhegner et 10,5x5,5 meter stort areal. I den ca 20 - 30 cm brede og
ca 12 cm dybe nedgravning ses der ikke tydelige spor efter stolper. I anlægget indgår A9940 og A9981. Anlæggets funktion er ukendt. Tolkes som rest af udhus, tilhørende et tidlig førromersk eller sent bronzealderligt miljø.

Sen FRJ/ÆRJ:
Gruber og keramik:
I felt 24 er der udgravet flere gruber, hvoraf en del dateres til sen FRJ/ÆRJ på grund af keramik, fundet i
fylden. Gruberne er 60 -70 cm dybe, og synes i nogen grad at overlappe med bebyggelsen, som ellers er dateret til perioderne før og efter - i en nordlig og en sydlig koncentration. Hvad årsagen er, må stå åbent. Grubernes funktion må også forblive uafklaret. Det bemærkes, at der er ensartet fyld i mange af gruberne, på
trods af at de er af relativ dybde. Det tyder på en hurtig opfyldning af gruberne efter brug.
Enkelte skår er ornamenterede, det drejer sig om X 829, der oprindelig er dateret til FRJ per 1 pga. smalle
fuger på mundingen af en åben skål. Imidlertid synes det øvrige, keramiske materiale at pege på en datering
til sen FRJ/ÆGJ. X 749 er ornamenteret med små, ovale indtryk, der også ses under bunden. Ved første øjekast ligner ornamentikken en art kornindtryk – og ved fundgennemgangen kom denne type ornamentik til at
bære kælenavnet ”Risottoornamentik”, da indtrykkene faktisk ligner små, runde riskorn. Denne type ornamentik er fundet på flere lerkar i området syd herfor: x 4018, x 1966, x 911, x 1700, x 18. Denne type ornamentik er den hyppigst forekommende i et sjældent ornamenteret materiale. Paralleller fra andre lokaliteter
kendes ikke.
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ÆRJ:
Med nogen usikkerhed dateres de følgende huse til ÆRJ. Husene er beliggende i felt 24 norddel. De synes i
nogen grad at falde udenfor den standard, der karakteriserer bebyggelsen i lokalplanområdets syddel – her
dateres bebyggelsen til hhv. århundrederne omkring Kristi fødsel og ÆRJ. En af de mest påfaldende forskelle er hegnet, der forbinder det relativt store gårdsanlæg. Flere gruber i området synes at støtte denne datering.
A 7078: Hus- sandsynligvis langhus, bestående af 5 sæt tagbærende stolpesæt. Husets længde er 12,3 meter.
Afstanden mellem sættene ligger omkring 3 meter, dog størst mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper, hvor
afstanden er 3,4 meter. Sandsynligvis har indgangsrummet været placeret her. Midterskibet måler ca. 2, 3
meter.
Huset synes at være tilknyttet et hus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod nord, A7079, gennem hegnsforløbet A7137. Sandsynligvis er der her tale om beboelseshuset i komplekset, bedømt ud fra husenes indbyrdes størrelsesforhold. En tagbærende stolpe bortgravet ved anlæggelse af gruben A 9871, der er
udateret – det er noteret, at der ikke var keramik i den, hvilket måske indikerer en datering, der er yngre end
ældre jernalder..
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Stolpehullernes diameter måler fra 27-48 cm, dybde 25-45 cm
A 7361: Staklade, hvor der mangler NØ-stolpe. Evt. indgangsstolpe mod nord. De tagbærende stolper måler
24-30 cm i diameter og 6-18 cm i dybden.
A 7373: Sandsynligvis nord-syd orienteret udhus relateret til gårdsanlæg umiddelbart nord herfor. Huset er
beliggende i et temmelig grubefyldt område, og stratigrafiske iagttagelser gør sig gældende ved A 20477, der
er gravet ned i toppen af A 20311, og A 20478, der er iagttaget i bunden af gruben A 8675 (indmålt under
udgravningen af etape 2A, og ikke genindmålt under nærværende udgravninger, da den først blev renset frem
fra den meget komprimerede og ødelagte flade umiddelbart inden et stort regnvejr oversvømmede feltet).
Huset bestående af 4 sæt tagbærende stolper, der mod nord har et lidt bredere midterskib end mod syd (1,9 m
i syd, 2,3 m i nord). Afstanden mellem de tagbærende stolpesæt er 2,3 m og 2,7 m over Huset måler fra første til sidste stolpesæt ca. 7, 5 meter. Stolpehullerne har diameter på 27-46 cm, dybde 10-22 cm. Flere af
stolpehullerne er udgravet i forbindelse med de tidligere udgravninger, og det bemærkes her, at dybden og
diameteren generelt var større).

Etape 2A område 25:
0

10,00
meter

Felt 25

I område 25 er der udgravet 2 mindre felter på
hhv. 365 m2og 230 m2. I det følgende vil resultater fra udgravningerne af felt 38, der stødte på til
sydgrænsen af felt 25, blive inddraget. Felterne er
beliggende på en sydvendt bakke, der skråner
mod syd og øst. De væsentligste fund fra feltet
udgøres af en brandgrav og et gårdsanlæg fra
YRJ/ÆGJ. Felt 38, der blev udgravet i 2010, udgør den sydlige del af det østlige felt.

I felterne er der udgravet og klassificeret 14 gruber, 109 stolpehuller, der tilsammen danner 3 huse
og en hegnsstruktur samt en grøft, der har fungeret som markskel.

Felt 25

Felt 38
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Herunder: placeringen af formodet brandplet A 8770

FRJ:
Brandplet?:

A 8770

Ved forundersøgelsen blev der
identificeret en formodet
brandplet, A 8770. Der fremgår ingen beskrivelse fra udgravningerne, men der foreligger en lille mængde ukarakteristisk keramik, lidt slagge
og jordprøve med brændte
knogler, der aldrig er nået
videre til analyse. Fra forundersøgelsen er der beskrevet
rødbrændt undergrund, og
muligvis er der ikke tale om
en grav, men en ovn. Analyse
af knoglematerialet vil kunne
afgøre anlæggets karakter.
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Gruber:
Ved udgravningerne er der udgravet flere gruber, der kan dateres til den sene del af FRJ/ÆRJ ved den i gruberne påtrufne keramik. En enkelt grube, A 10296, påkaldte sig ekstra opmærksomhed, da den i plan var
rektangulær med rundede hjørner. Siderne er lodrette med en rundet kant til den næsten helt plane bund.
Nedgravningskanter er skarpe. I gruben er der flere fyldlag.
Grubens funktion er usikker, men de mørke lag der tydeligt sætter sig langs grubens side tyder på at der har
været fyldt op med organisk materiale. Der ses ingen sikre vandafsatte lag i bunden.
Alternativt kan der være tale om en form for jordkælder.
Grubens form i plan (næsten rektangulær) og snit (lodrette sider og næsten helt flad bund) springer i øjnene.
Orienteringen af gruben svarer omtrent til det hegn (i hus) der er iagttaget mod syd og vest. Mulighed af et
grubehus/jordkælder er for nuværende ikke afvist, men heller ikke verificeret. Ved fundgennemgangen er
keramikmaterialet fra gruben dateret bredt til jernalderen – sandsynligvis dog ældre jernalder, mens bebyggelsen daterer sig til YRJ/ÆGJ. Dette stemmer også overens med, at stolper, tilhørende huset, er stratigrafisk
yngre end gruben.
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YRJ/ÆGJ:
0
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A 7081

A7370

A7371

I den østlige del af felt 25/felt 38 ses størstedelen af en gård, der dateres til perioden YRJ/ÆGJ.
A 7370: Et delvist modulopbygget, nordøst-sydvest orienteret langhus med seks sæt tagbærende stolper og
tilhørende vægforløb. Huset er opbygget af et enkeltstående sæt tagbærende stolper i vest, herefter et modul
og siden 3 sæt tagbærende stolper sat med nogenlunde ensartet afstand i øst. Dateret til romersk jernalder på
grund af dets udformning og dets tilknytning til hegnsforløb/udhus længere mod nord (A7089).
Huset blev fundet i et læhegn hvilket tilsammen med de store mængder af nedbør besværliggjorde udgravningen af anlægget. Husets beliggenhed i læhegnet kan dog også have påvirket bevarelsesgraden af vægstolperne . Læhegnets alder kendes dog ikke og dets mulige indflydelse på bevaringsgraden er ukendt.
Der blev iværksat en grundig undersøgelse efter anlæg i området omkring huset hvilket blandt andet resulterede i erkendelsen af den nordlige række af vægstolper. Der blev ikke fundet yderlige tagbærende stolper
mod vest på trods af at det sydlige vægforløb fortsætter i denne retning.
Grundet denne eftersøgning, der gik over et par dage, kan det med nogenlunde sikkerhed siges at, hvad der
står tilbage, er den samlede mængde af bevarede anlæg.
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Huset er let krumt og trapezformet (smallest mod sydvest), og støder mod nordøst mod en samling af nordgående stolper der tilsammen udgør et mindre stikhegn, der fortsætter ud i et udhus. Under alle omstændigheder må det formodes at der er en vis samtidighed mellem de nord/syd gående række af stolper og de
øst/vest da der ikke kan ses noget større overlap imellem de to rækker.
I tilknytning til huset ses kogestensgruben A 20427 og stolpehullet A20414, der tolkes som en del af husets
indvendige konstruktion, f.eks. som et ophæng over gruben. Desuden ses der i husets østende stolpehuller/mulig opgravede stolpehuller eller nedslidte områder (A10376,A10368, A10367), der kan ses som rester
af båseskillerum.
Huset er udgravet i to forløb, nemlig ved udgravninger i 2006/2007 og i forbindelse med udgravningerne i
2010, og har i alt været ca. 22,5 meter langt og 4,5 til 5,5 meter bredt.
Den sydlige række af vægstolper har en bredde der ligger omkring de 18-28 cm. og en dybde mellem 15-25
cm. Den nordlige række af vægstolper er mere forstyrret, men syntes grundlæggende at have haft de samme
dimensioner som den sydlige række
Der blev fundet spredte fund af keramikskår og trækul fra enkelte af anlæggets tagbærende stolper.
A 7081: Omtrent nord-syd orienteret (let drejet nordvest-sydøst) udhus med fire par TB stolper. Huset har
været minimum 7,5 meter langt og ca 5,2 meter bredt. Måler ca. 1,9 meter midtskibs. Antageligvis er der
oprindelig tale om et udhus med 3 sæt tagbærende stolper, i hvilket der er foretaget en reparation/under støtning i sydenden. Mod vest ses indgangsparti med dobbelt stolpesætning.
Langs husets østlige side løber en række stolper. Der er antageligvis tale om udhusets væg, der er bevaret på
grund af en lidt lavere beliggenhed. Det ser ud til, at udhusets væg fortsætter ud i et lille stikhegn, der knytter
udhuset sammen med langhuset syd herfor A7370.
Afstand mellem sæt: 1. - 2.: 2,6 m; 2. - 3.: 3,3 m; 3. - 4.: 1,3 m; 4. - 5.: 3,3 m.
Midterskibet måler1,7 - 2,1 m.
TB stolpers diameter: 10-43 cm.
TB stolpers dybde: 19-57 cm.
A7371: Mindre udhus (staklade?) bestående af 4 ret dybe, tagbærende stolper med stor diameter. Et par stolper, placeret mellem de tagbærende stolper, ses som tilhørende huset. Udhuset er placeret på kanten af vådområde udenfor det længere mod nordvest placerede gårdsanlæg med langhus A7370. sandsynligvis har
nærværende konstruktion dog relation til dette. Huset er omtrent kvadratisk og måler ca. 3,3 meter på hver
led. Stolpernes diameter 52-70 cm, dybe 20-37 cm. Tilføjet stolpe A20256 dybde dog kun 12 cm

Gruber:
Som nævnt under beskrivelsen af langhus A 7370 synes der at være en sammenhæng mellem langhuset og
den centrale placering af kogestensgrube A 20427. Ved nærmere eftersyn ses der i udhus A 7081 en kogestensgrube, A 10356, med en tilsvarende, central placering. Disse to gruber anses som tilhørende husene
og skal derfor dateres til samme periode.
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Placeringen af kogestensgruber centalt i de to huse.

Keramik:
Som det fremgår af oversigt ovenfor kan en lille del af det keramiske materiale dateres til perioden. Der er
tale om små mængder. Et skår er ornamenteret (x833).

Etape 2A område 26:
Ved afdækningen af område 26 viste det sig hurtigt, at der ikke var den forventede bebyggelse. Feltet skrånede temmelig meget mod øst og lå på kanten af et stort vådområde, og på grund af de meget våde forhold
under vinterudgravningen, blev videre undersøgelser i feltet. De gruber, der blev udgravet inden feltet blev
opgivet, bliver behandlet under felt 33.
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Etape 2A område 27:
Felt 27 er beliggende i den sydligste del af lokalplansområdet med de senere udgravede felter 33 og 39 syd
hhv. vest og øst herfor. I alt er der udgravet 3864 m2. En del af de erkendte konstruktioner ligger i både felt
27 og felt 39 syd. Feltet er beliggende i et forholdsvist roligt terræn med større flader på sydsiden af udløbet
til Hatting Å.
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I feltet er der udgravet 1 brandgrav, 313 stolpehuller, 62 gruber og 5 grøfter. Stolpehullerne danner tilsammen mindst 14 huse, heraf nogle i flere faser. Mest fremtrædende er et gårdsanlæg, der dateres til ÆRJ.
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FRJ:
Brandgrav:
Umiddelbart udenfor et grøfteforløb i tilknytning til gård, dateret til ÆRJ, blev der udgravet en formodet
brandgrav, bestående af en ganske lav og udvisket nedgravning med nistre af brændt knogle og en smugle
ukarakteristisk jernalderkeramik. Der var for lidt materiale til at sende knoglerne til analyse. Karakteren af
anlægget må derfor forblive uafklaret.

SEN FRJ/ÆRJ:
Huse:
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En del af bebyggelsen i feltet dateres på til sen FRJ/ÆRJ. Dette på grundlag af forskel mellem bebyggelsen,
der ligger centralt i feltet, og som dateres til ÆRJ(huse med blå nedenfor), og den bebyggelse, der ligger ude
omkring i feltets nord- og sydende (hhv. lilla og turkis). Forskellen består i, at gården fra ÆRJ er i flere faser,
stramt struktureret i et rektangel inden for hvilket bygningerne er placeret. Der til kommer meget dybe og
store stolpehuller med flere stolpespor og nedgravninger..

A 7095

A7377 / A7085
A 7084

A 7086

A 7087
A 7088
A 7099
A 7096
A 7101a
A 7101b

A 7089

A 7335

A 7093
A 7092

A 7100
A 7090
A 7091

Gårdsanlæg mod nord/ turkis: Nordligst i feltet ligger 1 langhus og 3 udhuse, der betragtes som et gårdsanlæg med udhuse i flere faser. I gårdsanlægget indgår A 7086, der er udgravet over 2 etaper, den østlige del af
huset i felt 39 syd, A 7085/ A7377, hvor samme forhold gør sig gældende. Da husene primært er beliggende
i nærværende felt, vil de blive gennemgået her. Udhuset A 7084 er nord-syd orienteret, hvilket muligvis
trækker gårdsanlægget op i den tidlige del af ÆRJ.
A7086: Langhus med 6 tagbærende stolpesæt, indgangspartier mod n og s, antageligvis med dobbelte stolper. Indgangspartiet er skubbet mod øst.

Side 140 af 259

Mod vest ses også dobbelt stolpesætning. Stolpernes dimensioner her er lidt mindre; 40 cm brede, 20 cm
dybe. De øvrige TB stolper er ca. 60-70 cm brede og ca. 40 cm dybe. En enkelt er særligt stor; ca. 90 cm
bred. Fylden er temmelig ens: Homogent mellembrunt, siltet ler. Der er indgangsparti i N- og S-siden. Disse
er ca. 60 cm brede, ca 30 cm dybe. De tagbærende stolper er afsat med nogenlunde ensartet afstandca. 2,3
meter, dog større til østligste sæt. Indgangsrummet er 3,5 meter bredt. Midterskibet ca 2,7 meter. Huset har
været ca. 13,5 meter langt og ca. 5 meter bredt. En stolpe i den nordlige stolperække er ikke fundet.
Der er keramikfund fra flere stolpehuller. Et enkelt kan dateres til sen FRJ/ÆRJ
A 7085/ A7377: Omtrent Ø-V orienteret, 12,5 meter langt langhus, bestående af 6 sæt - med størst sandsynlighed oprindelig kun 5 sæt - tagbærende stolper samt et antal reparationer i husets østende. Huset anses for
en yngre variant af det på etape 2A delvist udgravede langhus A7086 eller et udhus i relation hertil. Nærværende hus er i øvrigt beskrevet på samme etape som A7085, men denne beskrivelse træder i stedet for den
tidligere udarbejdede, idet der nu er fremkommet endnu et stolpesæt. A7377 er mod vest opbygget omkring
et modul, mens vestenden antageligvis oprindelig er opbygget over 3 sæt tagbærende stolper, der er let sammentrukne i det sidste stolpesæt. Huset måler 2,8 meter over midterskibet undtagen over det østligste sæt,
der kun måler 2,4 meter. Et ekstra stolpesæt er antageligvis placeret sekundært mellem 3. og 4. stolpesæt, og
reparationer ses (som hyppigt) ved det sidste, vestlige stolpesæt. Her desuden ved endnu et par tagbærende
stolper i den sydlige række. Indgangsrummet måler 3,4 meter, og et tilsvarende spænd i stolpesættet umiddelbart øst herfor formodes understøttet af et indskudt stolpesæt. De yderste stolpesæt er placeret i en afstand
af ca. 2,5 meter fra de øvrige. Huset regnes på grund af sin opbygning med modul i østenden som værende
yngre end 1. århundrede e. Kr. Til huset regnes et N-S orienteret udhus A7084 samt en staklade nord herfor
uden A nummer. Idet husets nordøstligste stolpe ikke er fundet i gruben A10039, er gruben sandsynligvis
yngre end huset. Dog må der tages det forbehold, at gruben blev udgravet under dårlige iagttagelsesforhold i
vinteren 2006/2007. Huset består af A10040, A6213, A10038, A10054.2, A10054, A10055, A8999,
A10059, A10060 og A10075 udgravet 2006/2007 samt relaterede anlæg fra årets udgravning. Der henvises
til beskrivelse i accessdatabase med nummeret A7086
A 7084: Udhus med tre sæt tagbærende stolper. Nord-syd orienteret. Stolpesættene står let uregelmæssigt
med let større afstand mellem de midterste og de nordligste end mellem de midterste og sydligste. Antageligvis placeringen af indgangsrummet. Stolperne er meget uniforme i profil og fyld, meget kantede. Mod N
er der taget mere jord af, så her er stolpehullerne mindre og lavere. Fund af ukarakteristisk keramik fra stolpehuller. Længde: 5,3 m.
TB stolpers diameter: 35-56 cm.
TB stolpers dybde: 5-30 cm.

Sydligst i feltet ligger et gårdsanlæg, indenfor hvis parcel (se også senere under udgravningerne i felt 28/33
samt 39 syd) der ligger et langhus med 5 sæt tagbærende stolper og 2 huse med 4 sæt tagbærende stolper
samt et par mindre udhuse. Det er underforstået, at alle husene ikke har eksisteret på samme tid, men må
repræsentere mindst et par faser i gårdens udvikling. Det er dog ikke utænkeligt, at den store 6- sætter har
fungeret samtidig med en 4-sætter, således som det er set på de senere etaper. Strukturen A 7335 er ved udgravningen opfattet som en del af et hegnsforløb, men en del rødbrændt ler i stolpehullerne til A 7080 indikerer, at der i stedet er tale om et læhegn f.eks. omkring en ovn. Den lave grube syd for læhegnet, A 10399,
rummer hverken store mængder trækul eller rødbrændt materiale, om end dens placering i forhold til læhegnet er besnærende.
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A 7093
A 7335

A 7090
A 7092

A 7100

A 7091

A 7090: Hus med fire sæt TB stolper og indgangsparti mod syd. At dømme efter stolpehullernes beskaffenhed, er der tale om et langhus, og ikke et udhus, hvor stolpehullerne lokalt er meget lave. Det anses derfor
sandsynligt, at de nordlige indgangsstolper er forsvundet. De sydlige indgangsstolper er trukket lidt mod øst.
De yderste stolpepar trukket lidt skævt ind mod husets længdeakse. Et sæt TB stolper ser ud til at være udskiftet. Fylden i stolpehullerne består nærmest af rødbrændt ler, muligvis som følge af aktiviteter omkring
huset. Alternativt er der tale om et nedbrændt hus.
De tagbærende stolpesæt er sat med hhv 2,2 og 3 meter over indgangsrummet. Huset måler 2-4-2,9 meter
midtskibs. Længde: Ca. 7,5 m.
TB stolpers diameter: 40-75 cm. TB stolpers dybde:
17-40 cm.

Tagbærende stolpe i A 7090 med rødbrændt ler og
trækul.

A 7091:
Hus med fem sæt tagbærende stolper og indgangsparti bestående af dobbelte stolper i ene side mod N
og S. De tagbærende stolper på husets N-side, på
hver side af indgangen ser ud til at være blevet udskiftet på et tidspunkt eller at have fået indsat ekstra
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stolper. De to vestligste TB stolper er næsten forsvundet, men her har maskinen også taget ca. 26 cm mere af
(de ligger i en søgegrøft). Stolperne ved indgangspartiet er meget lyse og næsten forsvundet.
Modsat mange andre huse er der ikke øget afstand mellem stolpesættene i indgangsrummet, og afsatnden
mellem de 2 første stolpesæt er 3 meter, mens der mellem de østlige stolpesæt kun er 2 meter. Midterskibet
måler ca. 3 meter. Længde ca 11,4 meter.
TB stolpers diameter: ca. 40 cm.
TB stolpers dybde: ca. 30 cm.

A 7092: Hus med fire sæt tagbærende stolper og indgang mod N og S. Huset er set tydeligt i fladen ved afrømning af muld, men da stolperne blev snittet, var det mere tvivlsomt. Fylden var i alle, hvor der kunne
erkendes nedgravninger, meget lys. Indgangsstolperne stod meget pænt i en dybde af ca. 20 cm. Af de tagbærende stolper var især A10397 meget stor, mens flere af de andre kun blev erkendt i fladen.
I det hele taget en skæv konstruktion og ikke entydig, men det må tages til efterretning, at den sås meget
klart i fladen. Stolpesætningen er ret uregelmæssig. Endvidere er seks af stolpehullerne i anlægslisten noteret
som udgået, hvilket yderligere besværliggør erkendelsen af huset. Midterskibet måler ca. 2,9 meter.
Afstand mellem sæt: 1. - 2.: 1,7-1,9 m; 2. - 3.: 2,8-3,2 m; 3. - 4.: 1,4-2,2 m. Længde: 6,9 m. Bredde: 4,6 m.
TB stolpers diameter: 16-62 cm. TB stolpers dybde: 2-16 cm.
A 7093: Lille udhus med 2 eller 3 sæt tagbærende stolper, om end det vestligste stolpesæt nærmest kun ses i
fladen. Stolpehullerne er generelt af ringe dybde og bredde. Mindste dimensioner 2,2 x 2,2 meter.
TB stolpers diameter: 26-45 cm.
TB stolpers dybde: 7-21 cm.
7100: Udhus, muligt firstolpeanlæg. Fire stolper ligner et firstolpe anlæg. Umiddelbart V for disse fire anlæg
findes dog seks anlæg. Samlet set kan disse anlæg ses som en større konstruktion. Huset måler mindst 2,5x
2,5 meter.
A 7095: Huset er beliggende i en udvidelse mod nordvest. Hus antageligt med 4 sæt tagbærende stolper (det
3. sæt er ikke iagttaget i felten) og indgangsparti mod syd. Huset er forstyrret af grøft til vejen til Bottrup.
Beliggende på kant af gammelt vådområde på let skrånende, sydvendt terræn. Man har forsøgt at eftersøge
flere stolper mod øst, men uden held (muligvis pga. dårlige (mudrede) iagttagelsesmuligheder. Huset ligger i
en temmelig lav kote og da udvidelsen stort set stod under vand ved udgravningen, blev det besluttet at opgive yderligere strukturer i området. Sandsynligheden for at de var forstyrret af vejen var desuden temmelig
stor.

Gruber/ keramik:
I feltet ses en række gruber, hvoraf en del kan dateres ved keramikfund til sen FRJ/ ÆRJ. Der er både tale
om enkeltliggende gruber og mindre grubekomplekser. Det er ikke entydigt om gruberne tilhører den netop
gennemgåede bebyggelse eller den bebyggelse, der ligger øst og vest for felt 27. Grubernes placering viser,
at gårdsanlæggene ikke er samtidige. En del af materialet er dateret til ÆRJ, hvilket styrker en tese om, at
gårdsanlæg fra ÆRJ er opbygget over en strammere, rektangulær og symmetrisk struktur end gårdsanlæggene fra den sene del af FRJ/ antageligvis også den tidligste del af ÆRJ.
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Gruberne er af varierende dybde, men kun få er omkring en meter dybe. Grubernes funktion, men det anses
for sandsynligt, at der overvejende er tale om gruber til fremskaffelse af ler, der siden hen er anvendt til affaldsgruber. Dette gælder selvfølgelig ikke alle gruber, idet flere har en ensartet fyld, og virker som om de er
fyldt hurtigt op igen.
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ÆRJ:
Bebyggelse:
Gården, der ligger centralt i felt 27, formodes at skulle dateres til ÆRJ på grund af struktur og størrelse. Det
bemærkes, at der er adskillige fund af keramik i stolpehullerne, så det formodes, at gården har ligget der
længe, og sandsynligvis også skal ses som senere end flere andre omkringliggende gårdsanlæg. Den rektangulære parcel, hvorpå gården ligger, synes velafgrænset og til dels også symmetrisk opbygget. Illustrationen
på næste side viser forskellen på gårdsanlæg fra felt 27 og felt 39, syd, der begge dateres til ÆRJ, og et
gårdsanlæg med en løsere opbygning, hvor strukturen er indordnet efter et andet princip, idet stort langhus
og mindre beboelses huse ligger med langsiderne på en horisontal linje. Ved disse muligvis yngre gårdsanlæg ligger en langhus en face udhuse, der synes at ligge med gavlen op mod an afgrænsning af gårdsanlægget.
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I gårdsanlægget indgår

Gruber/ keramik:
Se under sen FRJ/ÆRJ.

Metal:
Med nogen usikkerhed dateres fibelnål x 979 til ÆRJ. Nålen er fundet med detektor i toppen af et grubekompleks i den vestlige del af det centrale felt.

Etape 2B1b område 28 samt etape 2B2a
Udgravningerne på etape 2B1b felt 28 samt felterne på etape 2B2a er udført fra starten af 2008 til sensommeren same år. Felt 28 blev inkluderet i et samlet budget for etapen, og er udgravet i sammenhæng med det
sydligere beliggende felt 32. Udgravningerne på etapen er i høj grad præget af en stor jernalderbebyggelse,
der dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel. En del af det keramiske materiale ligger helt klart i ÆRJ,
mens en anden del af materialet kun kan dateres til sen FRJ/ÆRJ. De gruber, hvori den respektive keramik er
fundet, ligger side om side i tilknytning til klart definerede gårdsparceller. Spørgsmålet er, om keramikken
afspejler en langstrakt tidsmæssig bebyggelse, der dækker et skift i den materielle kultur, eller om de karakteristika, der kendetegner ÆRJ keramik – primært voldsom fortykkede rande, runde eller ovale rande med
smalle facetter, kun forekommer på visse kar – mens andre kar har et mere uniformt præg med en lang levetid gennem hele perioden omkring Kristi fødsel.
Ved udgravningerne af etape 2B1b, felt 28, og etape 2B2a er der registreret mere end 2000 anlæg, herunder
stenspor, drængrøfter, naturfænomener og drænede vådbundsområder. Heraf er 241 anlæg klassificeret som
gruber, 6 anlæg er klassificeret som brønde, 12 anlæg klassificeret som kogestengruber, 2 grøfter er afvandingsgrøfter i forbindelse med et langhus. Der blev blotlagt 1 langstrakt rende på sydsiden af en bakke, svarende til markskel. Renden dateres til udskiftningen, muligvis dog tiden forinden. Flere anlæg indgår i et
vejsystem, der optræder på Original 1 kort, udfærdiget i 1819.
1374 anlæg er klassificeret som stolpehuller, der tilsammen udgår 80 huse, udhuse og mindre hegnsforløb,
fordelt på 22-23 gårdsanlæg. I mindst 5 gruber sås der rester af formodede ovnanlæg.
1 anlæg er tolket som en brandgrav (brandplet) i felten (A12139), men artsbestemmelse af det yderst beskedne knoglemateriale kan ikke underbygge denne tolkning. En brændtbensbegravelse er til gengæld verificeret
i et mindre grubekompleks A15801.
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Udgravningerne har desuden bidraget med en næsten 100 meter lang stolperække, sandsynligvis en form for
monumentalbyggeri fra ældre bronzealder. I skrivende stund er materiale fra stolperækken under forberedelse til c-14 datering. Desuden blev der på etape 2B1b, felt 28, fundet en slank Brommepil – desværre kunne
udgravningerne ikke påvise yderligere aktivitet fra palæolitikum på stedet.

Område 28 (etape 2B1b) :
Et felt på 2844 m2 afdækket. Feltet er beliggende på en syd – øst vendt bakke ned mod den ådalsarm, der I et
slynget, men omtrent øst-vest orienteret forløb fører ud i de lavere beliggende områder omkring Hatting Å.

0

20,00
meter

I felt 28 er der udgravet 1 stenlagt anlæg, der er tolket som en grav. Imidlertid var der ingen uomtvistelige
beviser på, at anlægget var en grav, og senere udgravninger i felt 40 synes i stedet at pege på, at der er tale
om et anlæg med en anden, men desværre ukendt funktion. Desuden er der klassificeret 12 gruber, de udgravede alle af anseelig dybde op til 1 meter.70 stolpehuller udgør tilsammen 7 huse og et enkelt hegnsforløb.
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Ældre stenalder, Brommekultur:
X 4122 Skafttungepilespids fra top af naturligt undergrundslag A15656. Måler 2,1 x 5,8 cm. Pilespidsen er
lavet af flække, skafttungen er hugget i proximal ende med slag
A15656: 2,4 x 1,4 m langt naturligt undergrundslag af brungrå ler, ca. 10 cm dybt, ujævn afgrænset. Meget
kompakt med fund af brommepil i overfladen. Her under er der et lyst, gulgråt lerlag, meget kompakt. Er
nummereret som anlæg ved muldafrømningen, men i takt med afrømningen stod det klart, at der ikke var tale
om anlæg, men om naturlig variation af undergrunden. Det blev herefter opgivet at nummerere fænomenet.
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Pilespidsen blev fundet ved et tilfælde lang tid efter muldafrømningen, og
efterfølgende er yderligere levn efter palæolitisk aktivitet forsøgt uden held.
X 4122, spinkel Brommepil.

Sen FRJ/ÆRJ:
Bebyggelse: Vil af hensyn til overblikket blive gennemgået sammen med
bebyggelsen fra felt 32 – dette gælder også bebyggelsen i felt 33 og 35.

Gruber:
I feltet blev der snittet flere gruber af betragtelig dybde (60-100 cm), alle med hjælp af minigraver. Der blev
indsamlet keramik fra gruberne, der placerer gruberne i sen FRJ/ÆRJ. Gruben A 16614 blev delvist tømt, og
alt keramisk materiale hjemtaget.
Gruben A 8819 blev udgravet som en grav. Der var tale om et ca. 220 cm langt og 120 cm bredt langovalt
fyldskifte. Orienteringen er ca. NNV-SSØ. I toppen ses en usystematisk stenlægning. To store sten markerer
enderne. En del keramik iagttages under udgravningen ned gennem hele fylden, men ingen hele kar kan påvises. Kun større, sammenhængende skårsider. Det er under udgravningens sidste niv på tale, at der er tale
om 2 gruber, idet v-enden er gravet 10 cm længere ned end ø-enden. Imidlertid har fylden været ens hele
vejen ned. Nedrivningen af balken bringer ikke klarhed over sagen.

Område 32 (herunder område 24):
I område 32 er der udgravet et 25860 m2 stort felt, der er beliggende på begge sider af den øst-vest orienterede ådalsarm mod Hatting Å, er der udgravet 2 brandgrave, 1016 stolpehuller, der tilsammen udgør mindst
56 huse, heraf et enkelt med væggrøft og et med grøfter, antageligvis til tagdryp. Mere end 200 gruber og
grubekomplekser er udgravet, her til kommer 5 anlæg klassificeret som brønde uden holk og 43 fyldskifter,
der, for størstedelens vedkommende, er gruber, der ikke er snittet. I udgravningen ses et større stykke af vejen til Bottrup, både i form af vejbelægning og grøftesystemer langs siderne heraf. I et nord-syd gående forløb ses også et dybt markskel, der antageligvis har haft en dobbeltfunktion som afvandingsgrøft.
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SN/ÆBA:
Spredt i anlæg, der tydeligvis datererer sig til jernalderen, er der fundet genstande fra perioden SN/ÆBA. Det
drejer sig om fladehugget flint, skrabere og keramik. De sidste 2 kategorier med en usikkerhed. Et antal
flintafslag kan kun dateres til oldtid, og anses med lige så stor sandsynlighed for tilhørende jernaldermiljøet
på stedet som tidligere perioder. Genstandene fra SN/ÆBA har antageligvis ligget på overfladen, og er faldet
ned i jernaldergruber ved et tilfælde. Undtagelsesvist stammer keramikken x 1852 fra et stolpehul, der muligvis skal tilskrives en uerkendt bebyggelse. Det fladehuggede flint hidrører fra et segl (X1923) og et uidentificeret fragment (X1914). X1938 (foto) synes at stamme fra en dolk eller en mejsel. Skraberne, der er fundet i feltet stammer begge fra gruber (x4083 og x 1920).
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Den granitmagrede keramik x 1852, der har tydelige paralleller til det udgravdede materiale fra felt 44, er
fundet i en lille koncentration af stolpehuller nordvest for konstruktionen A7255. Findestedet A 16303 markeret med rød herover.
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Sen FRJ/ÆRJ:
Brandgrave:
Ved udgravningerne er der fundet 2 brandgrave. Fra den ene – fundet i A 15801 – blev 5 jordprøver optaget,
svarende til en ca 50-60 cm i diameter/10 cm tyk koncentration af brændte menneske- og dyreknogler. Koncentrationen blev fundet i en temmelig stor og lagrig grube, der var blevet snittet med maskine. Koncentrationen blev ikke dokumenteret på skitsen af snittet og dens antagelige placering er siden indtegnet efter udgraverens hukommelse. Der blev ikke ledt efter en eventuel nedgravning, så det må stå åbent, om ligresterne
blev placeret i gruben primært eller sekundært, hvilket ellers havde været en meget værdifuld iagttagelse. Det
er den mest velbevarede brandgrav fra Østerhåbsalle, og her er der tale om de brændte knoglerester fra et
yngre, næstent voksent individ. Muligvis en mand. Der er fundet et muligt fragment af en bennål foruden en
del dyreknogler (tamsvin og hest). Keramik fra gruben daterer den til ÆRJ.
Den anden, formodede brandgrav, A12139, rummede kun ubestemmelige knoglerester. Desuden muligvis
dobbeltnummerering eller fejllæsning af anlægsmærke, idet den formodede grav fremstod som et almindeligt
snittet stolpehul ved inspektion efter snitningen, og ikke som en tømt brandgrav.

Huse, gårde og parceller:
Husene er som udgangspunkt defineret ud fra den betragtning at der i forbindelse med langhuset altid ses
symmetrisk placerede døre på begge sider af huset. Det har ikke været muligt eller logisk konsekvent at opretholde denne definition: Indgangsstolpene har som regel ikke været så dybt nedgravede som de tagbærende
stolper, og i flere tilfælde mangler en eller flere af dørstolperne som følge af mekanisk påvirkning. Da et par
mindre udhuse også har indgangsstolper på begge sider af huset, formodes langhuset at bestå af mindst 4 sæt
tagbærende stolper.
Hegnsforløb er kun iagttaget i mindre målestok. Ofte ser hegnene ud til at have fungeret indenfor et gårdsanlæg. Hegnenes beliggenhed tyder ikke på, at hegnene er de sørgelige rester af større hegnsforløb, der indhegnede hele gårdsanlægget. Når nu der er iagttaget hegnsforløb, der formodes at stamme fra strukturer indenfor
gården, er det oplagt at spørge hvad der så er sket med de hegn, der skulle indhegne hele gårdsanlægget. Har
de i det hele taget været der? Kunne man forestille sig et andet scenarie end den indhegnede gård? En anden
type af indhegning, f.eks. af tæt bevoksning eller volde?
Flere af de udgravede gårdsanlæg er i flere faser. Bygningerne genopføres i umiddelbar nærhed, og i flere
tilfælde ser det ud til at et areal deles mellem 2 nye gårde – en art tvillingegårde. Navnlig i udgravningernes
sydlige områder er det tydeligt at gårdsanlæggene relaterer sig til et bestemt, afgrænset areal -en parcel. Hvor
gårdsanlægget defineres som et langhus med et eller flere samtidige udhuse, kan disse parceller ses som det
areal, hvor et eller flere ikke-samtidige gårdsanlæg relaterer sig. Parcellen er karakteriseret af en relativ isolation og ofte overlappende bebyggelse, og ses som et udtryk for den indlysende forbindelse mellem jord og
slægt. I den nordlige del af området ser ud til at parcellerne får satellitter, altså at nye gårdsanlæg lægges lidt
væk fra de allerede kraftigt bebyggede parceller. Det medfører at billedet ikke er fuldstændig entydigt, navnlig i denne del af udgravningsfelterne. Konstruktionsmæssige ligheder og husenes orientering betragtes som
udtryk for håndværksmæssige færdigheder, videreført fra generation til generation.
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Herover ses tolkningen af de respektive parceller på etape 2B1b, felt 28, og etape 2B2a. I grøn cirkel ses de
gårdsanlæg, hvori langhuset består af 4 sæt tagbærende stolper, og som må anses som tidlige. I sort firkant
ses gårdsanlæg gårdsanlæg, hvori langhuset har 6 sæt tagbærende stolper, der har en ringe diameter (under
60 cm. i diam). Disse huse kan måske også betragtes som tidlige. Med rød firkant ses gårdsanlæg, hvori
langhuset har 6 sæt tagbærende stolper af betragtelig diameter (over 60 cm i diam.) og/eller har et nord/syd
orienteret udhus. Disse gårde betragtes som de yngste gårde, der er udgravet på etapen.
Langhusene er ofte af samme type, og synes at være tæt forbundet i tid. Imidlertid er det også jævnligt forekommende at f.eks. langhuse med 4 sæt tagbærende stolper, der ofte placeres i førromersk jernalder, har en
tæt tidsmæssig relation til større langhuse med 6 sæt tagbærende stolper. I flere tilfælde, hvor der er flere
langhuse inden for samme parcel, overlapper de kun lidt eller slet ikke hinanden. Det kunne betyde at parcellens ældste hus endnu stod, da det nye blev opført. Der er desuden påvist træk, der går igen i mange af husene. Det drejer sig dels om indgangspartier, der er placeret vinkelret på det 3. sæt tagbærende stolper, og dermed ligger asymmetrisk i forhold til indgangsrummet, og dels drejer det sig om dybt nedgravede stolper i
vestenden, mens østendens tagbærende stolper kun ikke er tilsvarende dybt nedgravede.
Parcellerne XVI og XVII, XVIIb er beliggende i område 33, og vil blive gennemgået herunder. Parcellerne
XIV og XV er beliggende i område 35 og vil blive gennemgået herunder.
Fremlæggelsen af husene og gårdene vil følge disse overvejende velafgrænsede parceller.
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Parcel I

Ovenfor ses den nordligste parcel, hvorpå der er fundet levn efter langhusene A7254 og A7284. I tilknytning
hertil lå udhusene A7270, A7269, A7259, A7284 og A7243 samt muligvis et lille hegn A7342. Det er vanskeligt at bedømme hvilke huse, der har stået samtidigt. Iagttagelser af gruberne på stedet synes at pege på, at
der ikke er tale om samtidige gårdsanlæg: En grube har forstyrret det nordlige indgangsparti i A7284 og en
anden grube har ligeledes taget den sydvestlige stolpe i stakladen A7343, der synes at høre til langhus
A7284. Antageligvis er det sydligste langhus, A7284, dermed det ældste. Det kan dog bemærkes at der er
stor ensartethed i de to langhuses dimensioner, både hvad angår længde såvel som stolpehullernes diameter.
Det er derfor mest sandsynligt at der er tale om to huse, der ligger nær hinanden i tid, og at det ene hus afløser det andet indenfor den samme parcel. Som før nævnt antages det, at udhus A7343 og langhus A7284
hører sammen, mens udhusene A7220, A7260 og A7259 på grund af indgangenes placering knytter sig til
A7254. Det fremgår ikke klart hvilket gårdsanlæg hegnet A7342 knytter sig til eller hvilken funktion hegnet
har haft.

A7254: Langhus med seks sæt TB stolper og indgangsparti i begge sider. Bestående af A15614-A15615,
A15601-A15600, A15603-A15596, A15606-A15599, A15605-A15604, A15609-A15608. Indgangsstolper:
A15602, A15652, A15598. Stolpesætningen er regelmæssig, men dybde og fyld er divergerende. Kun en
enkelt TB stolpe synes at være udskiftet (A15614). Der er bevaret to meget utydelige dørstolper i den nordlige væg (A15602 og A15652) og en enkelt i den sydlige (A15598).
Afstand mellem sæt: sæt 1-2: 2,6 m; sæt 2-3: 2,6 m; sæt 3-4: 3,1 m; sæt 4-5: 2,5 m; sæt 5-6: 2,5 m. Afstand
på tværs af sæt: 2,9-3,1 m. Længde: 13,3 m. Bredde: 5 m. TB stolpers diameter: 31-66 cm. TB stolpers dybde: 5-40 cm.
Randskår X 1999 i stolpehul daterer til perioden sen FRJ/ÆGJ.
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A7259: Hus med 3-4 sæt tagbærende stolper og et indgangsparti i nord med dobbelte stolper. Huset ses her
som et udhus med 3 sæt tagbærende stolper. Sættene består af: (A15642, A15643), (A15639, A15651.1),
(A15640, A15641), A15813. A15812 tolkes som en støttestolpe. Indgangspartiet i nord ligger mellem 2. og
3. sæt og har dobbelte dørstolper, der består af A15638, A15637, A15635 og A15636. A15813 (A7259) står
uden makker: A15814 er meget usandsynlig makker, da den 1) sidder for skævt, 2) er meget utydelig og 3)
den passer bedre til konstruktionen i syd. Afstand mellem sæt: 1. - 2. sæt 2,95 m, 2. - 3. sæt 2,8 m, 3. - 4. sæt
3,4 m. Afstand på tværs af sæt: 2,7 - 2,9 m. Husets er ca 9 m i længden. Bredden er ca. 4 m, inklusiv indgangspartiet i nord. De tagbærende stolpers diameter er 20-40 cm. Dybden er 3-25 cm. Støttestolpen A15812
har en ringere dybde end de øvrige stolper (kun 3 cm).
A7284: Langhus bestående af 6 sæt tagærende stolper. Enkelt dørstolpe bevaret mod sydvest (A8799). En
stolpe, A15816, ses som reparation i væglinjen (der dog formodes at have hvilet på fodrem). Måler 13, 5
meter fra 1. til sidste sæt TB stolper, bredde ca. 5 m.
Huset måler 3 meter midtskibs, og er bygget symmetrisk op på hver side af indgangsrummet mellem 3. og 4.
sæt tagbærende stolper. Afstanden mellem sættene af tagbærende stolper er 2,5 meter i vestenden og 2,3 meter i østenden. Afstanden mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper er 3,3 meter.
Stolperne dimensioner er overvejende spinkle: 22-50 cm, navnlig bemærkes flere mindre stolpehuller omkring indgangsrummet. Stolpehullernes dybde 3-28 cm.
I huset indgår A15814, A15817 - A15815, A15818- A8801, A8001 - A16592, A8805-A16593, A16594A16598, A16591. Der til kommer indgangsstolpen A8799 og reparationsstolpen A15816.
A7269: Hus med tre sæt TB stolper og muligt indgangsparti i den østlige ende af den nordlige væg. Den sydligste stolpe i det midterste sæt kan ikke erkendes. A15832, A15838 - A15650 - A15653, A15654. De TB
stolper er generelt relativt små. Afstand mellem sæt: sæt 1-2: 2,4 m; sæt 2-3: 2,5 m. Afstand på tværs af sæt:
2,4 - 2,5 m. Husets længde: 4,9 m. Bredde: 3 m. TB stolpers diameter: 26 cm - 38 cm. TB stolpers dybde: 5
cm - 38 cm. Der er bevaret to dørstolper: A15649 og A15256. Dørstolpers diameter: 24 cm - 38 cm.
Dørstolpers dybde: 6 cm - 9 cm.
T-nr.: 1885-1886 og 1876.
A7270: Staklade med fire TB stolper uden spor efter indgangsparti. Alle TB stolper er relativt små. Består af
A15834, A15836 - A15833, A15837. Afstand mellem sæt: 2,6 - 2,8 m. Afstand på tværs af sæt: 2,3 - 2,6 m.
TB stolpers diameter: 32 cm - 45 cm. TB stolpers dybde: 11 cm - 16 cm.
.
A 7343: Staklade, hvor der mangler den 4. stolpe mod SV. De andre tagbærende stolper består af A 15811, A
15821 og A 15824. Afstand mellem stolper: NV-NØ 2,8 m, NØ-SØ 2,7 m. Stakladen er orienteret NV-SØ.
A7342: Del af hegnsforløb, bestående af A 15828, A 15829 og A 15830. Stolperne måler 32-56 cm i diameter og 3-20 cm i dybden.

Side 156 af 259

Parcel II/III

Ovenfor ses parcel II/III med langhusene A7209 og A7216, udhuset A7215 og lille hegnsforløb A7341. Gårdene ses på nuværende tidspunkt som 2 parceller, da der kan være en betragtelig tidsmæssig forskydelse mellem anlæggelsen af gårdene. Fund af daterende keramik i A 7209 taler dog imod denne antagelse. Typologisk er langhus A7209 tidligere end langhus A7216, der i øvrigt har samme dimensioner som langhusene på
parcel I, og ligesom husene på parcel I er langhusenes - og udhusenes - stolpehuller af spinkle dimensioner.
Til forskel fra husene på parcel I har langhuset A7216 dog let indtrukne tagbærende stolper i enderne. Det er
sandsynligt at langhuset A7216 med udhuset A7215 afløser A7209. Dels skærer et af stolpehullerne i langhus A7216 en tidligere anlagt grube A15159. Det formodes, at gruben tilhører langhus A7209 . Det keramiske materiale i gruben er kun bredt dateret til oldtid, Desuden er der påtruffet en del brændt ler og zintret
slagge i enkelte stolpehuller, hvilket vidner om tidligere aktivitet på stedet.
A7209: Dateret til sen FRJ/ÆGJ ved fund af keramik i konstruktionen (x1717, x1720). Langhus bestående
en væggrøft (A15116) i vestenden og 4 sæt stolpehullerne til tagbærende stolper, fra vest imod øst; sæt 1
(A15118-A15119), sæt 2 (A15120-A15335) begge stolpehuller delvist skåret af moderne drængrøft, sæt 3
(A15123-A15336), sæt 4 (A15126-15127). Alle stolperhuller har samme fyld og er alle 40-50 cm i diameter
og 10-25 cm dybe. Stolpehullerne i vest er dybere end stolpehullerne i øst. Afstanden i hvert sæt tagbærende
er ens i alle sæt cirka 270 cm. Afstanden fra sæt 1 til sæt 2 er 260 cm. Afstanden fra sæt 2 til sæt 3 (indgangsrummet) er cirka 335 cm. Afstand er sæt 3 til sæt 4 er cirka 270 cm. Vestenden af bygningen omgives
af en væggrøft imod nord, vest og syd. Væggrøften er mest markant i vestgavlens nordende og nordsidens
vest ende. Fra vest imod øst aftager væggrøften fra 30 cm til 4 cm og stopper ved et stolpehul, som tolkes
som en dørstolpe imellem TB sæt 2 og 3 (T1617). Fra midten af vestgavlen aftager væggrøften imod syd,
rundt om hjørnet og tynder kraftigt ud imod øst, stopper ved TB sæt 1. På nordsiden kan der ses stolpespor i
den østlige ende, fra dørstolpen og cirka til TB sæt 1. Både i væggøft og stolpehuller er der fundet en del
keramik bug og randskår. Der er optaget jordprøver fra stolpehuller og væggrøft. I flugt med den nordlige
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række TB stolpehuller ses et stolpehul (A15117), der skæres af væggrøften. Stolpehullets relation til huset er
uklar. Bygningen forstyrres af en plantegrøft fra et læhegn (A15128), som overlapper væggrøften i vestgavl.
Syd for bygningen ses en plovfure (A15130). A15124 og A15133 udgår .
A7216: Et øst-vest vendt langhus med 6 sæt tagbærende stolper. De tagbærende stolper er A15155 &
A15154, A15156 & A15157, A15160 & A15158, A15161 (uden makker pga. moderne dræn), A15162 &
A15163.2, A15333 & A15164. A15158 skærer en ældre grube. A15163.2 er måske en udskiftning af
A15163.1 som den skærer. A15162 og A15333 bliver begge skåret af dræn A15181, som også har forstyrret
makkeren til A15161. Stolpehullerne er spinkle med bredde på 34-65 cm, de fleste dog under 55 cm. Dybde
9-18 cm
Afstanden mellem sættene veksler mellem 2,5 og 2,9 meter med en undtagelse ved det østligste sæt tagbærende hvor afstanden kun er 1,9 meter. I alt er huset 12,5 meter langt.
Midtskibs veksler afstanden mellem 2,5 og 2,9 meter. Det bemærkes at konstruktionen smalner symmetrisk
til, navnlig i østenden. 2 af stolperne, A15157 og 15161, indeholdt en del brændt ler. A15158 indeholdt lidt
sintret slagge.

A7215: Øst-vest vendt udhus, bestående af tre sæt tagbærende stolper og en indgang mod syd. De tagbærende sæt består af A15174 & A15175, A15179 & A15182, A15184 & A15338.
Dørstolperne er A15176 og A15178. Stolpernes diameter: 34-44 cm, dybde: 20-30 cm. Dørstolperne dog kun
10-12 cm dybe.
Mellem de tagbærende sæt er der mellem 3,2 meter og 2,5 meter, størst over indgangsrummet.
Huset er i alt 5,9 meter langt. Ved siden af de tagbærende stolper A15179 og A15338 er der 2 små ekstra
stolper: Hvis disse stolper hører til huset, har de ikke har nogen bærende funktion, da de begge er ret små.
A7341: Del af hegnsforløb vest for A7216 og nordvest for A7209. Usikkert om forløbet stammer fra et omgivende hegnsforløb til en af gårdene (og i så fald hvilken) eller om hegnet har haft en anden funktion. Består af A 15114, A 15146 og A 15339. Stolperne måler 38-41 cm i diameter og 17-24 cm i dybden.

Hus A 7209 med grøft, måske væggrøfter. I baggrunden det levende
hegn, der til dels havde forstyrret
huset,
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Parcel IV

Ovenfor ses parcel IV. Her ligger langhus A7207 og udhusene A7234 og A7208 mod nord. Husene er i en
enkelt fase, om end der ses reparationer i langhus A7207. Umiddelbart syd herfor ligger langhusene A7210
og A7211, der er to faser af samme langhus, og udhusene A7212, A7213 og A7214. A7344 er et lille, knækket hegnsforløb. De sydlige langhuse A7210 og A7211 har den samme orientering som langhus A 7207,
ligesom det lille hegnsforløb A7344 og udhuset A7234 synes at have den samme retning. Der er tale om 2
gårdsanlæg, men den meget ensartede orientering og relative isolation i landskabet tages her som udtryk for
en fysisk tilknytning til samme parcel. På den sydlige del af parcellen knytter stakladerne A7213 og A7214
til langhus A7210, mens udhuset med 3 sæt tagbærende stolper, A7212, hører sammen med langhus A7211.
Det bemærkes at alle husene har indgangspartier, der ikke ligger symmetrisk på indgangsrummet samt at
afstanden mellem sættene er uregelmæssig ned gennem husene.
Der et ingen regulær stratigrafi mellem husene i syd, men efter anlægsbeskrivelserne at dømme har det vestlige langhus A7210 den mest mørke og trækulsholdige fyld i stolpehullerne. Hermed er det overvejende
sandsynligt at dette hus er det yngste. Denne antagelse underbygges af det stratigrafiske forhold mellem et
stolpehul (A13956), der indgår i langhus A7210, idet stolpehullet skærer grube A13950. Gruben indeholder
keramisk materiale, der dateres til sen FRJ/ÆRJ, Gruben er sandsynligvis gravet i forbindelse med de tidlige-
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re aktiviteter indenfor parcellens område. Det tidsmæssige forhold til gården mod nord kan ikke afklares,
men den formodes at være omtrent samtidig med gården i syd. ( I stolpehullerne er der konstateret trækul,
keramik og brændt ler, der synes at vise at gården mod nord ikke er den først anlagte.)
A7207: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper og delvist bevaret indgangsparti mod N. Indgangsstolpen
A15015 er placeret midt mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper, hvorfor det fremgår at indgangene har været placeret vinkelret på 3. eller 4. sæt tagbærende stolper . Huset måler 13,7 meter fra 1. til sidste sæt tagbærende stolper, og har ca. været 5 meter bredt. De tagbærende sæt er placeret let uregelmæssigt på hver side af
indgangsrummet på den måde, at det 1. og det 6. sæt tagbærende stolper ligger hhv. langt fra og tæt på det
næste/forgående stolpepar. Mellem 1. og 2. sæt tagbærende stolper er der 3,1 m, mellem 2. og 3. sæt 2,4 m,
mellem 3. og 4. sæt (indgangsrummet) 3,5 m, mellem 4. og 5. sæt 2,5 m, mellem 5. og 6. sæt 1,6 m. Der ses
reparationer flere steder i huset, hvilket muligvis er grunden til de ret store stolpehuller mod øst. Stolpehullernes diameter 54 - 87 cm, de største beliggende mod øst. Dybde 12-37 cm. Fylden i stolpehullerne/sporerne
indeholder en del trækul.
Huset består af A8844-A8848, A8845-15798, A15018-15796, indgang A15015, A15014, A15792, A15008A15007, A15005-A15006 samt reparationsstolper A8847, A15794. Se T-nr 1597,1592, 1759, 1579, 1580,
1246, 1259
A7208: Udhus med 3 sæt tagbærende stolper. At dømme efter afstanden har der været en indgang mellem 1.
og 2. sæt tagbærende stolper. Afstand mellem sæt 1. og 2. sæt tagbærende stolper 3.3 meter, mellem 2. og 3.
sæt 2,5 meter. Midtskibs måler huset 2,6-2,8 meter. Længde fra 1. til sidste sæt tagbærende stolper ca. 6 meter. Består af A15036-A15789, A15032-A15035, A15031-A15034. Stolpehullerne er relativt spinkle med
diameter på 24-43 cm, dybde 9-31 cm.

A7234: Nordøst-sydvest orienteret udhus med 3 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod vest. De tagbærende sæt består af (fra sydvest): (A15809 - A15809), (A9099 - A9100) og (A10012 -). Da man på udgravningstidspunktet ikke havde erkendt, at der kunne være tale om en 3-sætter, er der ikke søgt efter de øvrige stolper. Indgangsstolper mod NV består af A15807/A15806. Afstand mellem sæt er hhv. 2,5 og 3,3 m
over indgangsrummet. Afstand på tværs af sæt er 2,8-3,0 m.
Huset måler o. 6,5 m i længden og 4,8 m i bredden. De tagbærende stolper måler 50-77 cm i
diameter og 20-35 cm i dybden.

A7210: Daterende randskår fra konstruktionen x 1657 og x 1669, begge skår sen FRJ/ÆRJ. Langhus med 6
sæt tagbærende stolper og indgangspartier placeret vinkelret på 4. sæt tagbærende stolper mod syd og nord.
Sæt fra V mod Ø: A13955 og A13959/[A13974] - A13953 og A13960 - A13944 og A13956 - A13933 og
A13946 - A13930 og A13941 - A13927 og A13938. I både nordsiden og sydsiden er der indsat supplerende
stolper, enten i form af udskiftninger eller reparationer: Øst for 1. sæt tagbærende stolper er der indsat ekstra
stolpesæt A13954 - A13962 samt endnu en stolpe i S A13961. Mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper er der
indsat en stolpe i N (A13952). Mellem 5. og 6. sæt tagbærende stolper er der indsat en stolpe i S (A13940).
Mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper er der indgangsparti i N og S. N: A13936 og A13934; S: A13947 og
A13948. Indgangspartierne er næsten vinkelret placeret på 4. sæt tagbærende stolper. Langhus A7210 er
antageligvis den 2. fase af gården i syd, mens A7211 er 1. fase. Det stratigrafiske/kronologiske forhold husene imellem kan ikke afgøres med sikkerhed, men iagttagelser af fylden i stolpehullerne underbygger denne
antagelse.
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Huset måler fra 1. til sidste sæt tagbærende stolper 13,8 m. og har været 4,8 m. bredt
Huset måler midtskibs 2,4-3,0 m. Afstand mellem tagbærende stolpesæt: 1.-2. sæt 2,2 m; 2.-3. sæt 2,4 m; 3.4. sæt 3,3 m (indgangsrummet); 4.-5.sæt 2,3 m; 5.-6. sæt 2,8 m.
De tagbærende stolper måler 29-86 cm i diameter og 9-34 cm i dybden. Der ses en generel tendens til stolpehuller med temmelig stor diameter i konstruktionen.

A7211: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod syd placeret vinkelret på 3. sæt tagbærende stolper. Sæt fra V mod Ø: sæt 1: A13932 og A13943; sæt 2: A13928 og A13939; Sæt 3: A13920 og
A13924; sæt 4: A13916 og A13918; sæt 5: A13914 og A13915; sæt 6: A14013 og A13921. I både nordsiden
og sydsiden er der indsat supplerende stolper, enten i form af udskiftninger eller som supplement: Ø for sæt 1
er der indsat en stolpe (A13945) i S lige op ad A13943. Mellem sæt 2 og 3 er der indsat en stolpe i N
(A13925). Ved 3 stolpehuller ses der lave, sekundært tilføjede støttestolper (A13920, A13916 og A13915).
Mellem tredje og fjerde sæt tagbærende stolper er der indgangsparti i N og S. Kun en dørstolpe er bevaret i N
(A13926). I S er to dørstolper bevaret (A13922 og 13923).
Husets vestende lapper over med østenden af et andet hus (A7210). Det stratigrafiske /kronologiske forhold
husene imellem kan ikke afgøres med sikkerhed. Antageligvis er huset her den yngste fase af langhuset.
Stolpernes diameter 35-54 cm, dybde 15 - 45 cm, hvor stolperne omkring indgangsrummet er gravet dybest
ned. Afstand på tværs af tagbærende stolpesæt: 2,4-2,8 m.
Afstand mellem tagbærende stolpesæt: Sæt 1-2: 3,1 m; sæt 2-3: 3,0 m; sæt 3-4 (indgangsrummet): 3,4 m; sæt
4-5: 2,6 m; sæt 5-6: 3,9 m. Samlet længde: 16,9 m Bredde: 4,6 m, oprindeligt omkring 5 m.

A7212: Daterende randskår fra konstruktionen x 1687. Sen FRJ/ÆRJ. Udhus med 3 sæt tagbærende stolper
bestående af A13966, A13967, A13976 og A13977 og A13971 - A13963/A13973. Huset har været ca. 6 m
langt og 3,3 meter bredt, og ligger i direkte forlængelse af A7210. Den regelmæssige afstand mellem sættene
(ca. 2,6 m) tyder ikke på tilstedeværelsen af et indgangsparti.
Stolperne er relativt spinkle med diameter på 37-(74) cm og ens i fyldet. Stolpehullers dybde: 6-31 cm. Også
form i profil og planum er ret ens. Anlægsbeskrivelserne kan ses på T1612, T1613 og T1460.
A7213: Firstolpeanlæg bestående af stolpehullerne A14041, A14039, A14043 og A14047. Stolpehullerne er
relativt en i fyldet, men varierer noget i form. Stolpehullerne A14037, A14040, A14048 og A14049 indgår
muligvis også i konstruktionen som enten dørstolper eller tilføjelser/udskiftninger. Stolpehullers diameter:
39-61 cm. Stolpehullers dybde: 12-25 cm. Længde: 2,1 m. Bredde 2,2 m.

A7214: Firstolpeanlæg bestående af stolperne A14031, A14032, A14033 og A14034. A14032 er næsten
væk, men indgår fint i system med de tre andre stolper. Stolperne er ret ens in planum og snit, men varierer
dog noget i fylden. De fire stolper ligger dog helt isoleret, så de tolkes som del af den samme konstruktion.
Stolpehullers dybde: 2-9 cm. Stolpehullers diameter: 34-44 cm. (A14032 dog kun 8 cm).
Længde (Ø-V): 1,8 m. Bredde (N-S): 1,9 m.
A7344: Del af (sammenhængende?) hegnsforløb, bestående af A 1400, A 14001, A 14009 og A 14011. Stolperne måler op til 57 cm i diameter og 5-15 cm i dybden.
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Parcel V

Her ses gården på parcel V, bestående af langhus A7204 og staklade A7206. Et lille hegnsforløb A7205 ses
umiddelbart vest for langhuset. Langhuset er i en enkelt fase med nogen reparation i nordsiden. Det er usikkert om den fundtomme grube A13844, der sidder lige syd for den 3. tagbærende stolpe, har haft en funktion
i huset eller om den tilfældigt er gravet før eller efter husets opførelse. Gården ligger nær et vådområde omgivet af mange gruber, der ikke umiddelbart ser ud til at have fysisk tilknytning til specifikke gårdsanlæg,
men må stamme fra andre aktiviteter i bebyggelsens periferi.
A7204: Fund af randskår x1654 daterer konstruktionen til sen FRJ/ÆRJ. Langhus bestående af 6 sæt tagbærende stolper med indgangspartier mod nord og syd. Huset snævrer ind i østenden. Sættene fra vest imod øst
er; Sæt 1 A11974-A11975, Sæt 2 A13762-A13754, Sæt 3 A13846-A13775, Sæt 4 A13839-A13774, Sæt 5
A13836-13759.2, Sæt 6 A13839.2-A13764. A13846 og A13843 står begge på en og samme store sten, som
er indlejret i undergrund.
Imellem Sæt 3 og Sæt 4 er der imod nord og syd indgangsstolper; Nord A13841-A13842, Syd A13761A13760. Indgangsstolperne både i nord og syd sidder ikke symmetrisk på indgangsrummet, men er rykket
imod øst.
I både nordsiden og sydsiden er der indsat supplerende stolper, enten i form af udskiftninger eller som supplement. Øst for Sæt 3 er der indsat stolpe i nord (A13843). Øst for Sæt 4 er der indsat stolper i nord
(A13838) og syd (A13771). Øst for Sæt 5 er der indsat stolpe i nord (A13837.2.)
Alle tagbærende stolper er sat i stolpehuller på cirka 65-80 cm i diameter, med en dybde på 20-35 cm. Fylden er forholdvis ens i alle stolpehuller med små varianter.
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Syd for huset er der 3-4 større gruber med højt indhold af keramik. Gruberne menes at relatere sig til huset,
idet de ligger på begge sider af en eventuel indgangssti.
A7206: En staklade bestående af A13740, A13744, A13737 og A13738. Alle stolper er nogenlunde ens i
form og dybde, og kun A13738 har et stolpespor. Stakladen ligger lige sydøst for Hus A7204.

A 7205: Delvist bevaret hegnsforløb. Udgår fra sydside på hus A7204's vestgavl, går imod vest og drejer
kort efter imod nord. Består af A13749, A14068, A13767 (tvivlsom), A13766 (absolut bund), A13765.

Parcel VI

Ca. 25 meter syd for husene på parcel V ses på parcel VI. 3 langhuse A7327, A7326 og A7328 med 4 sæt
tagbærende stolper og udhusene A7325 og A7329. Der ligger muligvis endnu et udhus i tomten til A7327
(A7367 - markeret med kraftig sort ramme). Det ser ud til at ikke alle husene har ligget samtidigt på parcellen, idet udhuset A7325 ligger umiddelbart foran indgangen til A7326, og idet det formodede udhus til langhus A7328 ligger inde i langhus A7327, hvor en tagbærende stolpe er mod sydvest er bortgravet af en grube.
Det har ikke været muligt at afgøre husenes indbyrdes, kronologiske forhold nærmere, men visse forskelle i
stolpehullernes beskaffenhed og husenes orientering antyder, sammenholdt med ovenstående iagttagelser, at
der er tale om en enkelt gård, der genopføres hele 3 gange indenfor samme parcel. Det formodes at langhus
A7328 og staklade A7367 hører sammen, at langhus A7327 og udhus A7325 er samtidige og endelig at staklade A7329 hører til langhus A7326.
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Karakteristisk for langhusene er indgangspartiet, der ligger næsten vinkelret på èt af sættene omkring indgangsrummet, ligesom der ses en ret lav afstand (kun 1,5 meter) mellem hhv. første og sidste sæt tagbærende
stolper i A7327 og A7329.
Husene er beliggende direkte ud til en del af et større vådområde, og respekterer en rende, der antageligvis er
anlagt i forbindelse med udskiftningen. Det tyder på, at vandet har flydt ned ad bakken på dette sted allerede
i jernalderen.
Datering: husenes længde sammenholdt med de relativt spinkle dimensioner af stolpehullerne tages til udtryk
for en datering af gårdene på parcellen til tidlig førromersk jernalder. Keramikken…
A7327: Med et vist forbehold tolkes huset som et langhus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangspartier
mod syd og nord. De tagbærende stolper består af (A13081 – mangler modstående stolpe i sydsiden, sandsynligvis forstyrret af gruben A13074), (A13079 - A13084), (A13096 - A13086) og (A13094 - A13092).
Hvorvidt fire stolper mod vest indgår i huset eller udgør en selvstændig, yngre staklade A7367 er behæftet
med en del usikkerhed, men overvejende sandsynligt.
I huset indgår desuden enkelte ekstra stolper, der ses som udtryk for reparation eller understøtning af konstruktionen A13085 samt et helt sæt i østenden A13093 og A13097.
Der ses et indgangspartier mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper, der nærmest ligger vinkelret på det 3. sæt
tagbærende stolper. Indgangsstolper A13076, A13095, A13087(A13088) og A13089. Afstand mellem sæt:
1.-2: ca. 1,9 m, herefter 2,5 m mellem øvrige. Midtskibet 2,5 - 2,7 m bredt. Husets længde 7,3 m, bredde 4,7
m. Diam. TB stolper: 43-55 cm, dybde 14 - 38 cm, dørstolper diam.24 - 59 cm, dybde 3 - 11 cm.
A7367: Staklade med fire tagbærende stolper, bestående af: A13080, A13073, AO i kulturlaget A13074 og
A 13083. Stakladen ligger delvis i den vestlige del af huset A7327, og ses som yngre end langhus A7327 på
grund af husenes stratigrafiske forhold til kulturlaget/den lave nedgravning A13074. Stakladen måler 3,3 m
(V-Ø) x 3,0 m (N-S). De tagbærende stolper måler 43,5 -50 cm i diameter og 14-38 cm i dybden. T-nr.: 1420
og 1421
A7328: Langhus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod syd og nord. Indgangspartierne har
ligget vinkelret på det 3. sæt TB stolper og har drejet mod øst. Alle stolpehullerne er af ringe diameter og
dybde samt fremstår diffuse. Vestenden af konstruktionen synes meget kort. Mellem de 3 første sæt er afstanden 2 - 2,3 meter, mens afstanden mellem det 3. og det sidste 4. sæt kun er 1,5 meter. Den lave, fundtomme grube A13071 kan muligvis have haft en funktion i forbindelse med huset.
Tagbærende stolper: (A13044-A13045), (A13043-A13046), (A13066-A13070), (A13067-A13072). Eventuelle dørstolper: A13066.2, A13047.
Husets længde 6,3 m, midtskibs bredde 2,5 m. Bredde 5 m.
Stolpernes diam. 30 - 50 cm, dybde 12- 34 cm. Se T.nr.1422, 1434, 1435, 1437 og 1438
Udhus med 3 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod nord bestående af: (A 13110, A 13111), (A
13121, A 13112) og (A 13122, A 13117). Indgangspartiet mod nord består af A 13116.1 og 13116.2. Afstand
mellem sæt er 2,6-2,8 m. Afstand på tværs af sæt er 2,8-2,9 m.
Huset måler 5,9 m i længden og 4,2 m i bredden inklusiv indgangsparti.

De tagbærende stolper måler 60 -70 cm i diam., dybde 8-19 cm, dørstolper Ø26-38 cm, dybde 6-9 cm.
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A7326: Langhus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod syd og nord. Består af følgende tagbærende stolper: (A13099.1 - A13099.2), (A13103 - A13109), (A13106-A13105), (A13104 - A13128).
Indgangspartier: A13109, A13120, A13102, A13101. Afstand mellem sæt, 2,4 m, dog 2,8 m over indgangsrummet. Huset måler omkring 2,5 m midtskibs. Længde 8,2 m, bredde 4,5 m.
Tagbærende stolpers diam.: 44-60 cm, dybde 16-38 cm. En enkelt TB stolpe med mindre diameter kan forklares ved manglende erkendelse af nedgravningen. Indgangsstolper diam. 50-110, dybde 15-29 cm.
A7329: Staklade bestående af (A13126, A13119), (A13125, A13124). Regtangulær 2,7 X 2,3 m. Stolpernes
diam 42 - 50 cm, dybde 11- 16 cm.

Parcel VII

Vest for parcel V ligger parcel VII. På parcellen ses 2 langhuse, A7201 og A7203 samt udhusene A7202 og
A7364. Langhuset A7203 og udhus A7202 synes at være forbundet af et hegnsforløb A7363. Langhus
A7201 og udhus A7364 anses for samtidige. Da udhus A7364 overlapper/overlappes af A7203, har de 2
gårdsanlæg ikke ligget på parcellen samtidigt. Der kan ikke afgøres noget direkte kronologisk forhold mellem gårdene.
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2 lave, grubelignende stolpehuller, A7345, er tolket som indgang til gårdsanlægget.

Herover den formodede indgang i billedets øverste del midtfor samt udhuse. Bemærk gruberne, der følger
afgrænsningen A 7232.
Længere mod syd ses en konstruktion af usikker karakter, A7346, samt en staklade A7233. Sandsynligvis
hører hegnet A7232 lidt vest derfor med til dette kompleks. Disse 3 anlægs tilhørsforhold til parcel VII og
den sydligere beliggende parcel VIII synes ikke at være entydig. Længere mod syd, mellem parcel xxx og
xxx, ses et tilsvarende fænomen, hvor en konstruktion befinder sig midt mellem tre parceller, og tydeligvis
ligger for langt væk fra gårdene til at have indgået i gårdsanlæggene. Måske er der tale om en slags fælles
udhus, en fægyde eller anden form for markering eller regulering af passage mellem gårdene. Hegn A7232
kan på samme måde betragtes som en markør af færdselsvejene mellem gårdene. Det kan bemærkes stakladen A7233, hegnet A7232 og konstruktionen A7346 ses på fig. xxxx.
A7201: Randskår fra konsstruktionen x 1532 daterer huset til sen FRJ/ÆRJ. Et nordvest-sydvest vendt langhus bestående af 4 sæt tagbærende stolper og 4 dørstolper.
De tagbærende stolpe sæt består af A13802 & A13803; A13800 & A13796; A13805 & A13793; A15192 og
A15192. Dørstolperne består af A13795 & A13794 (de nordlige) og A13804 & A13801 (de sydlige).
Afstanden mellem sættene er ca. 3 meter ned gennem hele huset, der også måler ca. 3 meter midtskibs. Huset er lidt over 9 meter langt og ca 5 meter bredt.
Dørstolperne sidder ikke helt lige overfor hinanden, men er forskudt til hver sin side af husets længderetning.
De tagbærende stolper er mellem 34 og 70 cm brede og mellem 15 og 35 cm dybe. De sydlige stolper her
alle tydelige stolpespor, men ingen af de nordlige har stolpespor.
Mod nord er der også en ekstra stolpe A13797 som ikke er særlig stor (30 x 9 cm), dette kan være en støttestolpe eller en rest noget indvendig konstruktion i huset.
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A7203: Et sydøst-nordvest orienteret langhus med 6 sæt tagbærende stolper og indgangspartier i syd og
nord. Navnlig i husets vestlige ende og omkring indgangsrummet ses en del reparation i form af udskiftede
eller tilføjede stolper.
I huset indgår A13893-A13887.2, der afløses af A13892 –A13897.1, A13890-A13888 udskiftet stolpe,
A13885 – AA13870/A13871, A13866-A13858, der muligvis erstattes af A13860 (stratigrafisk forhold forstyrret af moderne drængrøft), A13862-A13763, A12060-A12062. Desuden indgår A13886 lige syd for 3.
nordlige tagbærende stolpe og A13864 mellem 4. og 5. sæt tagbærende stolper. De anses som reparationer
eller sekundært tilføjet supplementer i konstruktionen.
Til huset hører også et sydligt dørparti A13869-A13868. I nord ses kun den ene side af indgangspartiet, der
står dobbelt i østsiden og består af A13875 og A13874.
Konstruktionen er omtrent 14 meter lang og 5,2 meter bred
Afstanden mellem sættene er lidt varierende fra lidt over 2 meter til 2,8 meter. Afstanden mellem sættene af
tagbærende stolper er størst over indgangsrummet, her på lige under 3,5 meter.
Indbyrdes har alle sættene nogenlunde denne samme afstand på mellem 2,6 – 2,8 meter. Stolpehullernes diameter fra 38-70 cm, de fleste omkring 40 –60 cm, dybde 10 –44 cm.

A7364: Nordøst-sydvest orienteret staklade eller udhus med 3 sæt tagbærende stolper og indgangsparti i syd.
De tagbærende stolper er (A13868.2 - 13872) og (A13857 - A13863). Indgangen består af A13865 og
A13861. Desuden taler placeringen af A13876 umiddelbart foran indgang i langhus A7203 at også sættet
A13876 - A13867 skal ses i relation til stakladen, måske som reparation eller udbygning af denne.
Afstand mellem sæt: ca. 2,9 m. Afstand midtskibs 2,6 -2,9 m.
Stakladen måler 4,6 m i længden og 4,0 m i bredden.
Stakladen ligger i den østlige del af langhuset A7203, men stratigrafiske realtioner mangler.
De tagbærende stolper måler 27-46 cm i diameter og 9-16 cm i dybden.
A7202: Udhus med 2-3 (eller flere ?) sæt tagbærende stolper. De to første sæt fra vest samt indgangspartiet i
syd er ret klare. De tagbærende sæt består af A13900.1 & 13901, A13907 & 13904, A13908 (modstående
stolpe er blevet forstyrret af en senere grube A13884) og A13880.2 & A13877. Indgangspartiet består af
A13902 og A13903.
Nogle af de østlige stolper kan muligvis tilhøre hegnsforløbet A7363, øst for udhuset.
Ud over de tagbærende stolper og indgangsstolper er der også 5 andre stolper som ikke hører til hoved konstruktionen af huset, men som pga. beliggenheden må regnes med at høre til huset. De to (A13900.2 og
A13880.1) ligger lige op ad de tagbærende stolper A13900.1 og A13880.2 og må være støtte stolper til disse.
De tre øvrige stolper (A13906, A13882 og A13905) kan være rest af indre konstruktion i udhuset, men også
være støttestolper, der er blevet rejst inde i huset i forbindelse med at nogle af de tagbærende stolper er begyndt at vise tegn på svigt.
Mellem de forskellige sæt er der mellem 2,40 og 2,70 meter og indbyrdes i sætterne er der ved de 2 første
sæt ca 2.1 meter mens man ikke kan sige noget om det tredje, og ved det 4 er der ca 2,6 meter. Men generel
er huset ikke særligt pænt, da de tagbærende stolper ikke lige helt lige på række og støtte stolperne passer
heller ikke helt ind i et lige forløb.
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Huset er 8,3 meter langt og fra indgangs partiet og til de modsat liggende tagbærende stolper er det ca 3,2 m.
hvilket må regnes for minimum brede på huset. Huset ligger lige nord for Hus A7203, og terrænet skråner
meget svagt op ad mod nord, men er næsten fladt.
Det andet sæt tagbærendestolper fra vest (A13907 & A13904) indeholdte begge meget brændt ler.

A7363: Forløb af hegn som består af mindst to anlæg; A13855 og A13856. Hegnet ligger op til den østlige
side af udhuset A7202 og det er en mulighed, at enkelte af dettes østlige stolper i stedet skulle tilhøre hegnsforløbet (f.eks. A13880.2.). A13855 var oprindeligt tolket som en grube, men omtolkes til en grøft.
T-nr. T1542 og T1556.
A7345: Indgangsparti til gårdsanlæg, bestående af to lave grubelignende nedgravninger med spredte stolpehuller, der måske skal ses i relation hertil.
Konstruktionen består af A 13792, A 13788, A 13790, A 13789 og A 13787.
De to grubelignende nedgravninger, A 13792 og A 13788, måler 69-118 cm i diameter og 12-17 cm i dybden. Stolperne måler 26-35 cm i diameter og 15-27 cm i dybden.
A7233: Staklade bestående af A12069(=A15676), A15677, A15681 og A6531. Stakladen er beliggende mellem 2 gårdsanlæg uden nogen tydelig tilknytning til nogen af dem. Stolpehullet A15677 er tæt pakket med
sten, de fleste er flintesten, og ingen af dem viser tegn på ildpåvirkning. A6531 ligger i grube A15679, så
stakladen er altså yngre den dette grubekompleks.

A7346: Hus eller hegn bestående af 4 stolpesæt. Konstruktionen, der ligger perifært i forhold til den øvrige
bebyggelse, ligner med sin uregelmæssige og spinkle stolpesætning et hegn eller passage mellem de omkringliggende gårde. Imidlertid taler stakladen A7233, beliggende umiddelbart mod nord herfor, mere for
tolkning af nærværende konstruktion som et lille hus. De 4 sæt består af (A 15674 - A 15673), (A 13653 - A
15683), (A 13636 - A 15686), (A 13635 -A 15689). A13634 længere mod sydøst skal sandsynligvis ses i
relation til konstruktionen, om end den ikke direkte indgår som en del af det mulige hus.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt 2,7 m, 2.-3. sæt 1,5 m, 3.-4. sæt 1,7 m. Afstand på tværs af sæt er 2,5-3,0 m.
Konstruktionen måler ca.6,5 m i længden og 3,2 m i bredden.
Stolperne måler 34-76 cm i diameter og 8-23 cm i dybden.
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Parcel VIII

Syd herfor ses parcel VIII, beliggende lige over et tidligere vådområde. Her ligger langhusene A7287,
A7320, A7323 og A7322, der, på trods af den manglende nordøstlige stolpe, betragtes som et langhus. Hertil
kommer udhusene A7200, A7321 og A7324. Det mindre langhus med 4 sæt tagbærende stolper, A7287, og
stakladen A7321 hører med al sandsynlighed sammen som parcellens ældste bebyggelse. Set ud fra stratigrafiske iagttagelser følger langhuset med 6 sæt tagbærende stolper, A7320. Til langhuset hører antageligvis det
nordøst-sydvest orienterede udhus A7200, der definitorisk set er et langhus, men ses som et udhus til parcellens yngste langhus med 6 sæt tagbærende stolper udelukkende på grund af udhusets nordøst-sydvestlige
orientering. Umiddelbart øst for det store langhus ses et muligt udhus A7324 og de mindre 2 langhuse A7322
og A7323. Huset A7322 er ifølge tolkningen af stratigrafien det yngste hus, men der ikke er et afklaret forhold mellem det andet, mindre langhus A7323 og stakladen A7324 – bortset fra at de ikke er samtidige. Det
forekommer mest sandsynligt at stakladen er den ældste, efterfulgt af de to mindre langhuse. At der ikke er
fundet nogen udhuse til disse to mindre langhuse samt at de efterfølger stakladen A7324, antyder et tilhørsforhold til langhuset A7320. At huse, der pr. definition er langhuse, synes at indgå som en slags udhus ses
også på parcel XII og XIII, der vil blive gennemgået nedenfor.
A7287: Hus med fire sæt tagbærende stolper og indgangsparti i begge sider. Huset består af følgende anlæg:
TB stolper: A12149-A12150, A16546, A16548, A16553-A16555 og 16557. Dørstolper: A16550-A16551 og
A16558-A16559.
Afstand mellem sæt: sæt 1-2: 2,4 m; sæt 2-3: 2,7 m; sæt 3-4: 2,3 m. Afstand på tværs af sæt: 2,2 - 2,4 m.
Længde: 7,2 m. Bredde: 4,8 m
En enkelt stolpe (A16550) er muligvis beskrevet tidligere, men er på nuværende tidspunkt ikke skrevet ind.
Tagbærende stolpers diameter: 66 cm - 80 cm, dybde:23 cm - 36 cm.
Dørstolperne er store og tydelige i planum og snit. Ø: 59 cm - 78 cm; dybde: 30 cm - 35 cm. To af dørstolperne indeholdt endvidere en del sten (A16559 og A16551).

Side 169 af 259

T-nr.: 2001-2005
A7320: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper. Huset består af (A13701, A 13639), (A 13694, A 13640), (A
13698, A 13644), (A13671/A13672, A13665), (A13670, A13663) og (A13667, A13661). A13664, A13689
og A13662 tolkes som sekundært tilføjede stolper i langhuset. Huset har været ombygget i tidens løb, som
hentydes af antal stolpe i den østlige del af huset. Desuden er der en stratigrafisk relation mellem langhuset
og den ældre staklade A7321.
Langhuset har indgangspartier mod nord (A13703, A13700) og mod syd (A13643, A13645).
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt 2,6 m, 2.-3. sæt 2,2 m, 3.-4. sæt 3,1 m, 4.-5. sæt 2,1 m, 5.-6. sæt 2,0 m. Midtskibs måler huset 2,5-3,2 m. I husets østende er afstanden på tværs af sættene mindst, og huset smalner til i
denne ende.
Huset måler omkring 12,5 m i længden, målt fra 1.-6. sæt, og 5,7 m i bredden, inklusiv indgangspartierne.
De tagbærende stolper måler 46-75 cm i diameter og 6-54 cm i dybde.

A7321: Staklade med fire tagbærende stolper: A 13692, A 13698, A 13690 og A 13697. Stakladen ligger på
det samme sted som A 7320 og repræsenterer en ældre fase af gårdsanlægget. Afstand mellem sæt er o. 2,3
m. Afstand på tværs af sæt er 2,6-2,7 m. De tagbærende stolper måler 50-79 cm i diameter og 9-35 cm i dybden.
A7323: Hus med 4 sæt tagbærende stolper og indgange mod både nord og syd. Indgangene er trukket over
mod vest. Huset anses for ældre end huset umiddelbart mod nord, A7322, på grund af det stratigrafiske forhold observeret i A12975/A12984 – den nordøstlige indgangsstolpe i A7323. Det kan bemærkes, at dørstolperne her er gravet temmelig dybt ned. De tagbærende stolper består af: (A 12960 - A 12986.1/A 12986.2),
(A 12973 - A 12965), (A 12977 - A 12976) og (A 12979 - A 12999). Indgang mod nord består af: A 12967
og A 12975/A 12975.2. Indgang mod syd består af: A 12971 og A 12972.
Desuden indgår de følgende stolper i konstruktionen: A 12964, A 12993, A 12978 og A 12994.
Afstand mellem sæt er 2,7-2,9 m. Afstand på tværs af sæt er 2,5-2,9 m.
Huset måler 8,6 m i længden og 5,1 m i bredden. De tagbærende stolper måler 20-62 cm i diameter og 5-44
cm i dybden.
A7322: Langhus med 4 sæt tagbærende stolper, bestående af (A 12074 - A 12075), (A 12962 - A 12987), (A
12984 - 12990) og (A 13003). På trods af at der ikke er fundet noget modstående stolpe til A13003 ses huset
som et langhus med 4 sæt tagbærende stolper ud fra den betragtning, at der er tale om en yngre fase af langhus A7323 (se ovenfor), og at der derfor nødvendigvis er tale om et hus af samme type.
Indgange: A 12988/ A 12989, A 12961.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt 2,8 m, 2.-3. sæt 3,2 m, 3. – 4. sydøstlige, tagbærende stolpe 2,3 m.
Afstand på tværs af sæt er 2,6-2,9 m.Huset måler 8,6 m i længden og 5,3 m i bredden, inklusive indgangspartier. De tagbærende stolper måler 30-64 cm i diameter og 32-58 cm i dybden.
.
A7324: Rest af et hus ? af en uvis type, bestående af A 12983, A 12985, A 12969 og A 12984.1.
En del af huset er formentlig forstyrret af en grøft igennem midten. Afstand mellem sæt er 4,5 m.
Afstand på tværs af sæt er 2,4-2,5 m. Huset ligger inde i hus A 7322 mod nord og hus A 7323 mod syd. Stratigrafien viser, at huset er ældre end A 7322. Huset måler 4,8 m i længden og 2,7 m i bredden. De tagbærende stolper måler 30-45 cm i diameter og 13-32 cm i dybden.
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T.nr.: T1468 og T1471.
A7200: Fund af daterende keramik x1676 fra konstruktionen daterer huset til sen FRJ/ÆRJ. Et nordøstsydvest vendt udhus med 4 sæt tagbærende stolper og dørpartier. Huset er forholdsvis godt bevaret, men der
mangler 3 stolper, 2 tagbærende og 1 dørstolpe. Alle 3 manglende stolper ligger i den sydvestlige del af huset og kunne på trods af eftersøgning ikke findes.
De tagbærende sæt består af A13716 & A13709; A13712 & A13711; A13710 ; A13706. Der til kommer
dørstolperne A13708; A13707 og A13713.
Afstanden mellem de respektive sæt ligger lige omkring de 2,5 meter, (afstanden mellem de to sydligste
stolper dog kun ca. 2 m.). Midtskibs måler huset 2-25 meter. Hele huset er i alt 7,75 meter langt (fra sydligste
til nordligste tagbærende stolpe) og 4,5 meter bredt fra dørstolpe til dørstolpe.
De tagbærende stolpers diameter veksler mellem 42 og 71 cm, dybde mellem 11 og 30 cm.
Dørstolperne er mellem 40 og 51 cm brede og mellem 22 og 33 cm dybe. Dørstolperne er altså lige så kraftige som de tagbærende stolper, og minder i fyld også meget om de tagbærende.

Parcel IV

På et lille næs, omkranset af vådområder, ses parcel IX med langhus A7230 og udhusene A7231 og A7347.
Sidstnævnte ligger i betragtelig afstand fra langhuset, omkring 20 meter. Endvidere kan det bemærkes at
udhuset har udgang mod vådområdet, og ikke mod gårdsanlægget. Med turkis ses en del af vejforløbet
A7094, der også optræder på Original 1 kort over Torsted By.
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A7230: Et øst-vest orienteret langhus, med 4 sæt tagbærende stolper og indgangsparti bevaret mod nord.
De tagbærende stolper består af A15481 & A15480, A12082 & A15483, A12925 & A12923 og A12926 &
A12924. Afstanden mellem sættene 2,5 – 2,7 m og ca 2,9 meter over indgangsrummet. Huset måler 2,8 meter midtskibs. Huset er i alt ca. 8 meter langt og har ca. været 5 meter bredt.
Indgangspartiet består af A6530 og A12081, begge stolper er meget diffuse, og kun 5-6 cm dybe. Mod syd er
der blevet søgt efter et sydlig indgangsparti, der muligvis er blevet forstyrret af grube A12083.
A7231: Staklade bestående af A15476, A15477, A15478 og A15479. Stolperne A15476 og A15478 er noget
diffuse, mens de øvrige stolpehuller er meget fine, dog kun 11 cm dybe.
Anlægsbeskrivelserne findes på T1730.
A7347: NNØ-SSV orienteret udhus med 3 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod vest.
De tre sæt består af (fra nord til syd): (A 15493 - A 15490), (A 15494 - A 15492) og (A 6527 - A 15498).
Indgangspartiet består af A 15496 og A 15495.
Afstand mellem sæt (N-S): 1.-2. sæt 2,3 m, 2.-3. sæt (indgangsrum) 3,0 m.
Afstand på tværs af sæt er 2,3-2,4 m. Udhuset måler o. 5,6 m i længden og 4,3 m i bredden.
De tagbærende stolper måler 53-58 cm i diameter og 15-33 cm i dybden.

Parcel X

Lidt sydvest for parcel IX ses parcel X. På parcellen ligger langhus A7229 og udhus A7348. Vest herfor ses
et hegnslignende forløb A7349. Lidt bemærkelsesværdigt kan der iagttages to stolpepar symmetrisk placeret
mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper. Stolperne står i væglinjen, men at der skulle være tale om tilfældigt
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bevarede vægstolper modsiges af det ret entydige billede af huse fra tiden omkring Kristi fødsel, der ses i
museets ansvarsområde – herunder på Østerhåb – samt på mange andre lokaliteter fra denne tid. Her er
manglende spor efter vægkonstruktion reglen frem for undtagelsen. Da de mange lokaliteter viser det samme
billede, uanset bevaringsforhold, så må forklaringen ligge i at væggene har været rejst på en let nedgravet
eller på jorden liggende fodrem (jf. Edelberg 2003:140). Forklaringen på de ekstra, symmetrisk placerede
stolper kunne ligge i en ombygning af indgangspartiet. I vestenden ses gruben A15263, en ca. 60 cm dyb,
fladbundet grube med fund af keramik jævnt ned igennem. Et fladehugget fragment af et segl (x1923)- et
levn fra tidligere tiders aktiviteter på stedet – er tilfældigvis havnet i gruben. Hvorvidt denne grube skal ses i
relation til huset som en slags kælderrum er oplagt, men vanskeligt at dokumentere grundet den store aktivitet i området generelt.
Mulig kældergrube A15263: Ø 188 cm, dybde 30 cm
Cirkulær plan. Markeret grænse til undergrund. Rundede sider, fladbundet.
Fyld: a) mørk brungråt sand enkelte stykker keramik optaget.
Fyld: b) mørk gråt sand, enkelte trækulsnister. Keramik i profilen, enkelte stykker keramik optaget. Keramikken er ikke lagdelt i poserne. Gruben tømt grundet fund af flintredskab.
Undergrund: lys/ mellem brunt sandet ler.
A7229: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod syd. Mod nord indikerer et enkelt stolpehul, der kun er synligt i fladen (A15504), at der også her har været et indgangsparti.
Huset består af A15262 - A15264, A6526 - A11988, A11992 - A11987, A15501 - A15505, A15510 A15508, A15514 - A15512. Indgangsstolper: A11993 - A15502, A15275. Desuden anses A15500 og A6529,
A15506 og A15507som tilhørende konstruktionen. Sandsynligvis er der tale om et ekstra eller flyttet indgangsparti..
Fund af keramik i flere stolpehuller i konstruktionen. Trækul udtaget fra enkelte stolpehuller.
Afstanden mellem de TB sæt er størst længst mod øst og vest samt mellem 3. og 4. sæt. Desuden sidder det
vestligste sæt noget skævt. Afstanden er : 1. - 2.sæt 3 m mod S, 2,5 m mod N, 2. - og 3. sæt 1,5 m mod S, 2
m mod N, 3. - 4. sæt (forstyrret af grøft) ca 3,3 m , 4. -5. sæt 2 m, 5. og 6. sæt 2 m. Bredde på tværs af sæt ca
2,5 m.
Længde 12, 5 m, bredde ca. 5 m.
Alle stolper, der mentes at indgå i konstruktionen, er snittet og dokumenteret. På steder, hvor der kunne findes oversete stolper, er disse eftersøgt bl.a. indgangspartiet mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper mod N.
Tagbærende stolpers diam. 36 - 100 cm, dybde 10 - 41 cm. Enkelte stolper med stolpespor. Stolperne ses i
profil overvejende med lige sider og lige bund.
A7348: Udhus med tre sæt tagbærende stolper og udgangsparti mod syd. De tagbærende stolper består af A
12938 - A 12937, A 12940 - A 12939/A 12939 og A 12944 - A 12945.
Indgangspartiet består af en enkelt stolpe: A 12942. Eventuel modstående stolpe er forstyrret af moderne
grøft A 12089. Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt 2,7 m, 2.-3. sæt 2,5 m. Afstand på tværs af sæt er 2,3-2,4 m.
Udhuset måler o. 5,5 m i længden og 4,0 m i bredden.
De tagbærende stolper måler 42-90 cm i diameter og 13-36 cm i dybden.
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A7349: Ukendt konstruktionstype, muligvis et hegnsforløb, bestående af to tilsyneladende regulerede stolperækker. Stolperækkerne består af (fra nord til syd): A 12957, A 12956, A 12952, A 12955, A 12951, A
15268, A 15266, A 15267, A 15265.
Afstand fra den ene stolperække til den anden er omkring og under 2 m. Afstand mellem stolpe i hver række
er 0,7-1,5 m.
Konstruktionen knytter sig til langhuset A 7229 og udhuset A 7348, set ud fra beliggenheden.

Parcel XI

Hele 3 gårdsanlæg ser ud til at knytte sig til parcel XI. Det drejer sig om et langhus med 4 sæt tagbærende
stolper A7218, stakladen A7224 og endnu et udhus A7240, beliggende nordligst på parcellen. Dette gårdsanlæg anses som det ældste på parcellen, idet langhusets nordvestligste, tagbærende stolpe delvist er bortgravet
af gruben A15414.1. Det er uvist om det lille hegnsforløb A7366 hører til denne gård eller til en af gårdene
beliggende mod syd. En alternativ tolkning er, at gården mod nord er samtidig med en del af den sydligere
bebyggelse, og at hegnet A7366 forbinder den nordlige gård med den sydlige gård og langhuset
A7220/A7219.
Mod syd ligger langhusene A7227 og A7219, der begge har 6 sæt tagbærende stolper. Her ud over er der 2
mindre langhuse med 4 sæt tagbærende stolper, A7228 og A7220, samt udhusene A7225, A7226, A7222,
A7223 og A7217. Der kan kun iagttages et direkte stratigrafisk forhold mellem 4-sætteren A7220 og 6sætteren A7219. Her er 6-sætteren A7219 det yngste hus. Da langt de fleste huse overlapper hinandens
grundplan kan alle husene i sagens natur ikke have stået samtidigt på parcellen. Det formodes at bebyggelsen
fra den nordlige gård opsplittes i 2 enheder, tvillingegårde, hvor langhusene har 4 sæt tagbærende stolper:
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A7228 med udhuset A7226 mod vest og A7220 med udhuset A7223 i øst. Langhusene genopføres herefter
med 6 sæt tagbærende stolper og næsten symmetrisk anlagt grundplan: A7227 med nord-syd orienteret udhus A7225 i vest og langhus A7219 med udhusene A7222 og A7217 (nord-syd orienteret).
A7218: Langhus med 4 sæt tagbærende stolper. Består af A15413 og A15414.2 (delvist bortgravet af grube
A15414); A15410 og A15415; A15405 og A15419; A15402 og A15404. Samlet længde: 7,4 m. Samlet
bredde: 4,7 m. Huset måler midtskibs 2,7-3,2 m.
Mellem andet og tredje sæt tagbærende stolper er der indgangsparti i nord og syd: A15416 og A15417.
A15406 og A15407. Indgangspartierne er drejet mod husets vestende.
Afstand mellem sæt: sæt 1-2: 2,15 m; sæt 2-3: 3,32 m; sæt 3-4: 2,07 m. Tagbærende stolpers diameter: 46-60
cm. Tagbærende stolpers dybde: 18-39 cm.
A7224: En mulig staklade. Består af stolperne A12173, A15466, A15468, 15467. På planen fremstår disse
stolper tydeligt som en staklade, men ved snitning synedes stolperne meget forskellige. A12173 er den største: 70 cm bred, 15 cm dyb, med stolpespor, men A15467 kun er 3 cm dyb, og A15468 er kun 26 cm i diameter. Fylden i stolperne er også forskellig. Dette gør at stakladen kun bliver tolket som mulig, og mest ud
fra det faktum at den står meget pænt og rent på planen og at alle stolpehullerne rent faktisk var af en vis
substans.

A7240: Udhus med 3-4 sæt tagbærende stolper: A16341, A16339, A16340, A16342, A16334, A16336,
A15288, A15286. Et indgangsparti ligger imellem 2. og 3.sæt i den nordlige ende: A16338, A16337.
Den 2. tagbærende stolpe i nord, A16342, mangler enten en modstående stolpe i syd. Evt. kan A16340 ses
som den modstående stolpe. Hvis det er tilfældet ligger sættet ekstremt skævt.
Det 2. sæt tagbærende stolper har den samme fyld som de øvrige sæt, men deres ringe dimensioner giver
tvivl om hvorvidt de skal betragtes som et regulært sæt.
Afstand mellem sæt: 1.- 2. sæt x ca. 2 m, 2. - 3. sæt x ca. 2,7 m, 3. - 4. sæt x ca. 2,6 m.
Afstand på tværs af sæt er 2,6 - 2,8 m, på nær 2. sæt, hvor afstanden er 2,3 m.
Konstruktionen er ca. 7,5 m lang, målt fra 1. sæt - 4. sæt.
Bredden er ca. 4 m, indregnet med det nordlige indgangsparti. Et indgangsparti mod syd blev ikke fundet.
De tagbærendes stolpes diameter er 22-84 cm, dybde er 6-30 cm.

A7227: Et øst-vest vendt langhus med 6 sæt tagbærende stolper og to indgangspartier.
De tagbærende stolper består af A6523 & A15439,der ser ud til at blive erstattet af A1540 og A15438,
A15429 & A15428, A15422 & A15424, A15381 & A15378, A6521 & 15377 og A15385 & 15376. Stolpehullernes dimensioner varierer meget, diameteren ligger mellem 47- 87 cm., dybden varierer mellem 15 og
53 cm.
Afstanden mellem sættene af tagbærende stolper er størst i indgangsrummet: ca 3,25 m. Vest for indgangene
er afstanden ca 2,5 m. mens den kun er ca 2 m øst for indgangene. I alt er huset ca 13 meter langt.
Indgangspartiet mod nord består af A12178 & A6522 og mod syd af A6518. Her mangler modstående stolpe, sandsynligvis bortgravet i forbindelse med afrømningen af overjorden. Det kan bemærkes, at indgangspartierne har været drejet mod vest.
Afstanden mellem de to indgangspartier (husets bredde) er 4,6 m.
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Huset ligger oveni hus A7228, uden at der kan konstateres et stratigrafisk forhold mellem husene. Lige øst
herfor ligger husene A7225 & A7226. Langhus A7227 er nok sammenhørende med A7226, et øst-vest orienteret udhus med 3 sæt tagbærende stolper.
A7226: Et øst-vest vendt udhus med 3 sæt tagbærende stolper. Der har med overvejende sandsynlighed været et indgangsparti på huset. Sættene består af A15449 & A15446, A15444 & A15441, A15432 & A15440.
Mellem de 2 vestlige sæt tagbærende stolper er der ca. 2 meter, mens der til det østligste sæt er ca. 3 meter,
modsvarende et indgangsrum mod øst. Fylden i stolpehullerne beskrives som markant mørk med et stort indslag af rødbrændt ler. Stolperne er også alle omkring 60 cm i diameter, dybde 15-26 cm. I alt er huset 6 meter langt og ca. 3 meter bredt midtskibs.
Huset ligger samme sted som hus A7226 uden at der dog kan konstateres et stratigrafisk forhold mellem husene. Sandsynligvis tilhører udhuset langhus A7228.

A7225: Fund af randskår x 1809 i konstruktionen daterer den til ÆRJ. Et nord-syd vendt udhus, bestående af
3 sæt tagbærende stolper.
Sættene består fra nord til syd af A15454 & A15455, A15451 & A15445, A15447 & 15443. A15447 er den
eneste med et erkendbar stolpespor, men A15455 og A15451 har noget kan kan ligne et stolpespor i fladen,
men det kan bare ikke erkendes i profilen.
Der ca 2,7 meter i mellem sættene og huset måler ca 2,2 meter midtskibs. Den samlede længde er 5,5 meter.
Huset liggersammenfaldende med hus A7226 (ingen af stolperne skærer dog hinanden, så man kan ikke sige
hvilket er der yngst). Udhuset tilhører sandsynligvis langhus A7228.
A7220: Fund af daterende randskår daterer huset til sen FRJ/ÆRJ. Langhus med 4 sæt TB stolper og indgangsparti midt for i N og S. TB stolpesæt fra V mod Ø: Sæt 1: A15366 og A15367; sæt 2: A15359 og
A15361; sæt 3: A15340.1 og A15353; sæt 4: A15320/15321 og A15326. Der er enkelte steder indsat ekstra
stolper enten som udskiftninger eller supplement. Op ad TB stolpe A15353.1 er tilføjet en stolpe (A15353.2)
og op ad TB stolpe A15320 oer tilføjet en stolpe (A15321).
I N er begge dørstolper i indgangspartiet bevaret (A15343 og A15345), men kun en er bevaret i S (A15354).
Dørstolperne er forskudt mod vest.
Oven i huset ligger et yngre hus med seks sæt tagbærende stolper (A 7219). Stratigrafien mellem de to huse
ses af snittet af A15340.1 og A15340.2. Førstnævnte er dybest og passer derfor bedst som tagbærende stolpe
i hus A7220, mens sidstnævnte ikke er så dyb og passer bedst som dørstolpe i hus A7219.
Huset måler midtskibs ca. 2,8 m. Bredde: 4,6 m, længde: 7,9 m. Stolpehullernes dybde 40 - 65 cm, dybde 1232 cm.
Afstand mellem tagbærende stolpesæt: sæt 1-2: 2,9 m; sæt 2-3: 2,8 m; sæt 3-4: 2,1 m. D.v.s. at der ikke er
ekstra langt mellem stolperne i indgangsrummet.
A7219: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper. Består af sæt 1: A15365 og A15368; sæt 2: A15362 og
A15363; sæt 3: A15357 og A15360; sæt 4: A12114 og A15347; sæt 5: A15322 og A15328; sæt 6: A15325
og A15330. Huset har været 4,8 meter bredt og 12,6 meter langt, måler ca. 2,5 meter midtskibs.
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I husets sydlige række af tagbærende stolper er der indsat ekstra stolper som supplement: op ad tagbærende
stolpe A15363 er der tilføjet en stolpe (A15371), der - dens relativt ringe dybde og bredde taget i betragtning
- næppe har haft nogen konstruktionsbærende funktion. Det samme gør sig gældende for A15358, der er tilføjet ved tagbærende stolpe A15357 og A15329, der er indsat ved tagbærende stolpe 15330. Sidstnævnte
tilføjelse er dog noget kraftigere end de to andre og kan godt være en decideret udskiftning af den tagbærende stolpe. Mellem sæt 4 og 5 er der indsat en stolpe (A15327) i syd.
Mellem sæt 3 og 4 er der indgangsparti i nord og syd. Begge dørstolper er bevaret i nord (A15340.2 og A
15344) såvel som i syd (A15355 og A15356). Dørstolperne er forskudt en smule mod vest, så de ikke ligger
lige midt i mellemrummet mellem tredje og fjerde sæt tagbærende stolper.
Huset ligger oven i et tidligere hus (A7220) med fire sæt tagbærende stolper forskudt ca. 1,2 m i sydlig retning. Stratigrafien mellem de to huse ses af snittet af A15340.1 og A15340.2. Førstnævnte er dybest og passer derfor bedst som tagbærende stolpe i hus A7220, mens sidstnævnte ikke er så dyb og passer bedst som
dørstolpe i hus A7219.
Afstand mellem TB stolper: sæt 1-2: 2,9 m; sæt 2-3: 2,3 m; sæt 3-4: 3,4 m; sæt 4-5: 2,4 m; sæt 5-6: 1,6 m.
Stolpehullernes diameter 45-130. Den store diameter på nogle af stolpehullerne ses som udskiftning af stolper. Dybde 20 - 43 cm.

A7217: Et nordøst- sydvest orienteret udhus med 3 sæt tagbærende stolper og et indgangsparti mod vest,
dvs. bort fra selve gårdsanlægget. Et parallelt fænomen ses på parcel IX.
De tagbærende stolpesæt består af A15294 & A15301, A15305 & A15304 og A15323 & A15307, desværre
går der et dræn i gennem alle de østlige tagbærende stolper. Især A15304 er meget medtaget, der er kun bevaret 25 cm, de vestlige fuldbevarede stolper er mellem 42 og 66 cm i diameter.
Imellem sættende er der henholdsvis lige over og lige under 3 meter, størst afstand mellem sættene over indgangsrummet. Huset måler midtskibs ca 2,65 m. Huset er i alt 6,25 meter langt.
Indgangspartiet, bestående af A15303 og A16306, ligget meget tæt op mod de midterste sæt tagbærende
stolper: A15308 ligger næsten vinkelret ud fra tagbærende stolpe A15304.
Indgangsstolpe A15306 er desværre meget dårligt bevaret kun ca 2-3 cm, mens modstående indgangsstolpe
A15303 som er 14 cm dyb. Dette kan til dels skyldes udgravningsforholdene, da det regnede, og jorden var
meget blød og hang ved spaderne.

A7222: Staklade i 2 faser (A7223 udgør den 2. fase) bestående af 4 stolper: A15436, A15341, A15317,
A15319. Der er ingen stratigrafisk relation mellem stakladerne. Stakladen måler 2,5x2,7 meter og er således
let regtangulær.

A7223: Staklade i 2 faser (A7222 udgør den 2. fase) bestående af A15298, A15291, A15318 og A6524. Der
er ingen stratigrafisk relation mellem stakladerne. Stakladen er let trapezformet og måler 2,3x2,5 meter.
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A7366: Nord-syd gående forløb af hegn, bestående af A12108, A12109, A12111 og A12112. A12109 er
blevet tolket som dyregang, men måske er der tale om den sidste rest af et stolpehul?
Stolperne måler 15-17 cm i diameter og 6-14 cm i dybden.

Parcel XII

Lidt sydøst for parcel XI ses bebyggelsen på parcel XII . Gården betragtes som beliggende på en selvstændig
parcel, om end den med sin tætte beliggenhed og tidsmæssige relation til gårdene på parcel XII lige så vel
kunne tænkes at være endnu et knopskud fra denne.
På parcellen ses et langhus, A7238, der har været opført i 2 faser. I tilknytning hertil ses de to staklader
A7334 og A7333. I området omkring husene har der været en del aktivitet i form af grubegravning, der kun
til dels kan være samtidig med bebyggelsen. Flere gruber er enten tidligere eller senere end bebyggelsen, da
de ligger ind over langhusets grundplan.
A7238: Et øst-vest vendt langhus i to faser med henholdsvis 5 og 5-6 sæt tagbærende stolper. Huset er i 2
faser, som er vanskelige at adskille fra hinanden, også med hensyn til stratigrafi. De 2 østligste sæt tagbærende stolper alle blevet udskiftet, og de nye stolper er de fleste steder sat direkte oven i de ældre stolpehuller, så der ikke er noget tilbage af dem. De steder hvor begge stolpehuller er bevaret (A15243.1 - A15243.2),
er der ingen direkte relation i mellem dem. Ved to andre stolper (A15250 - A15244) er der en moderne forstyrrelse i form af et dræn, der gør at en evt. stratigrafi er forsvundet. Ved bl.a. A15250 og ved af de vestlige
stolper A15859.1 - A15859.2, anes en stratigrafi, og det er bl.a. disse relationer, der ligger til grund for denne
tolkning.
De 2 østligeste stolpepar er fælles for begge faser og består af (fra øst mod vest):
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A15250 - A15244, A15240 - A15243.1/A15243.2 De 3 vestlige stolpepar i den ældste fase (set fra øst):
A15861 - A15241.1/A15241.2, A15857.1/A15857.2 - A15867, A15859.1 - A15863 + A15866
I denne fase er der en del udskiftning af stolperne, og en støttestolpe (A15866).
De vestlige stolpepar i den yngste fase (set fra øst): A15237 - A15242, A15860 - A15868 + A15862,
A15859.2 - A15864, A15865
I denne fase er der ingen udskiftninger og kun en støttestolpe. Og desværre mangler den ene af de stolper i de
sidste sæt.
Afstanden mellem sættene er i den ældste fase (målt fra øst): 2,2 m., 3,5 m., 2,8 m., og 2,1 m. og huset er i alt
ca 10,5 m. langt.
Og den yngste fase: 2,2 m, 2,3 m., 3,4 m., 2,3 m., og 3,5 m. og her er huset i alt ca. 13.5 m. langt. Huset er
altså blevet forlænget med 3 meter fra den ældste fase til den yngste.
Til husene hører også to indgangspartier, bestående af A12013, A15247 og A15245. A12013 hører til den
yngste fase, A15245 den ældste, A15247 er fælles.

A7333: Staklade med 2 sæt tagbærende stolper, bestående af: (A 15231, A 15224) og (A 15226, A 15223).
Stakladen måler 2,8 meter x 2,3 meter. Konstruktionen måler i alt 3,2 m i længden og 2,7 m i bredden..
A7333 er den ene af faserne i en staklade i 2 faser. Den anden fase er stakladen A 7334. Der kan ikke konstateres noget stratigrafisk forhold mellem stakladerne. De tagbærende stolper måler 30-60 cm i diameter og 337 cm i dybden.
A7334: Staklade med delvist bevaret indgang.
De tagbærende stolper består af (A 15230, A 15221) og (A 15228, A 15220).
Af indgangspartiet mod syd er der bevaret et enkelt stolpehul: A 15232.
Afstand mellem sæt er 2,6 m. Afstand på tværs af sæt er 1,8-1,9 m.
A7334 er den ene af faserne i en staklade i 2 faser. Den anden fase er stakladen A 7333. Der kan ikke konstateres noget stratigrafisk forhold mellem stakladerne.
Stakladen måler 3 m i længden og 3,1 m i bredden, inklusiv det delvise dørparti.
De tagbærende stolper måler 40-57 cm i diameter og 9-35 cm i dybden.
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Midt mellem husene på parcel XI, XII og XIII ses konstruktionen A7255 (markeret med rød ovenfor). Der
synes at være tale om en form for fælles (?) udhus, der dog ikke direkte kan knyttes til nogen af langhusene,
eller regulering af menneskers eller dyrs færdsel mellem gårdene (forudsat at gårdene er samtidige, forstås). I
koncentrationen nordvest for konstruktionen er der fundet keramik, der dateres til SN/ÆBA, hvilket i nogen
grad stiller spørgsmålstegn ved dateringen af dette anlæg til jernalderen.
A7255: Hegnsforløb eller hus bestående af 2 omtrent parallelle rækker af stolper: A15995, A15994, A6541
og A16321, A16312, A16318. Afstanden mellem stolperne øst-vest er 4 - 4,5 m. Afstanden mellem stolperne
nord-syd er 3 m. Tolkningen af A som hegnsforløb - og ikke som udhus - bygger på den store afstand mellem sættene som afstanden mellem sættene. Det skal dog bemærkes, at der er en påfaldende parallelitet i
stolpesætningen i hegnsforløbet, der kunne tale for en tolkning af A som et hus. Stolper af ringe dimensioner
og dybde: Ø (44) 35 - 25, dybde 11 - 18 cm. Orientering omtrent Ø-V. Alle stolper snittet. Hegnet er beliggende i et område uden bebyggelse i umiddelbar nærhed.
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Parcel XIII

Syd for parcel XI og sydvest for parcel XII ses parcel XIII. Bebyggelsen på denne parcel ligner til forveksling bebyggelsen på parcel XI, hvor en mindre, og sandsynligvis ældre gård er beliggende i nord, hvorefter
husene rykkes mod syd. Ligesom parcel XI synes parcel XIII mod syd at rumme 2 gårdsanlæg, der udviser
en form for parallel udvikling. Denne tolkning er, ud over ud over husenes beskaffenhed og funktion, baseret
på iagttagelsen af 2 indgange ud for hvert sit langhus. Igen er der så tale om en slags tvillingegårde. Mod
nord ses et mindre langhus med 4 sæt tagbærende stolper, A7245, og i tilknytning hertil stakladen A7244.
Der er tale om et selvstændigt gårdsanlæg. Gårdsanlægget synes ikke at være samtidigt med hegnsforløbet
A7257/A7258 og de sydligere beliggende huse, om end der ikke kan påvises noget stratigrafisk forhold.
Mod syd ses langhusene med 6 sæt tagbærende stolper A7241 og A7248. Som på parcel XI er der i det vestlige område først rejst et langhus med 6 sæt tagbærende stolper, A7248, herefter et mindre langhus med 4
sæt tagbærende stolper A7249. Langhuset skrumper fra 6 til 4 sæt tagbærende stolper. Der kunne kompenseres for et formindsket antal m2 under tag i langhuset med flere udhuse. Der skal dog også åbnes for den mulighed at det at det nye, lille langhus skal ses i relation til A7252/A7251, der er opfattet som 2 separate konstruktioner under feltarbejdet, men udviser træk, der i høj grad er fælles med langhuset A7008 (A7061), udgravet på etape 1A. På tilsvarende måde er dette hus opfattet som 2, uafhængige huse, men kan typologisk
sammenlignes med små langhuse fra den ældste del af yngre romersk jernalder. ???? Til de vestligt beliggende langhuse knytter sig et mindre antal udhuse: A7253, A7247, A7246. Udhusenes direkte relation til
langhusene fremgår ikke tydeligt. A7253, der er et udhus med indgangspartier mod både nord og syd, tilhører dog antageligvis langhus A7279. Udhuset A7250 ligger klods op ad A7251/A7252, og må knyttes hertil.
Øst herfor ses langhuset A7241 med 6 sæt tagbærende stolper. Huset opfattes som næsten totalt ombygget,
men det kan ikke afvises, at langhuset er ombygget til et mindre hus med 4-5 sæt tagbærende stolper. Til
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langhuset knytter sig udhusene A7239 og A7243. Helt usædvanligt er gårdsanlægget indhegnet af hegnsforløbene A7256/A7257, der tegner et afrundet hegn på hver side af en indgang. Hegnet 7350 synes at styre
færdslen på gårdspladsen, og A7251 ses som indgang til den vestlige gård.
A7245: Langhus, bestående af 3 sæt tagbærende stolper og tagbærende stolpe uden modstående i husets
nordvestside. Formodentlig er stolpen her bortgravet i forbindelse med anlæggelsen af et moderne dræn. Huset har 2 indgangspartier.
Huset består af A15942- A15947, A15940- A15943, A15937- 15941 og A15952.
Afstanden mellem sættene er ca. 2-2,3 meter. Midtskibs måler huset 2,6 meter. Huset er i alt ca 7 meter
langt, og har været omkring 5 meter bredt.
Indgangspartiet mod nord består af A15939 og A15938, hvor derkun er den absolutte bund af stolpehullet
tilbage. I indgangspartiet mod syd er der kun bevaret en stolpe , A15945. Modstående stolpe er eftersøgt,
men ikke fundet.
Tagbærende stolpers diameter 38-51, dybde 16-44 cm.
Gruberne A15946.2 og A15944 samt stolpehullet A15946.1 skal sandsynligvis ses i sammenhæng med huset. Deres funktion ikke kan indsnævres yderligere end at de sikkert har indgået som en del af den indvendige indretning af huset. Både A 15946.2 og A15944 kan beskrives som relativt lave , rundbundede gruber.
Der er en del fund af keramik fra A15946.2., der primært stammer fra anlæggets nordlige del.
A 7241: Langhus med op til seks sæt TB stolper. Langhuset ses som kraftigt repareret, faktisk nærmest totalt
ombygget – på nær de yderste sæt tagbærende stolper mod øst og vest. Det har været overvejet hvorvidt et
hus med fire eller fem sæt tagbærende stolper afløser et langhus med seks sæt tagbærende stolper. Et væsentligt argument imod denne tolkning er at den ene tagbærende stolpe i den yngste fase mangler en modstående
stolpe. Et argument for, at der faktisk er tale om at langhus med 4 sæt tagbærende stolper afløser et langhus
med 6 sæt tagbærende stolper er, at et parallelt fænomen kan ses indenfor parcellens område umiddelbart
vest herfor i langhusene A7249/7248. Her er stratigrafien mellem langhusene indiskutabel. Stolpehullerne fra
det ældste hus er generelt relativt lyse, mens de yngre reparationer består af noget mørkere stolpehuller. Stratigrafien i de tagbærende stolper er meget tydelig.
Der er bevaret dørstolper i det nordlige og sydlige vægforløb A16050-A12201, A16257-A16255/A16256. To
stolpehuller (A16052 og A6537) i indgangsrummet er sandsynligvis dørstolper til stald/ildrum.
I huset indgår de tagbærende stolper: A16265-A16054, A16264, A16261/ A16260-A16053,
A16259/A16258-A16051, A15878/A15879-A12202, A15882-A15876, A15884-A15875, A15886-A15888.
Gruben A16263 tilskrives med nogen usikkerhed huset. Gruben ligger indenfor husets grundplan i sydvestdelen. Der er tale om bunden af et ildsted eller en kogegrube med få ildskørnede sten i toppen.
Huset er ca. 13 meter langt, ca. 5,5, meter bredt og måler 2,7-3 meter midtskibs.
Afstand mellem TB stolpesæt fra V mod Ø,ældste hus: Sæt 1-2: 2,9 m; sæt 2-3: 2,5 m; sæt 3-4: 3,3 m; sæt 45: 1,8 m, sæt 5-6: 2,1 m.
Tagbærende stolpers diameter: 40-76 cm, dybde: 11-50 cm
A7248: Langhus med 6 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod syd og nord. Det sydlige indgangsparti ligger vinkelret på det 4. sæt tagbærende stolper, og drejer dermed mod øst. Langhuset er efterfulgt af
A7249, et langhus med 4 tagbærende stolper. Den stratigrafiske relation er sikker.
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I huset indgår de tagbærende stolper A16012- A16007.2, A12283- A16005, A16018- A16017, A16028.2A16023, A16030- A16032, A16036- A16034. A16015 ses som en sekundær tilføjelse til den 3. tagbærende
stolpe i syd. De 2 indgangspartier består af A16026, A16029 imellem 3. og 4. sæt i syd, og (A16009,
A16022) imellem 3. og 4. sæt i nord. Fylden i stolpesporet i A16017 ekstremt mørk.
Afstand mellem sæt: 1. - 2. sæt 1,6 m, 2. - 3. sæt 2,4 m, 3. - 4. sæt 3,5 m (indgangsrum), 4. - 5. sæt 2,8 m, 5. 6. sæt 2,5 m.
Afstand på tværs af sæt: 2,7 - 3 m.
Huset er ca. 12,9 m langt og ca. 5 m bredt. Midtskibs måler huset ca. 3 meter.
De tagbærende stolper er 41 - 100 cm i diameter, og 3 - 56 cm i dybe.
I tilknytning til de to huse A7248 og A7241 ses de lave grøfter A15999 og A16013. Antageligvis knytter
grøfterne sig til A7248, idet fylden i grøfterne er lys uden store mængder trækul og keramik ligesom i stolpehullerne til det først anlagte hus. Formentlig skal de lave grøfter ses som en form for afledning af vandet
fra husets tag.
A7249: Langhus med 4 tagbærende sæt og 2 indgangspartier. Huset efterfølger langhus A7248 med 6 sæt
tagbærende stolper. Den stratigrafiske relation er sikker.
Husets tagbærende stolper er A16010 -A16011(udskiftet), A16007.1, 12284- A16006, A16020- A16021,
A16028.1- A16025. De 2 indgangspartier består af A16003- A16000 mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper
i nord, og A12286- A12287 mellem 2. og 3. sæt i syd. Indgangspartiet i syd blev ikke snittet, de forsvandt
ved afgravningen af fladen, som hentyder en ringe dybde.
Afstand mellem sæt: 1. - 2. sæt ca. 2,4 m, 2. - 3. sæt ca. 2,6 m, 3. - 4. sæt ca. 2,1 m.
Afstand på tværs af sæt er ca. 2,2 - 2,7 m.
Huset er ca. 7,3 m langt og ca. 4,7 m bredt, inklusive de 2 indgangspartier. De tagbærende stolper er 27 - 72
cm i diameter og 10 - 50 cm i dybden.
A7252/A7251: Er opfattet som 2 separate konstruktioner under udgravningen. Argumentationen for denne
opsplitning i den første tolkning ligger dels i den uens afstand mellem modulerne i huset, dels i husets buede
udformning. En del af argumentationen hænger også sammen med stolpehul A16272, der tolkes som en dørstolpe. I så fald har huset kun været ca. 4 meter bredt, hvilket synes at være usædvanligt smalt for et jernalderhus. Der er nok snarere tale om en stolpe fra husets indre opdeling. En anden mulighed er derfor, at der er
tale om ét langhus med samlet længde på lige under 14 meter. Huset modsvarer den klassiske opbygning af
langhuset fra yngre romertid/ældre germanertid med 3 regtangulære moduler. Her adskiller huset her sig fra
gruppen af huse fra YRJ/ÆGJ ved sin ret begrænsede længde. I forhold til antallet af udhuse og deres placering synes det mest logisk at se A7251/A7252 som ét langhus.
Her følger de oprindelige konstruktionsbeskrivelser.
A7251: Staklade med fire tagbærende stolper. Afstand mellem sæt: 3 m. Afstand på tværs af sæt: 2,6 m.
Længde: 3 m. Bredde: 2,6 m.Tagbærende stolpers diameter: 62-88 cm, dybde: 11-35 cm

A7252: Langhus med 4 sæt tagbærende stolper. Der kan erkendes et antal tilføjelser eller udskiftninger i tilknytning til de tagbærende stolper (A12237, A12239, A12240, A16044, A16271 og A6540). Der kan kun
erkendes mulig indgang mod S. Det har været formodet, at huset var en 6-sætter inkluderende stakladen
A7252 umiddelbart V for. Men flere to forhold taler for, at der er tale om to konstruktioner: 1)afstanden mellem huset og stakladen er større end afstanden mellem stolperne i firesætteren; 2) den eneste erkendte dør-
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stolpe findes mellem andet og tredje stolpesæt fra Ø. Indgangen vil således ligge forskudt mod Ø i en sekssætter men midt i en firesætter.
Afstand mellem sæt: sæt 1-2: 2,4 m; sæt 2-3: 2,9 m; sæt 3-4: 2,4 m. Afstand på tværs af sæt: 2,6-2,8 m.
Længde: 7,6 m. Bredde: 3,4 m.
Tagbærende stolpers diameter: 59-90 cm, dybde: 16-37 cm
Kun en enkelt dørstolpe (A16272) kunne erkendes. Ø44, dybde 18.
A7239: Hus med fire sæt tagbærende stolper. Huset har antageligvis fungeret som udhus for langhus A7241.
Består af A16329-A16331, A16326-A16328, A15894-A15891, A15893-A15892. Indgangsparti i den sydlige
ende : A15900-A15901.
Huset formodes at være i to faser. Den ældre del syntes i visse tilfælde at være helt gravet væk: A15892,
15894. Ved andre stolpehuller fremgik det, at de nyere anlæg kun delvis havde fjernet de ældre stolpehuller:A16329, A16326, A15893, A5891. Stolpehullerne A15890-16328 består muligvis også af et ældre og
yngre stolpehulspar. Det er dog svært at anskueliggøre hvilket er ældst/yngst. A16331 ses et stolpespor.
Hvordan dette tolkes i forbindelse med den øvrige formodede udskiftining vides ikke. En tolkning af huset
som værende i to faser støttes af beboelseshuset lige vest for A7239, A7241, der tydeligvis er i to faser. Dette
sker med baggrund i den formodning at beboelseshuset og udhuset er samtidige.
Bredden er 4m. kun indregnet med det sydligt beliggende indgangsparti. Det mulige nordlige indgangsparti
blev ikke fundet, men blev eftersøgt. Indgangspartiets stolpehuller var let diffust afgrænset og ikke særlig
dybe : 5-9 cm. De nordlige indgangsstolper kan være helt forsvundet. Tager man det tagbærende stolpehul
A15894 i betragtning, med en dybde på 4 cm er dette ikke nogen dårlig forklaring. Særligt da man må formode at de nordlige stolpehuller har ligget i nærheden af dette næsten ikke eksisterende tagbærende stolpehul.
Længden er 7,5 m. målt fra første til sidste tagbærende stolpe.
Afstanden mellem sættene er forholdsvis regelmæssig og afviger ikke med mere end ca. 20-30.
Afstanden mellem sydlige tagbærende sæt. Mellem første og anden: 2,2 m. anden og tredje : 2,5 m. mellem
tredje og fjerde : 2,0 m.
De tagbærende stolpers diameter er : 12-51 cm. Dette er medregnet de formodede skårede stolpehuller. De
tagbærende stolpers dybde varierer fra 4-43 cm.

A7250: Staklade eller udhus med fire TB stolper. Konstruktionen er rektangulær længst i N-S gående retning. Indgang mod øst. Der er bevaret dørstolper (A15988 og A16040), men de er meget utydelige i modsætning til de tagbærende stolper, som er dybe og mørke.
Afstanden mellem sæt: 3,4 m. Afstand på tværs af sæt: 2,5 m.
Huset lapper over med A7248, hus med 6 sæt tagbærende stolper, og er sandsynligvis et udhus til
A7252/A7251. Det noteres, at de tagbærende stolper er temmelig dybe men af ringe diameter, og derved
adskiller sig fra de staklader, der almindeligvis knytter sig til huse med 4 og 6 sæt tagbærende stolper Længde: 3,4 m. Bredde: 3,1 m. Tagbærende stolpers diameter: 44-47 cm, dybde: 36-42. Dørstolper: Ø: 38-43 cm,
dybde: 12-15 cm.
T
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A7253: Et øst-vest vendt udhus med indgangspartier mod nord og syd.
De tagbærende stolper består af A15993- A15992, A15987- A15986 og A15975- A15981. De to indgangspartier består af A15977- A15976 og A15984- A15983.
Afstanden mellem de tagbærende sæt er ca 1,7 og ca 2,5 meter. Størst afstand over indgangsrummet.
På tværs af sættene er afstanden stigende mod øst, sæt 1: ca 1.7 meter, sæt 2: ca 2 meter og sæt 3. ca 2.3 meter.
De tagbærende stolper veksler noget i størrelse. Diameter er nogenlunde ens, veksler mellem 57 og 66 cm,
en falder dog ud med en diameter på 46 cm. Dybden er mere forskellig, den veksler mellem 9 og 33 cm.
Huset er i alt ca 4.2 meter langt og 4.2 meter bredt.
Dørstolperne i huset er alle ret store, diameteren veksler mellem 36 og 54 cm mens dybden dog kun ligger på
en 8-15 cm. De to nordlige dørstolper (A15977 og A15976) indeholder begge et stolpespor.

A 7246: Staklade bestående af A15962, A15960, A15964 og A15961. Der er også en indgangsstolpe bevaret, A15965. Stakladen er regtangulær: Afstanden mellem stolperne er ca 2,15 meter på begge leder.

A7247: Staklade bestående af 4 stolper: A15978, A15972, A12242 og A15971. To af stolperne, A15972 og
A12242, har stolpespor. Fra A15971 er der lidt trækul. Muligvis skal stolpehullerne A15969 og A15967 ses
som en forlængelse eller en anden fase af konstruktionen. Stakladen måler 2x2 meter.
A7243: En staklade med indgangsparti.
De tagbærende stolper består af A15883.1, A15904 og A15902, den sydvestlige stolpe er forsvundet, men da
den ligger i et lidt lavere niveau end A15883.1, som kun er 7 cm dyb, kan den let være forsvundet ved afrømningen. De to andre tagbærende stolper er en del dybere, henholdsvis 35 og 19 cm dybe.
Afstanden mellem stolperne er ca 2,4 meter øst-vest, og 2,3 meter nordsyd.
Indgangspartiet, som ligger mod syd, består af A15870 og A15871.

A7244: En staklade, bestående af 4 stolper: A15915, A15920, A15912 og A15919. stolperne står lidt skævt,
men fyldet og profilen er den samme.
Afstanden mellem stolperne er ca 1,9 meter øst-vest, og ca 2,7 nord- syd.
A7256: Fragmentarisk bevaret hegnsforløb bestående af grøft A15911 og enkelte stolpehuller, der synes at
ligge i forlængelse af/relation til denne. Stolpehullerne er: A15905, A15908, A15925, A15926 og A12191.
Enden af grøften A15911 med tydelig afsat stolpe og stolpehullerne A15925, A15926 og A12191 synes at
danne et ca 1 m bredt indgangsparti til gårdsanlægget syd herfor.
Hegnsforløbet er yngre end stakladen A7244.
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A7257: Formentlig den vestlige fortsættelse af A7256. Delvist bevaret hegnsforløb bestående af A15954,
A15959, A15933, A15930, A15927, A15916, A15917. A15916/15917 og A15927 danner muligvis en 3,5 m
bred åbning i hegnet. Der må dog tages det forbehold, at hegnet kun synes at være delvist bevaret.
A15916/15917 er lave gruber. De øvrige stolper synes opstillet systematisk i par med ca 2 meters mellemrum
og 5 meter til det næste par.
Stolpehullernes diameter og øvrige beskaffenhed lidt forskelligartet.
Se T 1832, 1836, 1839
A7350: Indre hegnsforløb i gårdsanlæg, bestående af (fra vest til øst): A 15895, A 15896, A 15897 og A
15898.
T-nr.: T1817 og T1818.
A7351:Indgang til gårdsanlæg, bestående af A 16296, A 16295 og A 16294.
Stolperne måler 30-60 cm i diameter og 6-11 cm i dybden.
T-nr.: T1870.
A7261: Et sydøst-nordvestvendt langhus med 5 sæt tagbærende stolper og et bevaret indgangsparti mod
nord. Indgangspartiet ligger forskudt mod det 3. sæt tagbærende stolper, d.v.s mod nordvest. Huset er opbygget således at der er størst afstand mellem sættene over indgangsrummet, og at det sidste sæt mod øst står
ret tæt på det foregående sæt, således at der dannes et modul i østenden.
De tagbærende stolpesæt består af: A16372- A16370, A16367- A16371, A12460- A12459, A12457- A16373
og A16384 - A16383. A12457 er kategoriseret som udgået under prøvegravningen. Da stolperne på begge
sider af den kun er 8 cm dybe, har der højst sandsynligt været tale om en meget tynd stolpe, der kun kunne
ses i fladen. Indgangspartiet består af A16368 og A16369.
Afstanden mellem sættene er 2,7 meter, 3,15 meter, 2,4 meter og 1,6 meter. Den samlede længde bliver 9,8
meter.
Afstanden på tværs af sættene (midtskibet) er ved de 3 første sæt ca 2,9 meter og ved de sidste to sæt ca 2,7
meter
De tagbærende stolper er mellem 56 og 33 cm bredde og har en dybde på mellem 24 og 8 cm.
A7260: Et udhus med 3 sæt tagbærende stolper og 2 indgangspartier.
Sættene består af (A16359, A16358), (A6543, A16356) og (A12466). A12466 er den eneste stolpe i det østligste og den er registeret som udgår under prøvegravningen, men det er meget sandsynligt at den bare have
været meget tynd da de tagbærende stolper ikke er særlig dybe, og bliver tyndere mod øst. Det første sæt er
27 og 15 cm dybe og det ander er kun 13 og 10 cm dybe. Dette kan også være forklaringen på at makkeren
til A12466 ikke er fundet.
Afstanden mellem de 2 første sæt er ca 2,7 meter, mellem de næste ca 3 meter.
Afstanden på tværs af sættene er ca 2,5 meter og ca 2,5 meter.
Huset er i alt ca 5,9 meter bredt og ca 4,25 meter bredt (fra indgangsparti til indgangsparti).
Der er 3 bevaret dørstolper. Mod nord er det A16353 og mod syd A16355 og A16354.
Huset ligger lidt nord for A7261, på et nogenlunde fladt område, på et lille platau.
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De tagbærende stolper varierer i bredde mellem 37 og 54 cm, og i dybde mellem 27 og 10 cm.
Dørstolper har en bredde på mellem 25 og 33 cm og en dybde på mellem 6 og 10 cm.
A7263: En staklade bestående af A12499, A12494, A16364 og A12496. Alle stolperne er ret store, bredden
ligger mellem 40 og 60 cm og dybden mellem 9 og 17 cm.
Stakladen ligger vest for hus A7261, og anses for dettes udhus.
A7282: Hus med fire sæt TB stolper med indgangsparti i den sydlige væg. Den nordlige væg synes at bue en
smule udad.
Tagbærende stolper fra V-Ø: sæt 1: A16470 og A16472; sæt 2: A16468 og A16471; sæt 3: A12392 og
A16479; sæt 4: A12396 og A16480. Dørstolpe: A12398. Tilføjelser: A16469 og A16495.
Afstand mellem tagbærende stolpesæt: sæt 1-2: 2,3m; sæt 2-3: 2,9m; sæt 3-4: 2,0 m. Afstand på tværs af
tagbærende stolpesæt (midterskibet): 2,7-3,2 m. Længde: 7,3 m. Bredde: ca. 4 m
A7352: Indgang til gårdsanlæg, bestående af A 16491 og A 16492, samt muligvis A 12389 og A 16477.
Stolperne måler 32-62 cm i diameter og 2-12 cm i dybden.

Parcel XVIII

Side 187 af 259

Vest for parcel II/III ligger gårdene på parcel XVIII (se ovenfor). Langhusene A7337 og A7221 har begge 4
sæt tagbærende stolper. Det sydlige langhus A7337 er muligvis i 2 faser - der er dog kun enkelte stolper, der
kan tilskrives den 2. fase. Det tilhørende udhus A7338/A7339 er derimod tydeligvis i 2 faser. Nord herfor
ligger langhuset A7221, der er enkeltfaset. Regulære stolpehuller umiddelbart øst for huset antyder en struktur, hvis karakter ikke er erkendt. I tilknytning til A7221 ligger udhuset A7224 og 2 formodede staklader
A7336 og A7340, hvoraf kun indgangsparti og de forreste stolper er bevaret. Alternativt kan disse strukturer
ses som en form for indgange til gårdsanlægget. Hvorvidt der er tale om samtidige gårdsanlæg må stå åbent.
Gårdene er af samme karakter, det sydlige langhus dog lidt kortere end det nordlige.
A7337: Langhus med 4 sæt tagbærende stolper og indgange i både nord og syd. De tagbærende stolper består af: A 15547 - A 15540, A 15546 - A 6533, A 15535 - A 15538, og A 15532 - A 15529. Indgang mod
nord består af A 15539 og A 15529. Indgang mod syd består af A 15545, A 6532 og A 15543.
Formentlig har der ligget et tidligere hus på stedet (stolpehuller markeret med blå), bestående af A 15548, A
15541, A 15537, A 15536, A 15533 og A 6535.
Vest for langhuset ligger der en staklade i 2 faser, A 7338 og A 7339, der anses som udhus til langhuset..
Langhuset måler omkring 8,5 m i længden og 5,5 m i bredden, inklusiv indgangspartier. Orienteringen er
NV-SØ.
Afstand på mellem sæt: 1.-2. sæt 2,5 m, 2.-3. sæt (indgangsrum) 3,0 m, 3.-4. sæt 2,5 m.
Afstand på tværs af sæt (midtskibet): 1. sæt 2,8 m, 2. sæt 2,8 m, 3. sæt 2,6-2,9 m, 4. sæt 2,0 m. Huset er dermed smallere mod øst. De tagbærende stolper måler 31-71 cm i diameter og 8-26 cm i dybden.
A7221: Langhus med 4 - 6 sæt tagbærende stolper. De sidste 2 sæt TB mod øst ses med en vis usikkerhed
som en del af konstruktionen, muligvis en tilbygning. Stolperne er her meget uregelmæssigt sat, men ligger
på linje med de øvrige TB stolper. Dørstolper ses mod nord og syd. Mod N dog kun den vestlige.
TB sæt fra V mod Ø: A14092 (A6501 støtte) - A14093, A14091 - A14090, A14097 - A14087, A14085 A6500. Dørstolper: A6502, A6503, A6504. Tilbygning mod Ø: A14087 - A14079, A14083 - A14078.1 og
A14078.2.
Afstand mellem sæt: 1-2. 3 m, 2-3. 3,5 m (den nordlige stolpe lidt forskubbet mod Ø, således at der her er 4
m), 3 - 4. 2,8m, 4 -5. (tilbygning) 3,3 m mod syd, 3,9 m mod nord, 5 - 6. 1,5 m mod syd, 1m mod nord. Afstand på tværs af sæt 2,6 - 2,8 m.
Husets længde 9,3 m eller 14 m med tilbygning. Bredde ca 5 m. Alle A i konstruktionen er snittet og registreret. A14086, der muligvis kunne relatere sig til huset, er det dog pt. ej muligt at finde beskrivelse af. Den
menes dog at være såvel beskrevet som udgået.
A er beliggende i et jævnt område, er orienteret Ø-V, dog drejet mod NV og SØ.
De tagbærende stolper havde samlet set diam på 84 - 22 cm, dybde 22 - 37 cm. Mod vest havde enkelte
stolper tendens til en slags stolpespor, der dog kun fremstod i nedgravningen, ikke i fylden. Stolpehullerne
havde lige side, og lige eller svagt afrundet bund. Fylden i stolpehullerne ensartet: lys til mellem brungrå
med trækulsnistre og nogen opblanding af undergrundsmateriale.
A7338: Staklade med 4 tagbærende stolper, bestående af: A 15088, A 15089, A 15082 og A 6508. Stakladen
er i to faser uden stratigrafi, den anden fase kaldes A 7339.
Stakladen måler o. 2,7 x 2,7 m og orienterer NV-SØ.
Stakladen ligger øst for A 7337.
De tagbærende stolper måler 30-40 cm i diameter og 6-19 cm i dybden.
T-nr.: T1603, T1647, T2177.
A7339: Staklade med 4 tagbærende stolper, bestående af: A 15085, A 15086, A 15081, A 6510 og A 6509.
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Stakladen er i to faser uden stratigrafi, den anden fase kaldes A 7338.
Stakladen måler o. 2,9 x 2,9 m og orienterer VNV-ØSØ.
Stakladen ligger øst for A 7337.
De tagbærende stolper måler 23-58 cm i diameter og 3-9 cm i dybden.
A7336: Formentlig indgangsparti til udhus/staklade, bestående af: A 6506, A 6505, A 14096, A 14095 og A
6507.
A7340: Muligvis Indgangsparti til staklade/udhus, bestående af A 15645 (mangler beskrivelse), A 14072, A
14071 og A 15101.
Manglende stolper kan være fjernet ved anlæggelsen af A 15100 og A 15589.
T-nr.: T1639, T1640 og T1641.
A7242: Et øst-vest vendt udhus med 3 sæt tagbærende stolper.
Sættene består fra vest mod øst af:
A15583 & A15584, A11819 & A11822 og
A15585 & A15886. Alle stolperne er forholdsvis små, diameteren veksler mellem
13 og 40 cm. Dybden mellem 4 og 15 cm.
Afstanden indbyrdes i sættene er ca 2,5
meter, men den mellem de forskellige sæt
er ca 2,6 meter. I alt er huset altså ca 5,2
meter langt.

Gruber:
I feltet er der udgravet en del gruber – de
fleste op til en halv meter dybe. Der er tale
om både enkeltliggende gruber og grubekomplekser. Navnlig i feltets nordlige del
fandtes der et meget stort, sammenhængende område, der er registreret som et
kæmpe grubekompleks, men måske i virkeligheden afspejler både menneskers og
dyrs anvendelse af områder op til et lillevådområde. Parallellen er her felt 39 syd,
hvor yderligere afrømning af fladen afslørede, at der nærmest var tale om et kulturlag end et grubekompleks. Kun få gruber
har spor efter andre aktiviteter end nedgravning (efter råmateriale ?) og sandsynlig sekundær anvendelse som affaldsgruber. Det drejer sig om A 15553, i hvilken
der blev påtruffet en rødbrændt lerplade
lignende lag, sandsynligvis bunden af et
ildsted eller en ovn, A 13909, A 13658 og A 15980, der med strber eller regulære lag af rødbrændt materiale og trækul synes at have stået i relation til phyroteknisk virksomhed som ovn eller ildsted. I gruben A
10016 fandtes en gennemhullet skifferplade, hvis formål er ukendt. Muligvis har pladen haft anvendelse i
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forhold til håndtering af varme bjekter f.eks. i forbindelse med støbning, men dette er kun en løs formodning. Det bemærkes dog, at der i gruben også blev fundet lidt lerslagge.
Gruben A 15177 tolkes som en offergrube med fund af et flot, sortbrændt fodbæger. Der ud over rummede
gruben temmelig meget keramk samt små mængder brændte knogler. Atypisk keramik er også fundet i et par
gruber omkring gården på parcel V, idet der her, som det eneste, erkendte sted, er fundet bærge med lodrette
vægge. Paralleller synes at være fundet ved Hodde og muligvis Overbygård. En del gruber er dateret til sen
FRJ/ÆRJ eller ÆRJ i kraft af det keramiske mateirale i gruberne. De hyppigste former var forråds- og hankekar, men også en del åbne skåle og fade er erkendt i materialet. Sortbrændt, glittet keramik optrådte hyppigt, ofte kun repræsenteret ved enkelte, små stykker.
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En del gruber er dateret til sen FRJ/ÆRJ eller ÆRJ i kraft af det keramiske mateirale i gruberne. Det er påfaldende, at gruberne med hhv. Dateringer til sen FRJ/ÆRJ, der primært er karakteriseret af bredt facetterede
rande, ligger de samme steder som gruberne, der indeholder et materiale, dateret til ÆRJ, primært på grund
af runde eller smalt facetterede, runde rande. Grubernes anvendelse er ukendt, men sandsynligvis er de først
og fremmest anlæagt med henblik på at fremskaffe råmateriale til lerklining og keramik. Sekundære anvendelser til deponering af affald, opbevaring, anlæggelse af ildsteder i de forhåndenværende forsænkninger
m.v.

Etape 2B2a område 33

0

15,00
meter

På et par kuplede bakketoppe lidt vest for det store felt 32 er der også påtruffet bebyggelse, der, arkæologisk
set, er samtidig med den store bebyggelse i hovedfeltet, omend både stolpehullernes dimensioner og husenes
ringe størrelse synes at antyde en tidligere datering. At der er tale om samtidig bebyggelse tolkes ud fra den
antagelse, at de omkringliggende gruber er samtidige med bebyggelsen samt fund af randskår x 1964 i langhus A7265. Bebyggelsen ser ud til at repræsentere en enkelt fase. Felterne forstyrres af vejen til Bottrup.
I de to felter på hhv. 2422 m2 og 1322 m2, der udgør felt 33, er der udgravet 106 stolpehuller, der tilsammen
udgør 8 huse, og 8 gruber. 7 anlæg er klassificeret som moderne, herunder anlæg i forbindelse til vejen til
Bottrup.
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Sen FRJ/ÆRJ:
Parcel XVI
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På et par mindre, kuplede bakketoppe vest i området ses et par afsides beliggende gårdsanlæg. På figuren
ovenfor ses den sydligste af gårdene, beliggende på parcel XVI, et gårdsanlæg i en enkelt fase, bestående af
langhus A7265 og udhusene A7264 og A7268. Gårdsanlægget er let forstyrret af A7094 (markeret med turkis nedenfor), den tidligere vej til Bottrup.
A7265: Daterende randskår i konstruktion (x 1964 fra stolpespor) peger på, at der er tale om et hus fra ÆRJ.
Et øst -vest vest lang hus med 4 sæt tagbærende stolper og et bevaret indgangsparti. Der er også 3 stolper
(A16412.1/A16412.2, A6544 og A16452) og en lille grube (A16541), der sandsynligvis er rester af en indvendig konstruktion i huset
De tagværende stolper består af (A16405, A16442), (A16408, A16443), (A16411, A6546) og (A6547,
A16453). Hvor A6546 og A6547 begge er forstyrret af vej A16464.
Afstanden mellem sættene er henholdsvis ca 2,6 meter, ca 3 meter og ca 2,6 meter. Og på tværs af sættene er
afstanden ca 2,4 meter, ca 2,6 meter, ca 2,6 meter og ca 2,5 meter.
Der er kun bevaret dørstolper mod nord (A16409 og A16410), begge stolper ser ud til at være i faser (.1 og
.2), og er generelt meget store, op til 60 cm i diameter og 30 cm dyb. Mod syd er der ikke bevaret nogen indgangstolper, men her har den moderne vej (A16464) forstyrret indgangspartierne.
Huset er i alt ca 8,3 cm langt, og ligger sydøst for udhus A7264.
Bredden på de tagbærende stolper ligger mellem 37 og 70 cm og dybden er mellem 27 og 59 cm (her er
A6546 ikke medregnet siden den er skåret af den moderne vej, og der er ikke særlig meget tilbage af stolpen).

T.v: I et stolpehul tilhørende
konstruktionen (A 16443:
X1966) er der gjort fund af
bundskår med kornlignende
ornamentik, der også er
fundet i felt 32. Dette yder
også på en tidsmæssig sammenhæng med bebyggelsen i
felt 32.
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A7268: Regtangulær staklade med fire TB stolper og indgangsparti mod N. Afstand mellem sæt: 1,9 - 2,1
m. Afstand på tværs af sæt: 2,3 m.
Længde: 3,2 m. Bredde: 2,0 m. Tagbærende stolpers diameter: 30 cm - 69 cm., dybde: 19 cm - 40 cm.
Der er bevaret to kraftige dørstolper (A16403 og A16404). Dørstolpers diameter: 57 cm - 61 cm.
Dørstolpers dybde: 22 cm - 26 cm.

A7264: Udhus med 3 sæt tagbærende stolper og 2 indgangspartier, der ligger forskubbet mod vest. De tagbærende stolpesæt består af A15424- A16423, A16425- A12534 og A6548-A16407.
Afstanden mellem sættene er henholdsvis ca 2,75 meter og ca 3,2 meter over indgangsrummet.
Huset måler ca 2,8 meter -3,1 meter midtskibs. I alt er huset ca 5,8 meter langt og ca 4,9 meter bredt. Det
nordlige indgangsparti består af A16426 og A12527, og det sydlige af A12532 og A16401. Stolperne er forholdsvis store, bredden ligger mellem 53 og 37 cm og dybden mellem 23 og 9 cm. Bredden på de tagbærende stolper ligger mellem 55 og 32 cm og dybden ligger mellem 23 og 48 cm.

Parcel XVII

Nord for gård XVI, ligeledes placeret på en mindre bakketop, ses parcel XVII. Inden for et afgrænset område
findes her mindst et langhus, A7262. Huset A7261 med 5 sæt tagbærende stolper skal sandsynligvis også
opfattes som et langhus, om end dørstolper på sydsiden af huset ikke er konstateret. Hvorvidt bebyggelsen
skal opfattes som samtidig må stå åbent. Udhusene A7263 tilhører med overvejende sandsynlighed A7261,
mens A7260 ses som tilhørende A7262.
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Omkring 15 meter sydøst for gård XVII ligger et mindre hus, A7282. Også her er det lidt vanskeligt at bedømme hvorvidt der er tale om et udhus eller et mindre langhus, hvor de nordlige indgangsstolper blot er
slidt væk. Omkring 8 meter nord derfor er der fundet markante stolper, der antyder et indgangsparti. Dette
taler for tolkningen af huset som et separat langhus, der er placeret perifært i et skrånende terræn, lige ned
mod et tidligere vådområde. Husets tilknytning synes dog utvetydig. Med baggrund i den ufordelagtige beliggenhed synes langhuset at være samtidig med gård XVII, og anlagt som en udløber heraf.

A7262: Et langhus med 5 sæt tagbærende stolper og 2 indgangspartier. Mod syd ses en drejning af indgangspartiet mod vest. De tagbærende stolpesæt består af: A16374- A16383, A16376-A16381, A12425,
A12426 og A16380 -A16393. Der mangler modstående stolper til A12425 og A12426, og A12426 har ved
snitning ikke kunnet registres i profilen. Da A16381 kun er 8 cm dyb og de fleste af de andre tagbærende
stolper ikke er særlig meget dybere, har stolpen sandsynligvis bare været meget sporadisk bevaret.
Afstanden mellem sættene er på ca. 3 meter, på nær over indgangsrummet (mellem 3.-4. sæt) hvor afstanden
er ca. 3,6 meter. Huset måler 3-3,3 meter midtskibs.
Mod nord er der kun bevaret en dørstolpe (A16379) mens begge stolper er bevaret mod syd (A16386 og
A12423).Dørstolperne har en stor diameter på mellem 42 og 45 cm, mens dybden ikke er så stor, 5-17 cm.
De tagbærende stolpers bredde ligger mellem 28 og 53 cm og dybden ligger mellem 25 og 8 cm.
Huset er i alt ca 12,5 meter langt og ca 5,1 meter bredt.

Gruber og keramik:
De 7 udgravede gruber/grubekomplekeser var af relativ ringe dybde – op til ca 36 cm. Flere af gruberne
indeholdt keramik, der er dateret til sen FRJ/ÆRJ eller ÆRJ, hvilket også daterer gruberne. Ud over keramik
er der også fund af flint i form af afslag, en flække og en skraber (X4073) fra gruberne. Hvorvidt flinten skal
ses som levn fra tidligere tiders aktiviter i området må stå åbent.
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Etape 2B2a område 35:
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Feltet i område 35, der i alt udgør 3166 m2, er beliggende umiddelbart nord for Torsgårdsvej under hvilken
bebyggelsen højest sandsynlig fortsætter, som udgravningerne på HOM Torsted Vestermark og HOM
2211Meteorvej Vest. I feltet er der udgravet 149 stolpehuller og 26 gruber og grubekomplekser. Tilsammen
udgør stolpehullerne 2 gårdsanlæg, hvor det østligste dateres til sen FRJ/ÆRJ og det vestligste anses for at
være yngre, måske fra den tidlige del af YRJ.
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Sen FRJ/ÆRJ:
Lidt syd for parcel XIII i felt 32 ses gårdene på parcel XIV, beliggende nord for den nuværende Torsgårdsvej. Mod vest ligger 4 mindre langhuse med 4 sæt tagbærende stolper, A7330, A7276, og A7266. Dertil
kommer et langhus med 6 sæt tagbærende stolper A7272 og 4 udhuse, A7281, A7331, A7275 og A7267.
Huset med 4 sæt tagbærende stolper, A7273, er med nogen usikkerhed kategoriseret som udhus med indgang
mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolpesæt. Typen er hidtil ikke set på lokaliteten, men findes f.eks. på Vendehøj nær Randers, hvor den optræder i bebyggelsens seneste fase, dateret til 1.-2. århundrede e. Kr. Der kan
ikke umiddelbart knyttes et langhus til udhuset. Muligheden for at der er tale om et langhus, i hvilket de østligste sæt dels simpelthen er forsvundet og/eller genanvendt fra konstruktionen langhus A7272, må stå åben.
Som det fremgår nedenfor, ses der netop i A7272 udskiftninger i flere stolpehuller.
Ud fra husenes orientering, beliggenhed i forhold til hinanden og få stratigrafiske iagttagelser ses der en
tidsmæssig forskydning mellem husene, således at de vestlige huse A7330 (uden udhus), A7276 (med udhus
A7281?) og A7266 er de ældste gårde på parcellen, mens A7272 (med udhusene A7267, der er nord-syd
orienteret, og A7331) udgør en del af den yngre bebyggelse på parcellen. Den yngste bebyggelse på parcellen udgøres af stakladen A7275 og A7273, der måske udgør langhuset i gårdskomplekset.
De mindre, vestlige langhuse A7330 og A7276 er af samme størrelse og har – let forskudt – identisk orientering. Der er ingen stratigrafiske iagttagelser, der kan redegøre for forholdet mellem disse 2 huse. De anses
dog ikke for samtidige. Det bemærkes at man i forbindelse med opførelsen af A7330 bevidst har forsøgt at
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undgå at stille tagbærende stolper i en tidligere anlagt grube. Der har altså været aktivitet på parcellen i forvejen, og huset er antageligvis ikke det først anlagte.
A7276 og A7273 er med sikkerhed ikke samtidige, da de overlapper hinanden. Der synes også at være et tæt
tidsmæssigt forhold mellem A7273 og A7272. Knyttes stakladen A7275 til det mulige langhus A7273, efterfølger disse huse det store langhus med 6 sæt tagbærende stolper A7272: Til det store langhus A7272 hører
udhuset A7331 og det nord-sydvendte udhus A7276.

Det mindre langhus A7266, der ombygges til et definitorisk sikkert nord-syd orienteret udhus A7267, stammer sandsynligvis fra den tidlige bebyggelse på parcellen. Måske er det anlagt parallelt med et af de mindre
langhuse mod vest, således at vi her ser endnu en situation med 2 langhuse, der deler en allerede etableret
parcel. Det mindre langhus A7266 har ikke tilknyttet et udhus.
A7330: Hus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod nord og syd. Indgangspartier er placeret
vinkelret på 3. sæt tagbærende stolper, og er dermed asymmetrisk anlagt, drejet mod øst. Det 1. sæt TB stolper i vest er desuden stillet skråt, muligvis for at undgå at grave stolpehullet i gruben A16164. Muligvis har
gruben været for løs i fylden til at kunne bære konstruktionen. Gruben er dermed ældre end huset.I flere stolpehuller ses stolpespor ca. 25 cm i diam.
I konstruktionen indgår de tagbærende stolper A16163-A16166, A6564- A16162, A12374- A16154,
A16151- A16152. Indgangsstolper: A16161, A16156, A16160.
Husets længde 8,2 m, bredde 5 m. Bredde midtskibs: 2,5 m. Afstand mellem sæt: ca. 2,5 m. Dog kun 1,9 m
mellem 1. og 2. stolpepar mod nord og 3,2 m over indgangsrummet.
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A7276: Hus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangspartier i nord og i syd.
De tagbærende stolpesæt består af A6565- A16150, A16145- A16146, A16141- A16139 og A16134A16138. Indgangspartierne består af A16144, A16143 mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper i syd og
A16147, A16148 mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper i nord. Stolpehullet A16117 er muligvis en støttestolpe i det søndre indgangsparti, men er ret utydelig i snittet.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt ca. 2,2 m, 2.-3. sæt (indgangsrum) ca. 3 m, 3.-4. sæt ca. 2,1 m.
Huset måler 2,6 - 2,7 m midtskibs.
Husets længde er omkring 7,5 m målt fra 1.-4. sæt. Husets bredde er ca. 4,8 m inklusive indgangspartierne.
De tagbærende stolpers diameter er 38-60 cm og i dybden måler de 24-40 cm.

A7273: Randskår ((X3122) i konstruktion daterer huset til ÆRJ. Formentlig udhus med 4 tagbærende
stolpepar: A16140/A16117, A16137/A16136-A16142, A12305 -A16131, A16101-A16110. Huset har indgangsparti mod sydvest - mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper; A16132-A6566. Det har været under overvejelse hvorvidt der egentlig er tale om et langhus med 6 sæt tagbærende stolper. I så fald skulle stolpehullerne A16109 og A16108 fra langhus A7272 indgå i konstruktionen. I disse stolpehuller ses der spor af flere
nedgravninger. Ud fra dørens placering virker denne tolkning mest oplagt.
Der er fundet flere rødbrændte keramikskår i stolpehullerne A16136/A16137.
De tagbærende stolper er cirkulære i overfladen.2. og 3. sæt tagbærende stolper samt A6110 har rund bund.
A12305-A16131 er småt og ikke særlig tydelige i modsætning til husets øvrige stolper. Hvad angår stolpehul
A16101 er der muligvis spor efter udskiftning. Der ses en udskiftning/reparation ved A16137 i form af det
mindre stolpehul A16136.
Huset har 2,5 - 3 meter mellem de tagbærende stolpesæt, størst mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper, hvor
indgangsrummet har været. Huset måler 2,6 - 3 meter midtskibs, og smalner til i vestenden
Huset er ca. 9 m. langt og 4 m. bredt. Med bagvæg har huset i alt været ca. 5 meter bredt.

A7272: Et hus med seks tagbærende stolper bestående af følgende par: A12304-A16128, A6557/A16101A16109, A16100-A16108, A16097-A16104, A16091-A16103, A16086/A16087/ A16088-A16084. Huset
har indgange mod syd og nord mellem 3. og 4. sæt tagbærende stolper: A6553-A16099, A16105-A16106.
Indgangene er forskudt mod det 3. sæt tagbærende stolper dvs. mod vest.
Afstanden mellem sættene er størst over indgangsrummet, ca. 3 meter, mens hhv. 2. og 5. sæt ligger ca. 2
meter fra stolperne, der danner indgangsrummet. 1. og 6. sæt tagbærende stolper ligger ca. 2,5 meter fra de
nærmeste sæt.
Afstand på tværs af sæt: 2,6-3,3 m. Smallest i enderne og breddest i midten. Huset smalner derfor til i enderne.
De tagbærende stolper er størst i den østlige ende med en dybde på 42-44 cm. De efterfølgende tagbærende
stolper er ganske små og det må heraf formodes, at det er særligt gavlenden der har båret hovedparten af husets vægt. I den nordøstlige endegavl af konstruktionen er der desuden erkendt flere stolpehuller i en relativt
lille område.( A16088,A16087 og A16086) A16088 og A16086 kan være stolper der har støttet A16087 og
ses som senere tilføjelser eller reperationer.
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Huset er cirka 12,5 m. langt og omkring 5 meter bredt.
I forbindelse med udgravningen af stakladen A7275 er det blevet observeret, at et af stakladens stolpehuller(A16096) skærer en af husets (A7272) tagbærende stolper ( A16097). A16096 er tolket som værende indgangsstolpe i stakladen. Hvis det ikke er tilfældet men derimod en udskiftning eller reparation af stolpehul
A16097 falder denne tolkning til jorden. Det syntes dog som værende en rimelig forklaring, at stolperhullerne (A16098-A16096) vitterligt skal ses som indgangsparti i stakladen.
De tagbærende stolper er ikke ens hverken i dybde eller udformning. Yderligere er der i den vestlige ende
spor efter udskiftning af stolper ( A16100 og A16108). Muligvis også A16101, der ellers formodes at høre til
hus A7273, kan også have været en del af hus A7272. Der er dog i forbindelse med udgravningen af
A16101 fundet en rest af et stolpehul (A6557) der ligger i en mere gunstig position i forhold til resten af huset og den er derfor blevet inddraget i nærværende position på trods af dens ringe tilstand.
Der er blevet fundet trækulsrester og rødbrændt ler i flere af de tagbærende stopler.
7275: Staklade med fire stolper: A6554-A16092, A16118-A16090. Indgangsparti mod vest bestående af
stolperne; A16096-A16098.
Stakladen er regtangulær 1,5 m. bred og 2,2 m lang og ligner A7331 i grundplan.
Særligt stolpehul A6554 er utydelig. Kun en rest af stolpehullet blev erkendt.
Stakladen formodes at være yngre end hus A7272 som beskrevet under beskrivelsen af hus A7272. I stolpehul, der indgår i kostruktionen er der fundet et stykke flint, der formodes at være groft fladehugget, og derfor
dateres til SN/ÆBA (X4276). Holder denne datering af flintstykket, må det betragtes som sekundært deponeret i stolpehullet, idet konstruktioene tydeligvis er af jernalderdatering.
A7266: Langhus med fire sæt tagbærende stolper og indgangspartimod syd og nord.
Der er bevaret to dørstolper i den nordlige væg (A16061 og A16067) og en enkelt i den sydlige væg
(A16073). Afstand mellem sæt: sæt 1-2: 2,5 m; sæt 2-3: 2,9 m; sæt 3-4: 2,7 m. Huset måler 2,3-2,7 m. midtskibs.
Der ligger muligvis et N-S-orienteret udhus med tre sæt TB stolper i husets vestlige ende. Dette udhus vil i
så fald dele flere stolpehuller med langhuset (se i øvrigt A7267). Det var ikke muligt at udredde stratigrafien.
Husets længde: 7,9 m. Bredde: 4,4 m. Huset er drejet ca. 10 grader mod uret. Tagbærende stolpers diameter:
38 cm - 54 cm, dybde: 11 cm - 42 cm. Dørstolpers diameter: 29 cm - 36 cm. Dørstolpers dybde: 4 cm - 12
cm.

A7267: Nord-syd orienteret udhus med tre sæt TB stolper og indgangsparti i den vestlige side. (evt. en staklade med to sæt TB stolper).
Huset lapper over med A7266: De fire sydligste stolper deles med A7266. De to midterste stolper i huset
(A16078 og A16071) kan tolkes som stolpehuller i flere faser, mens de sydligste stolper (A12225 og
A16077.1) er mere tvivlsomme i den henseende. Godt nok skærer A16077.1 et andet stolpe hul (A16077.2),
men dette ligger så forskudt, at det vanskeligt kan indgå som en primær del af en konstruktion. Det er således
også mulighed for at udelade de to sydligste TB stolper af konstruktionen, som således vil blive til en staklade.
Der er tre stolpehuller, som kan tolkes som en del at et indgangsparti (A16080-A16082).
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Afstand mellem TB stolpesæt: sæt 1-2: 2,2 m; sæt 2-3: 2,3 m. Måler 2,5 m midtskibs. Længde: 4,5 m. Bredde: 3,4 m. Tagbærende stolpers diameter: 38 cm - 53 cm., dybde: 15 cm - 42 cm. Dørstolpers diameter: 24
cm - 33 cm, dybde: 6 cm - 14 cm.
A7331: Staklade med fire stolper A12300-A12301, A16127-A16125/16126 og indgangsparti i østenden
A16123-A16124
Mulig udskiftning i stolpehul A16125/A16126 samt den sydligst beliggende indgangsstolpe A16124.
A16125 formodes at være ældre end A16126 grundet lighed i fyld mellem A16125 og A16127. Ud fra den
formodning at der ikke er foretaget en udskiftning af stolpen i A16127. Stolpehullerne i anlægget er generelt
ikke særlig tydeligt markeret.
Anlægget måler i øst/veslig retning 2,2 m. og i den syd/nordlige 1,5 m., og har dermed en karakteristisk, regtangulær grundplan (se også A7275). Stakladens indgang støder ud mod området hvor også hus A7272´s
nordligt beliggende indgangsstolper er. Der er cirka 3 m. mellem de to anlægs indgange. En tolkning kunne
derfor være, at de to anlæg har været samtidige.

A7281: Staklade med fire tagbærende stolper, der består af: A 16178,- A 16176, A 16177- A6567. Stakladen
er kvadratisk og måler omkring 3,3 m fra både nord til syd og fra vest til øst.
De tagbærende stolper måler 42-48 cm i diameter og 14-21 cm i dybden.

Gruber og keramik:
Der er ikke funktionsbestemt nogen gruber i feltet – bortset fra A 12439 , der er en enkeltliggende kogestensgrube i feltets nordvestlige del. De undersøgte gruber er op til 88 cm dybe, indeholdende større eller
mindre mængder keramik. I de tilfælde, hvor keramikken har kunne dateres, dateres den til sen FRJ/ÆRJ
eller ÆRJ. De daterede gruber ligger omkring det østlige gårdsanlæg, der er gennemgået ovenfor. Øvrige
gruber indeholder ku ukarakteristisk keramik, der kan dateres til den sene del af bronzealderen/jernalderen.

YRJ
Parcel
Ca. 25 meter vest for gård XIV ses en gård i 2 faser, bestående af langhus A7277, langhus A7279 og udhus
A7280. Langhusene er lidt længere end det ellers er set på lokaliteten, mens stolpehullerne har en relativt
lille diameter og en lille nedgravning. På parcellen ses – i modsætning til den omkringliggende bebyggelse –
stort set ingen dybe materialetagningsgruber. Der er konstateret en lav nedgravning/naturlig lavning med
kulturlag i bebyggelsens sydøstlige udkant samt enkelte kogestesgruber/ildsteder i og omkring bebyggelsen.
Sammenholdt med især grundplanen af langhus A7277 dateres bebyggelsen til yngre romersk jernalder.
Hvorvidt de to langhuse skal ses som samtidige eller om der er en tidsmæssig forskydning må stå åbent.
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A7277: Et langhus bestående af 9 sæt tagbærende stolper med indgangsparti mod nord.
De tagbærende stolpesæt består af A61233-A16232, A12472-A6558, A12470-A16231, A16235- A16229,
A6562-A16228, A6559-A16226, A6563-A16224, A1561-A16223
Flere af stolperne er forstyrret af et dræn, og der er kun meget lidt tilbage af stolperne. Indgangspartiet består
af A12469 og A12467. Det er kun det nordlige indgangsparti, der er bevaret. Der er søgt efter et sydligt, men
dette kunne ikke findes.
Husets vestende er bygget op med et modul længst mod vest. Modulet ses tydeligst i husets nordlige række
tagbærende stolper. I den sydlige række er der faktisk lige stor afstand mellem de 3 vestlige sæt tagbærende
stolper. Herefter følger et enkeltstående sæt tagbærende stolper. Vest for indgangsrummet ses 6 sæt tagbærende stolper sat med uregelmæssig afstand. Indgangsrummet måler ca. 3 meter. Mod øst er stolpesættene
afsat med 1 – 2,5 meters afstand. Mod vest 2,3- 3 meters afstand. steder 2,8 m.
Huset måler 2,8-3 meter midtskibs. Det er i alt ca. 16 meter langt og har oprindelig været ca. 5,5 meter bredt.
De tagbærende stolper er mellem 22 og 45 cm bredde og mellem 5 og 20 cm dybe .
A7279: Et øst-vest vendt langhus med 6 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod syd og nord. Der er
kun en stolpe bevaret i hvert indgangsparti.
De tagbærende stolpersæt består af: A6570/A16222- A16221, A16218/A16219- A16220, A12441A16198/A16199, A16189- A16196, A16038- A16204 og A16203- A16216. Der ses nogen reparation i husets vestende. Udover de tagbærende stolper er der også to ekstra stolper (A16195 og A16202) i øst-enden af
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huset, disse stolper er enten støtte stolper, eller spor efter en indvendig konstruktion. Indgangsstolperne består af A16122 mod nord og A16197 mod syd.
Huset har kraftige lighedstræk med A7277, idet vestenden er opbygget over 1 modul og et enkeltstående sæt
stolper. Over det brede indgangsrum følger de 3 østlige sæt tagbærende stolper, der er afsat med regelmæssig
afstand. Afstanden mellem sættene er: 2 m, 3.1 m, 3,15 m, 2,7 m, og 2,75 m. Huset måler ca. 3 meter midtskibs.
Huset er i alt ca. 13,7 meter lang og 5 meter bredt.
De tagbærende stolpers diameter ligger mellem 29 og 55 cm, her er A12441 ikke taget med da den adskiller
sig med en bredde på 69 cm. Dybden ligger på mellem 9 og 34 cm.
Til huset hører den lave grube med ildstedskarakter A12442 med fund af et sparsomt keramisk materiale.
Antageligvis er der her tale om resterne af husets arnested.
A7280: En staklade bestående af A16239, A16253, A16240 og A12446. Sandsynligvis skal A16240 og
A16250 også tilskrives denne konstruktion, om end især A16250 ligger noget skævt for den sydlige række af
stolper. Minimum 3 x 2,6 meter i grundplan.

Etape 2B2a område 44:
Felt 44 udgør 673 m2 og er beliggende nordligt i etape 2B2a på en fremskudt tunge over den øst-vest orienterede ådalsarm til Hatting Å. Terrænet skråner ned mod den nordvestlige del af felt 32. Ved udgravningerne
er der åbnet et felt med en del søgegrøfter i forbindelse hertil. Søgegrøfterne supplerer de ved forundersøgelsen anlagte grøfter. I udgravningerne er der lokaliseret en næsten 100 meter lang stolperække samt en række
gruber, der
antageligvis
skal dateres til
ældre bronzealder. Stolpen er
p.t udateret,
men det anses
for sandsynligt,
at den ligeledes
skal relateres til
ældre bronzealders miljø.

Foto af det
fremspringende
næs set nede
fra ådalsarmen.

Side 205 af 259

0

25,00
meter

Felt 44 blev udviddet med en række søgegrøfter, der supplerede de eksisterende fra forundersøgelsen.

ÆBA:
A 7285: Stolperække med sandsynlig rituel eller landskabsmarkerende funktion.
Stolperækken består af i alt 32 stolpehuller, der udgør en næsten 100 meter lang række. Stolperækken fulgte
terrænnets fald fra kote 44 til kote 42 på vestsiden af bakketoppen. Anlæggets østligste 1/3 del ligger i nogenlunde plant terræn i kote 44, dog også med et mindre fald. Stolperækken er let uregelmæssig, og der er
lidt varierende længde mellem stolperne – oftest dog mellem 2,8 – 3,2 meter. Der er et større mellemrum
mellem stolperne på toppen af bakken, der muligvis skal opfattes som en passage. Det skal bemærkes, at
enkelte stolpehuller i den højeste kote var noget nedslidte, mens andre var af god dybde ( på til 34 cm). At
der skulle være tale om resterne af flere midtsulehuse har været diskuteret, men på grund af det markante
fald i terrænnet synes denne mulighed at være usandsynlig – sammenlignet med andre hustomter med samme
datering fra museets ansvarsområde.
Stolpehullerne her adskiller for størstedelens vedkommende sig fra alle de andre stolpehuller på lokalplansområder ved for - de flestes vedkommende - at være stenskoede. Det eneste fund fra stolpehullerne er en
slibesten af kvarsit, som kendes fra hele Tragtbægerkulturen (X4014), hvor den er blevet anvendt til slibning
af stenøkser. I området omkring stolperækken lå der flere gruber, og i de fleste af dem indeholdt bronzealderkeramik, der ud fra beskaffenhed og magring højest sandsynligt skal placeres i ældre bronzealder. Flere af
gruberne ligger på arealet mellem stolperækken og er delvist udgravet ved forundersøgelsen. I udgravningen
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blev et par af dem afdækket yderligere .En grube indeholder desuden et fragment fladehugget flint (A
16536).

Slibesten X 4014 fra stolpehul i stolperækken.
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Stenskoede stolpehuller. Øverst til venstre den hvide slibesten anvendt som skoning af stolpehullet i A 16516.

Her under ses stolperækken (markeret med pink) på næsset over ådals udløbet.
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Funktionen af stolperækken er ukendt, men det formodes, at den udgør en form for monumental arkitektur.
Hvorvidt den skal forstås som et landemærke eller er et monument af rituel karakter må stå uvist. I udgravningerne er det fastslået, at ådalsarmen har været vandfyldt – i hvert fald på nogle tidspunkter, så hvorvidt
armen har været anvendt som færdselsvej må stå åbent. Som beskrevet under felt 32, er der der fundet tilsvarende keramik i et stolpehul nær konstruktion A 7255. Det bemærkes, at de to områder med spor efter ÆBA
aktivitet er i en afstand af ca 100 meter af ådalsarmen, og at der principielt kan have været visuel kontakt
mellem lokaliteterne.
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Gruber og keramik:
Ovenfor er gruber, indeholdende bronzealderkeramik, formentlig fra ældre bronzealder, markeret med rød.
Gruberne var temmelig dybe, og deres formål er ukendt. Keramikken var meget karakteristisk, magret med
knust granit. Flere af gruberne er udgravet ved forundersøgelsen i området: A 12416, A 12415 og A 12328.
Gruben A 16536 er fremkommet ved udgravningerne. Gruben, der ovenfor er markeret med grøn, A 16531,
blev delvist udgravet som en grav. Der er dog ikke noget, dertyder på, at der var tale om en gravlæggelse.
Anlægget indeholdt også keramik, men af en anden karakter end den før omtalte. Dateringen af denne keramik er usikker.
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Ornamenteret randskår fra A 16536 (X4030).

Nyere tid:
Vestligst i feltet sås en nord-syd orienteret stolperække. Stolpehullernes beskaffenhed samt indehold af rester
af hegnspæle daterer denne stolperække til nyere tid.

Område 38:
847 m2 udgravet. Se område 25.
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Område 39 nord:
I område 39 nord er der udgravet 3262 m2, der udgør periferien af et sammenhængende, bebygget område,
beliggende i felt 39 syd, felt 27, 32 og 28. Enkelte strukturer stikker ud over feltgrænsen. Det drejer sig om et
lille hus med 4 sæt tagbærende stolper, et nord-syd orienteret udhus og en struktur, der er tolket som et
hegnsforløb. Strukturerne vil blive gennemgået sammen med resultaterne fra felt 39 syd. Feltet var i høj grad
præget af store grubekomplekser, der omkrandsede bebyggelsen i koterne over de vådomåder, der kunne ses
mod nord, øst og vest.
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I felt 39 nord er der udgravet 1 markskel, der kan ses på O1 kortet for Torsted by, 41 anlæg er klassificeret
som gruber, 28 stolpehuller er udgravet. Der til kommer et antal anlæg, der viste sig om værende naturfænomener, udgik m.v. Stort set alle gruber indeholdt keramik, heraf kan en del dateres til sen FRJ/ ÆRJ.
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Område 39 syd:
I område 39 syd er der udgravet et felt på 17920 m2. Feltet afgrænses mod vest af stamvejen Østerhåbsalle
og udgravningerne i felt 27. Syd for feltet ligger Torsgårdsvej. Terrænet falder ned mod vejen, og et vådområde ses sydligt i feltet. Mod nord afgrænser felt 39 nord. Mod vest falder terrænet. I felt 39 syd er der delvist
afdækket 2 grøfter i forbindelse med huse, formodede væggrøfter, 684 stolper, der tilsammen danner omkring 50 strukturer. 109 anlæg er klassificeret som gruber, hvilket fyldskift(er) også dækker over: i alt 4 anlæg er klassificeret som fyldskifter. Anlægget A 6599 blev oprindelig klassificeret som en brønd, og 115
strukturer formodes at indgå i dette plankebelagte anlæg, hvis funktion i skrivende stund endnu er uafklaret.
3 anlæg er klassificeret kulturlag. De to er mindre, kulturlagsfyldte lavninger, mens det 3. sydligst i feltet op
til lavereliggende koter. Her tolkes det uregelmæssigt afgrænsede lag med spredte keramikstykker som et
nedtrampet lag, på hvilket f.eks. kreaturer har trampet gennem et forhistorisk muld/kulturlag ned i undergrunden i kanten af et større vådområde.
Bebyggelsen dateres til sen FRJ/ÆRJ og ÆRJ. Der ses igen en mere eller mindre stram parcellering, indenfor hvilke, de respektive gårdsanlæg ligger. Resultaterne for felt 39 nord og felt 39 syd vil blive gennemgået
sammen. Fra tidligere perioder foreligger kun enkelte, sikre fund.
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SN /ÆBA:
Fra gruberne A 17007 og A 16774 foreligger der hhv. et fragment af et
fladehugget segl (X4294) og et bor (X4278), der dateres til SN/ÆBA. Genstandende har uden tvivl ligget på overfladen, og er tilfældigt faldet ned i
gruber med jernalderdatering. Det har ikke lykkedes at lokalisere jordfaste
strukturer fra perioden i udgravningsfelterne.

Sen FRJ/ÆBA:
Bebyggelse:

X

XVIII

XXVII

XXVIII
XXIX
XIX

XX

XXI

XXIII

XXII

XXVI
XXV

XXIV

Parcellernes placering i felt 39 nord og felt 39 syd.
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Som tidligere omtalt ser bebyggelsen i felt 39 også ud til at relatere sig mere eller mindre stramt definerede
parceller. Al bebyggelsen anses på nuværende tidspunkt for at datere sig til sen FRJ/ÆRJ, dog undtaget bebyggelsen på parcel XXVI, der sandsynligvis er yngre. Det bemærkes, at det ser ud til, at der er en regelmæssighed i størrelsen af de formodede parceller.

Parcel XVIII:

A 7374

A 7393
A7394

A7376

På parcellen ses der lev efter, hvad der antages at være et gårdsanlæg i 2 faser. Det nordlige hus, A 7374, har
ikke indgangsstolper, men eksistensen af et større, tydeligt defineret indgangsrum mellem 2. og 3. tagbærende stolpesæt tyder på, at de har været der. Hvis der har været et udhus til dette langhus er det A 7395. Det
sydlige langhus og det nord-syd orienterede udhus A 7394, anses for at være samtidige. Rester af hegn (?)
ses øst herfor, men sættes ikke i forbindelse med husene, og vil blive behandlet selvstændigt senerer.
A 7374: Sandsynligvis nord-syd orienteret udhus relateret til gårdsanlæg umiddelbart syd herfor. Huset er
beliggende i et temmelig grubefyldt område, og stratigrafiske iagttagelser gør sig gældende ved A 20477, der
er gravet ned i toppen af A 20311, og A 20478, der er iagttaget i bunden af gruben A 8675 (indmålt under
udgravningen af etape 2A, og ikke genindmålt under nærværende udgravninger, da den først blev renste frem
fra den meget komprimerede og ødelagte flade umiddelbart inden et stort regnvejr oversvømmede feltet).
Huset bestående af 4 sæt tagbærende stolper, der mod nord har et lidt bredere midterskib end mod syd (1,9 m
i syd, 2,3 m i nord). Afstanden mellem de tagbærende stolpesæt er 2,3 m og 2,7 m over Huset måler fra første til sidste stolpesæt ca. 7, 5 meter. Stolpehullerne har diameter på 27-46 cm, dybde 10-22 cm. Flere af
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stolpehullerne er udgravet i forbindelse med de tidligere udgravninger, og dte bemærkes her, at dybden og
diameteren generelt var større.
A 7376: A7376 er et 3-skibet øst-vest orienteret hus bestående at 4 sæt tagbærende stolpehuller, med indgange i nord og sydsiden i mellem 2. og 3. sæt tagbærende stolper.
Huset består af sættene fra vest mod øst. 1. (A20675, A20674), 2. (A20676, A20677), 3. (A20682, A20681),
4. (A20683, A20684). Indgang i syd består af A20679 og A20680. Indgang i nord består af A20956, det var
ikke muligt at finde den sidste stolpe selvom der blev afrenset i fladen. Området nord for huset var kraftigt
præget at traktose.
Det 1. sæt tagbærende fra vest er funderet en anelse dybere 10 - 20 cm., end de andre sæt. Til gengæld er 1.
sæt fra vest cirka 15-20 cm. mindre i diameter i forhold til de øvrige stolpehuller.
2. sæt fra vest er en del lysere end de øvrige stolpehuller. Dette kunne evt skulles en udskiftning af stolpesætte i mens det har stået under tag.
I fire stolpehuller (A20674, A20676, A20681, A20684) er det observeret et lysere mere homogen brunt
fyldskifte. I beskriverlserne er dette fyldskifte forklaret som en mulig rest af et stolpespor. Normalt er stolpespor mørkere end selve nedgravningen og ikke lysere som det er tilfældet her. Det virker sandsynligt at det
brune fyldskifte har noget med stolpens placering at gøre. I to af stolpehullerne er der udtaget jordprøver fra
både det brune fyldskifte og fra selve nedgravningen.
Kigger man på stolpehullernes placering i fladen, ses det at den centrale del af huset med indgangene i mellem 2. og 3. sæt er større (ca. 300 x 330) end de øvrige (ca. 270 x 270). Huset snævre således til i begge gavle i forhold til den centrale del af huset. Det skal dog nævnes at der på grund af stolpehullernes størrelser
ikke er noget til hindre for at stolperne har stået på en lige række, så midterskiber har haft samme bredde hele
vejen igennem.
Ved det sydlige indgangsparti var der markant forskel på de to stolpehuller. Det østlige (A20680) var større
og dybere end det vestlige (A20679). Det østlige stolpehul (A20680) er tolket som den dørbærende stolpe.
Døren formodes at have åbent ud af. At døren skulle være hængt i højre side støttes af den grube (A20685)
som ligger op ad huset lige til venstre for indgangen set udfra. Nemt lige at smide sit affald ud af den åbne
dør.
A 7393: 4-stolpeanlæg, kvadratisk anlæg bestående af 4 stolpehuller efter 4 tagbærende stolper. Der blev
ikke fundet rester eller spor efter et indgangsparti. Afstanden imellem de enkelte stolper er målt fra center af
stolpehul til center af stolpehul. Målene ligger alle fra 205 - 218 cm.
A 7394: Udhus bestående af stolpehuller fra 3 sæt tagbærende stolper. Bygningen er oriendteret nord-syd
med indgang vendt mod vest. Indgangen er placeret i mellem det sydligste og det midterste sæt tagbærende
stolper. Længde og bredde på bygningen er målt fra center til center af stolpehullerne. Længde 4,9 meter og
bredde 2,4 meter. Kun stolpehullet fra den ene indgangsstolpe er bevaret. Målet til center af indgangsstolpen
er der 1,2 meter målt fra de tagbærende stolpler i vestsiden. Bygningen er meget regulær med ensartede afstande i mellem de enkelte stolpehuller. Bygningen overlejrer eller overlejres af A7393 et 3-skibet langhus.
Der er ingen strategrafi der kan udrede relationen imellem de to bygninger.
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Parcel XIX:

A7297

A7399

A7292
A7291

A7293

A7295

A7294

På parcellen ses gårdsanlæg i hvilket der ser ud til at være et lille langhus i nord, A 7297, og et hus i syd, A
7293, A 7295, A 7294, der enten udvikler sig fra et udhus til et stort langhus eller fra et langhus til et udhus.
Udviklingshistorien i bebyggelsen er svær at klarlægge, eftersom stratigrafiske iagttagelser ikke har været
mulige her. Mellem husene ses en formodet staklade, A 7399, et stikhegn med ukendt funktion, A 7292.
Mod vest ses en del stolpehuller, der ikke er udredt i felten, men antageligvis udgør et øst- vest orienteret hus
med 4 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod syd. En afløser for A 7297?
A 7291: hus med 4 sæt tagbærende stolper og indgangspartier mod nord og syd. Afstanden mellem 1. sæt og
4. sæt er 8,5 meter, målt fra center til center af stolpehul. Midtskibet har en bredde på 2,5 - 2,7 meter. I midter sektionen (indgangsrummet) er der 3 meter mellem 2. og 3. sæt tagbærende, mens afstanden fra 1. til 2.
sæt kun er på 2,5 meter. Mellem 3. og 4. sæt er der en afstand på 2,7 meter.
Indgangspartierne både i nord og syd er rykket mod vest og er sat nærmere 2. sæt end 3. sæt. Indgangen er
således ikke placeret midt i indgangsrummet. Indgangsstolper er sat 1 meter udenfor midtskibet og med en
indbyrdes afstand på 1 meter. Sideskibene får derved en bredde på cirka 1 meter. hvorved huset bredde totalt
har været godt 4,5 meter med en længde på cirka 10,5 meter totalt.
A 7293: Et langhus med 4 sæt tagbærende stolper. Stolpesættene består af (A17159, A17155), (A6340,
A17152), (A17145, A17148) og (A6344, A6545).
Afstanden mellem sættene liggen mellem ca 2 meter og 2.35 meter (på nuværende tidspunkt kan det ikke
siges præcist da flere af stolper mangler at blive målt ind). Huset er i alt ca 6,4 meter langt.
Afstanden på tværs af sættene er ca 3.2 meter.
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Stolpernes bredde varierer mellem 22 og 52 cm, dybden mellem 7 og 23 cm., stolperne mod vest er den del
større end dem mod øst.
Huset ligger på et fladt platou sammen med husene A7294 og A7295 (en stratigrafi), og lige syd for hegn
A7292, som det sandsynligvis hører sammen med.
Anlægsbeskrivelserne kan ses på T2047, T2050, T2051, T2054-2056.
Omtolkning d. 28.2.12 KR.
Den ovenfor beskrevne bygning harmonere ikke med størrelsen på andre erkendte bygninger i opmrådet.
Midskibets bredde på over 3 meter stemmer ikke overens med at der kun er 2 til 2,3 meter imellem hvert fag.
Desuden er der en dishamoni i mellem størrelsen på stolpehullerne i nord og stolpehullerne i syd. Blandt
stolpehullerne i syd er der flere meget store og dybde, imens stolpehullerne mod nord er mindre og slet ikke
så dybe. Det er således ikke klart om derer tale om en 3-skibetbygning som nævnt ovenfor eller om de meget
dybde stolpehuller i syd kan tænkes at høre til en anden bygning, som blot ikke er erkendt, da eventuelle
tilhørende stolpehuller ligge lige i overgangen i mellem to udgravningsfelter. Det virker som om mange at
stolpehullerne er fundet ved senere afrensning i falden.
Der er imidlertid en relation i mellem A7292 og A7293 idet stolperækker løber parallet med hinaden, om det
skyldes et hegn (A7292) og et tilhørende bygning (A7293) eller om der er tale om to bygninger, hvor den
sydlige mangler sydsiden af midtskib, er uvist.
A 7294: Et øst- vest vendt langhus med 6 sæt tagbærende stolper. Afstanden mellem sættene er (fra vest til
øst i ca tal): 2,5 meter, 2,8 meter, 3,5 meter, 2,7 meter og 2,35 meter, og huset er i alt ca 14 meter langt.
Afstanden på tværs af sættene (breden af midtskib) er ca 3 meter, på nær de sidste 2 sæt mod øst hvor afstanden er (vest mod øst) 2,8 meter og 2,5 meter. Huset bliver altså en del smallere yderst mod øst.
Stolpernes bredde varierer mellem 52 og 62 cm, på nær A17154 og A17146.2 som er henholdsvis 86 og 102
cm bredde. Dybden varierer mellem 11 or 40 cm med en koncentration omkring 25-35 cm.
Huset ligger sammen med hus A7293 og A7295 og hegn A7292, det er umuligt at sige noget on relationen til
A7293 og A7295, mens A7295's stolper skærer A7294's hvilket betyder at dette hus er ældst.
A 7295: Et øst- vest vendt lang hus med 5 sæt tagbærende stolper. Nordsiden på huset let buet. Der er også
bevaret et muligt dørparti.
Afstandene mellem sættere er (fra vest mod øst, ca tal): 3 meter, 2,25 meter, 3 meter og 3 meter. Huset er i
alt ca 11.40 meter langt.
Afstanden på tværs af sættene er (fra vest mod øst): 2,5 meter, 2,5 meter, 2,7 meter, 2,7 meter og 2,8 meter.
De tagbærende stolpers bredde varierer mellem 18 og 66 cm. Dybden mellem 7 og 43 cm.
Dørstolperne er 43 og 56 cm bredde og 8 og 22 cm dybe.
Huset ligger på et ret fladt areal sammen med hus A7293 og A7294 og hegn A7292, det er umuligt at sige
noget on relationen til A7293 og A7295, mens A7295's stolper skærer A7294's hvilket betyder at dette hus er
yngst.
Omtolkning d. 28.2.12. KR.
Ved at omtolke A7292 og A7293 har A7295 mistet et sæt tagbærende, men tilgengæld fået et indgangsparti i
syd.
3-skibet bygning bestående af stolpehuller fra 4 sæt tagbærende stolper. Bygningens længde målt fra 1.
sæt/fag til 4 sæt/fag er 8,5 meter. Midtskibet er 2,6 meter bred fra fra center til center af stolpehul. Bygningen har en øst-vest vendt orientering.
Midt i huset ses indgangsrummet som måler 3 meter fra 2. til 3. sæt, imens der kun er 2,5 meter mellem 1. og
2. sæt. I mellem 3. og 4. sæt er der 2,7 meter. Der er kun bevaret indgangsparti mod syd.
Bygningen overlejre A7294 og er dermed yngst. Der er altså tale om en bygning på 4 sæt tagbærende som
afløser en bygning med 6 sæt tagbærende.
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A 7297: Hus med tre sæt tagbærende stolpepar : A16780-A16783, A16784-A16785 og A16786-A12679.
Der blev ikke fundet rester af et muigt indgangsparti .
Afstanden melllem de tagbærende stolper er fra ca. 2 m. til 2,7
Bredden på huset er ca. 2 m, længden er omkring 4,7 til 4,8 m.
Huset er let skævt med en forholdsvis stor varierende afstand mellem stolpeparrene. De tættest beliggende
tagbærende stolper er de østligt med blot 2 m. immellem sig.
De tagbærende stolpers bredde varierer mellem 43 og 65 cm. Dybden mellem 12 og 30 cm.
I flere af stolpehullerne blev der observeret stolpespor : A16780, A16782, A16784, A16786, A12679,
A16785. visse af disse stolpespor var meget utydeligt afgrænset men dog eksisterende. I den vestvendte ende
var der foruden stolpeparret yderligt et stolpehul immellem de to tagbærende stolper A16781, der kan have
fungeret som støtte for de to tagbærende stolper. I flere af stolpehullerne blev der fundet rester af keramik.
Mod syd fandtes der et stolpepar vis funktion ikke kunne erkendes : A16787.1 og A6575. Fyld og øvrige
udseende indikerer at disse to stolpehuller høre sammen men hvilken funktion de har haft er uvis.
Området omkring huset er grundigt blevet afrenset i søgen efter et muligt fjerde stolpepar samt yderlige stolper til A16787.1 og A6575. Disse blev ikke fundet.
Undergrunden er meget leret og flere steder præget af meget dyreaktivitet. Desuden ligger huset på en lille
lavning og det må derfor formodes at have været udsat for en øget moderne landbrugsaktivitet end de omkringliggende huse.
Flere af de omkringliggende formodede stolper viste sig at være spor efter dyreaktivitet samt et enkelt stenspor.
A 7399: Mulig 4-stolpeanlæg. Kun stolpehullerne efter 3 stolper er bevaret. Stolpehullerne er af ringe dybde,
kun en A16787.2 er over 10 cm dyb. De øvrige er kun 5-6 cm dybde, hvilket viser en ringe bevaringsgrad,
hvilket kan forklare det manglende stolpehul.
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Parcel XX og XXIX:

A7303

A7308
A7299

A7399

A7400

A7301

A7310

A7298

A7311

A7294
A7300

På parcel XX ses langhuset A 7298 flankeret af udhusene A 7300, A 7301, A 7400 og A 7299. Gruber og
grubekomplekser synes at følge en afrundet afgrænsning af gårdsanlægget. Nord herfor ligger et lille gårdsanlæg (brun). Dette gårdsanlæg har fået tildelt en selvstændig parcel, XXIX, om end dette ikke fremgår med
samme tydelighed som andre steder – og gården principielt kunne være en forgænger for gården på parcel
XX. Et stort grubekompleks, der sandsynligvis tilhører gården på parcel XX ser ud til at have bortgravet den
ene tagbærende stolpe på A 7308, hvorfor det lille gårdsanlæg på parcel XXIX sandsynligvis skal opfattes
som ældre end den store gård. Ud fra det arkæologiske materiale er der dog ingen forskel i dateringen.
A 7299: Hus med tre sæt TB stolper, indgang mod nord og syd. Øst-vest orienteret. I bygningens midteraske
ses 4 stolpehuller (A16682, A16684, A12744, A6583), som hører til konstruktionen. A16684 og A12744 er
placeret så eventueller stolper kunne går på østsiden af en tværbjælke placeret på 1. og 2. sæt tagbærende.
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt: 3,3 m; 2.-3. sæt: 2,2 m.
Afstand på tværs af sæt: 2,2 m - 2,5 m.
A 7298: Langhus med seks sæt TB stolper. Der er en del reparationer og udskiftninger til de TB stolper. Der
er bevaret indgangsparti i begge sider:
Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt:1,9 m; 2.-3. sæt: 1,5 m; 3.-4. sæt (indgangsrum): 3,5 m; 4.-5. sæt: 2,8 m; 5.-6.
sæt: 2,6 m. Midterskibet måler 2,3-2,9 m. Længde: 12,3 m. Bredde: 5 m.
TB stolpers diameter: 21 cm - 81 cm
TB stolpers dybde: 8 cm - 47 cm
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7300: Hus med fire muligvis fem tagbærende stolpepar. Bestående af følgende stolpehuller : A6580-A17086,
A16803-A17084, A12812-A12809, A12813/12814-A12807 samt et enkelt stolpehul i den østlige ende
A12806 der muligvis hører med i konstruktionen. Afstand mellem sæt: 1.-2. sæt: 2,4 m. 2-3. sæt: 3,0 m. 3.4 sæt: 3,1 m Afstand på tværs af sæt er for de tre vestlige par ca. 3 m. Afstanden mellem de to østligste stolpepar er ca. 2,5 m
De tagbærende stolpehuller har en omkreds på mellem 60-90 cm og en dybde på 8-39 cm. I modsætning til
stolpehullerne i hus A7301 er de temmelig brede og en smule dybere. I enkelte af stolpehullerne var der spor
af stolpespor i fyld : A12809, A6580 og A17084.
Ingen indgangspartier er fundet. A17085 og A12808 udgår - dyregange. A12813 er muligvis en udskiftning
af A12814. Fund af lerslagge i flere af stolpehullerne samt en lille smule keramik.
Relationen med det nord-syd gående hus A7301 er ikke blevet erkendt. At de to huse ikke har været samtidige er dog ganske sikkert.
Husets længde er 8,6 m
Terrænet er omkring huset realtiv fladt. Undergrunden er gulbrun og grå meget let sandet ler til ler.
7301: Nord-syd gående hus med tre tagbærende stolpepar samt et enkelt stolpehul nordligst uden makker.
Afstand mellem sæt( østlige ende) : 1.-2. sæt: 2,7 m; 2.-3. sæt: 3,0 m. 3.-4. sæt : 2,7. Afstand på tværs af sæt
(midterskib): mellem 2,9 og 3,0 m. Længde: 6,8 m. eller 8,4 m hvis man indregner A16793. TB stolpers
diameter: 22 cm - 73 cm.TB stolpers dybde: 12 cm - 27 cm.
7400: Formodet 4-stolpeanlæg bestående af kun 3 stolpehuller efter tagbærende stolper. Bevaringsgraden er
meget ringe både for de stolpehuller der indgår i anførte anlæg, men også for de omkring liggende stolpehuller. De 3 stolpehuller ligger i en retvinkel og har en indbyrdes afstand på 2,5 meter. Hvilket passer fint med
lignende 4-stolpeanlæg fundet på lokaliteten. To af stolpehullerne belv udgravet og har enslydende fyld,
form og størrelse. Den største bevarede dybde er 9 cm.
7308: En fire-sætter uden indgangpartier, muligvis et langhus. Et fag mangler modstående stolpe..
Der blev ledt efter indgangsstolper, men ikke fundet.
Der blev ligeledes ledt efter modstående stolpe til A16820 mod syd, men ikke fundet. Den er sandsynligvis
forsvundet i gruben A16809.
Afstand mellem sæt er: 1.-2. sæt 2,8 m, 2.-3. sæt 3,2 m og 3.-4. sæt 2,5 m.
Afstand på tværs af sæt er: 1. sæt 3,2 m - 2,4 m.. Huset er alt i alt smallere i den østlige ende end den vestlige.Huset måler 8,6 m i længden, målt fra 1.-4. sæt, og 3,2 m i bredden, målt på tværs af det 1. sæt.
Huset står på et nogenlunde jævnt terræn. Undergrunden består af en lys, gulbrun - grålig, heterogen, leret
sand.
De tagbærende stolpers diameter er 38-64 cm. De tagbærende stolpers dybde er 12-27 cm.
A 7303: Staklade med 4 tagbærende stolper og indgangsparti. Stakladen måler 2,1 x 2,4 meter bredest på den
side hvor indgangen er. Stolperne bredde varierer mellem 27 og 33 cm, dybden mellem 11 og 24 cm.
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Parcel XXI og XXII:

A7310
A7318

A7315

A7313
A7312

A7311
A7305
A7314

A7319
A7316

Det er usikkert, hvorvidt der er tale om en eller 2 gårde. Placeringen af 4 stolpeanlægget A 7315 i grundplanen for langhuset A 7313 (og den lidt tvivlsomme A 7314 umiddelbart vest herfor) indikerer, at der er tale
om en parcel – direkte sammenlignelig med gårdene på parcel XIII og XI (Etape 2b2a, område 32), om end
der ikke er den samme, meget regelmæssige struktur i gårdsanlægget her som på de to førnævnte gårde. Som
det også er bemærket i de foregående udgravninger på etape 2B2a er der i det enkelte gårdsanlæg 2 huse, der
kan defineres som beboelseshuse. Udhusene er forskelligartede, og ligger spredt og usystematisk omkring
langhusene. Et bemærkelsesværdigt antal gruber/grubekomplekser, der anses for samtidige, omkrandser
langhus A 7305. Gruberne er overvejende 40-60 cm dybe. Antageligvis er der tale om materialetagningsgruber.
A 7305: Hus bestående af 6 sæt tagbærende stolper. Huset har en let krummet nordlig langside, og synes at
være repareret, navnlig i husets østside. Indgangspartier er ikke bevaret, men er sandsynlige eftersom der er
et indgangsrum mellem 3. og 4. tagbærende stolpesæt.
Afstanden mellem sættene er 2,2 - 2,6 meter, Over indgangsrummet 3,3 meter.
Afstanden på tværs af sættene er 2,5 - 3,3 meter, med den smalleste afstand i de yderste stolpesæt- huset
krummer let på nordsiden.
Huset er i alt ca 13,4 meter langt.
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Stolpernes bredde varierer mellem 32 og 85 cm, dybden mellem 7 og 36 cm.
A 7313: Hus bestående af seks tagbærende stolpepar med bevaret indgangsparti mod syd . Flere af de tagbærende stolper har rester efter stolpspor.
Mod vest er der en koncentration af stolpehuller omkring de tagbærende der tolkes som værende en del af
husets konstruktion, sandsynligvis støttestolper eller reperationer. Den vestlige endes gavlstolper står desuden meget tæt på det næste par. Blot 130-150 cm imellem, ikke desto mindre er disse gavlstolper medregnet i
husets konstruktion da de ligger på linie med de øvrige tagbærende stolper i huset. Disse stolpehuller kan
have været en del af husets oprindelige konstruktion. De kan også have været en del af en senere tilbygning.
Hvad enten det ene eller andet er tilfældet giver det ingen forklaring på hvorfor gavlstolper står så tæt på det
næste tagbærende stolpepar.
Husets sydvendte tagbærende stolperække krummer en smule.
Fra flertallet af de tagbærende stolpehuller blev der fundet keramikskår, trækulsrester og rester af rødbrændt
ler/ rødbrændt lerklining. Ca. i midten af huset var der placeret en grube( A16882) hvori der blev fundet en
del rester af rødbrændt lerklining og enkelte keramikskår. Hvilken relation gruben har til huset vides ikke. En
oplagt tese kunne være at gruben er opstået i forbindelse med at de østligt beliggende tagbærende stolper er
blevet taget op og huset blevet genbrugt/nedlagt. Mod sydøst (ca. 4,5 m derfra) findes der en grube med
mange rødbrændte keramikskår. En fundtype der også er repræsenteret i A16873.
Afstand mellem sæt. 1,4 m – 2,5 meter. Indgangsrum mellem 3. og 4. stolpesæt måler 3,2 meter.
Afstand på tværs af sæt er ca. 2,7-2,9 m. mellem den veslige endes gavlstolper er afstanden en smule kortere
2,4 m.
Husets længde er lige under 12 meter.
Huset ligger i et relativt fladt terræn. Undergrunden er består skiftevis af meget let leret sand og meget let
sandet ler. Desuden er hele området omkring huset præget af mange dyregange særligt de område hvor det er
meget let leret sand. Hvilket har bidraget til megen frustration og misforståelse angående mulige anlæg.
Stolpehullerne har en forholdsvis indbyrdes ensartet dimension. Med en dybde på omkring 30-40 cm og en
bredde omkring 55 til 110 cm.
A 7311: Langhus med fire sæt tagbærende stolper (hvoraf to stolper er forsvundet) og indgangspartier i både
nord og syd.
To af de tagbærende stolper er blevet fundet i gruber; A6351 i gruben A16980, og A6348 i gruben A16854.
Disses stolpers modstående er dog ikke blevet fundet. A6351 afviger fra de andre tagbærende stolper med en
større dybde og et anderledes fyld. Den sydvestligste stolpe sidder meget skævt i forhold til de andre stolper.
Afstand mellem sæt er 2,4 – 2,7 meter, størst over indgangsrum.
A 7312: Hus bestående af 4 sæt tagbærende stolper. Indgangspartier bevaret mod N og delvist mod S.
Huset er regelmæssigt, men spinkelt dimensioneret med 2 - 2,2 m på tværs af sættene og 2,2 -2,6 m mellem
sættene. Længde: 7,4 m, bredde 3,6 m.
Stolpehullerne er dybest i det vestligste sæt (hhv. 37 og 43 cm), mens de øvrige sæt kun er 14 - 18 cm dybe.
Diam. 48 - 63 cm. I enkelte stolpehuller ses stolpespor.
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A 7310: En staklade med indgangsparti mod syd. Der blev ledt efter en tagbærende stolpe i gruben A17000,
men ikke fundet. Gruben A17000 anses dog at være ældre end stakladen, ved snit af den ene dørstolpe
(A6349) blev de stratigrafiske forhold registreret. Der foreligger i skrivende stund ingen datering på gruben.
Dimensioner ca. 2,3x 2,0 meter.
A 7318: Et øst-vest vendt udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper.
Afstanden mellem sættene er ca 3,15 meter og 2,5 meter. Dette betyder at indgangen højst sandsynligt har
været i den vestlige ende af huset mellem de to første sæt tagbærende stolper.
Afstanden på tværs af sættene (midterskibet) er ca 3 meter ved alle sættene..
Huset er i alt ca ¨5,8 meter langt.
Stolpernes bredde varierer mellem 58 og 67 cm, dybden mellem 13 og 20 cm, med en stolpe, A17044.1, der
afviger noget med en dybde på 47 cm.
A 7319: Staklade eller 4-stolpeanlæg: måler 3,5 meter øst-vest, og 2,9 nord-syd, og er altså lidt aflang. Stolperne er mellem 50 og 65 cm bredde og 16- 31 cm dybe.
A 7316: Staklade eller 4-stolpeanlæg med 2 sæt tagbærende stolper, men uden et indgangsparti. Afstand
mellem sæt er 2,5 m. Afstand på tværs af sæt er 2,2 -2,4 m.
A 7315: Staklade eller 4-stolpeanlæg med 2 sæt tagbærende stolper.
Der er sandsynligvis tale om udskiftning af stolper eller reparationer i huset.
Der er ikke fundet et indgangsparti til stakladen. Afstand mellem sæt er ca. 2,6 m. Afstand på tværs af sæt: 1.
sæt 2,9 m og 2. sæt 3,0 m.
Stakladen står mellem 2.-4. sæts i et langhus (en 6-sætter), men de stratigrafiske forhold er uklar.
A 7318: Mindre bygning eller udhus bestående af stolperhullerne fra 2 sæt tagbærende stolper. Bygningen
har været 3-skibet med et midterskib mellem de tagbærende på 4,1 X 2 meter. Rundt om midterskibet ses der
enkelt spredte stolpehuller som kunne være rester af et vægforløb. Stolpehullerne ligger i en afstand på cirka
1,2 meter fra midterskibet. Cirka 1,75 meter vest for 1. sæt tagbærende ligger et enkelt stolpehul. Dette kunne være en rest af en vestgavl.
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På parcel XXIII ses et velafgrænset og meget symmetrisk opbygget gårdsanlæg. Som det tidligere er set i felt
27 synes gårdsanlægget at have været begrænset af en kvadratisk afgrænsning, modsat gårdsanlæg ved hvilke grubernes placering i en halvcirkel omkring gårdsanlægget antyder en afrundet afgrænsning. Parcellen
synes at have en størrelse på ca 23X20 meter, hvilket placeringen af gruber, særligt mod nord, også synes at
underbygge. Det ser ud som om gårdsanlægget er i 2 faser, repræsenteret af et langhus med 6 sæt tagbærende
stolper mod nord og syd, samt et antal udhuse – her kan der modsat mange andre gårdsanlæg ikke tilknyttes
en 4-sætter, men kun udhuse med maksimalt 3 sæt tagbærende stolper. Det har ikke været muligt at fastslå et
stratigrafisk forhold mellem husene, altså mellem fasen med langhus i hhv. nord og syd. Udhusene A 7379
og A 7380, der overlapper hinanden, var ellers en mulighed for at komme dette forhold nærmere.
A 7378: Omtrent Ø-V orienteret langhus, opbygget over 6 sæt tagbærende stolper. Indgang mod N og S placeret centralt på husets langside. Huset er udgravet på 2 forskellige etaper (etape 2A 2007 og felt 39 syd
2011). Ved udgravningerne i 2011 var huset blotlagt i sin fulde længde, men eksisterende snit blev ikke registreret på ny. Huset er 13,5 meter langt, og måler 2,5 m over midtskibs ved husets midte, men kun ca. 2 m
ved første og sidste sæt tagbærende stolper. Huset krummer dermed svagt. De tre sæt tagbærende stolper
mod vest er opstillet med ensartet afstand på ca. 2,8 m, men i husets østende er opstillingen mere uregelmæssig, således, at der kun er ca. 1 meter mellem 4. og 5. sæt tagbærende stolper og ca. 2 m mellem 5. og 6 stolpesæt. Indgangsrummet måler ca. 3 meter. Huset synes at have undergået en del reperationer, navnlig i
huests østende og omkring indgangen. En karakteristisk fyld med en del rødbrændt ler ses i toppen af en del
af stolpehullerne mod øst. Dette træk synes også at fremgå af anlægsbeskrivelserne fra husets vestdel. Det er
imidlertid ikke alle stolpehullerne, der har dette karakteristika, og sammenholdt med det relativt store antal

Side 225 af 259

stolpehuller, der indgår i huset, betyder det, at husets østende og indgangsparti er blevet ombygget - muligvis helt op til et par gange - der synes nemlig at være 3 forskellige typer fyld, der sandsynligvis hver især
repræsenterer en byggefase. En væggrøft mod øst ligger en lille meter fra det østligste sæt tagbærende stolper, og det bemærkes, at den ikke har fungeret i hele husets levetid. Et stolpehul med kraftigt indslag af rødbrændt ler skærer nemlig denne grøft. Stolpehullerne med det rødbrændte ler indikerer en brand på tomten,
og idet det bemærkes, at flere stolper synes at være gravet op, og fyld med rødbrændt ler er kommet ned i
disse huller, kan det overvejes om huset er nedbrændt. Fund af ukarakteristisk keramik fra flere stolpehuller.
Væggrøftens dybde øges med et let fald i terrænet mod vest. Mørke, regelmæssige aftegninger i det længdegående snit indikerer opstillede vægstolper i grøften. Nærmest indgangspartiet mod syd synes at være et regulært stolpehul. Grøften er relativt ensartet i fylden, og formodes at være fyldt op hurtigt efter nedgravningen med en ensartet muld. Fra udgravningerne i 2007 indgår A10271, A10269, A8959, A8960, A10268,
A10270, A10454.
De to vestlige stolpesæt er tidligere blevet beskrevet som 4-stolpeanlæg, se A7098, denne nye beskrivelse
træder isteder for tidligere.
A 7385: Udhus, bestående af 2 sæt tagbærende stolper og indgangsparti mod nord. Udhuset orienterer sig
mod det nordligere beliggende langhus A 7378. De fleste stolpehuller, der indgår i huset, er undersøgt i forbindelse med forundersøgelsen af delområde 2B. Huset er 3,4 meter bredt og 3,8 meter langt (inkluderende
indgangspartiet). Et stolpehul indenfor husets areal (A21031) tolkes som tilhørende huset, evt. som en del af
indretningen. Stolpehullerne i udhuset har været af moderate proportioner - fra forundersøgelsen er der registeret diameter og dybde på 37-67 cm, mens dybden var 14-18 cm. Ved de egentlige udgravninger var stolpehullernes dybde kun 5-10 cm. Tidligere beskrevet som A7097.
A 7387: Udhus, opbygget af 3 sæt tagbærende stolper. Huset har indgangsparti mod syd, og er beliggende
mellem A7386 og A7378. Udhuset kan have tilhørt begge langhuse, idet et evt. indgangsparti mod nord ikke
nødvendigvis er bevaret. Indgangspartiet på sydsiden sås kun i fladen. På sydsiden af den sydlige række tagbærende stolper sås desuden et par regulære stolper - det ene med et tydeligt stolpespor, der sandsynligvis
har relateret sig til funktioner eller indretningen i huset. Huset har været minimum 4,5 meter langt, og mindst
3,5 meter bredt. Husets midterskib måler 2,5 meter. Husets stolpehuller er af moderate dimensioner. Det bemærkes, at det østligste sæt er dybere nedgravet end hustes øvrige stolpesæt. I huset indgår et enkelt anlæg,
der ikke er genfundet i forbindelse med nærværende undersøgelser. Der henvises til beskrivelsen fra forundersøgelsen.
A 7386: Langhus, østv-vest orienteret 3-skibet med 6 sæt tagbærende stolper samt indgangsstolper i nord og
syd. Længde ca. 13,5 meter, bredde ca. 5,8 meter. Tværmål på tagbærende stolper ca. 2,8 meter.
Der kan muligvis udskilles to faser. En ældre fase repræsenteret ved stolperne 21051, 21047, 21048, 2143,
21038 samt 21036 sydlig del, hertil 21045 og sydlig del af A21044 som mulige indgangsstolper - atså ses
den eventuelle ældre fase i husets centrale del. Eller et tidligere udhus med 3 sæt tagbærende stolpe og indgang i nordside imellem 2. og 3. sæt tagbærende. Den nyere fase skærer nemlig A21047, hvorimod stratigrafien er usikker ved anlæggene A21038, og 21036. Der ses endvidere stolpehuller, som nærmere repræsenterer udskiftninger end selvstændige faser, nemlig 21053, 21033, 21145/21146. Ved tre af fire indgangsstolper
ses også mulige udskiftninger (A21042, 21147/21148 og 21049/21253). Der kan dog også være tale om dobbelte indgangsstolper. Hvorvidt det skal opfattes på den måde, at huset er totalt nedrevet for atter at blive
genopbygget på omtrent samme sted, må dog stå åbent. Muligvis repræsenterer de ændrede stolpeforløb reperationer eller delvise ombygninger i husets levetid. Der bemærkes stolpespor i flere stolpehuller i husets
østdel. Langhuset er endvidere yngre end gruben A21006, idet stolpehullet 21245 er placeret i gruben. Centralt i huset ses meget store og forholdsvis dybe stolpehuller: 21050, 21046, 21040, 21041, 21036,21039.
Mod vest (21032-21033, 21145,21146) er stolpehullerne knap så store og dybe, hvilket også gælder for de
sidste to sæt mod øst.
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I indgangsstolpen A21148 er der fundet fragment af kværnsten, ikke hjemtaget. Der er udtaget jordprøver
med henblik på datering fra A21046, 21050, 21052. (Alle tre anlæg havde stolpespor eller mulige
stoplespor).
A 7389: Udhus, bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Indgangsparti med enkelte stolper mod syd. Udhuset
anses for at tilhøre langhus A7386, idet indgangen orienterer sig mod dette. Udhusets tagbærende stolpe mod
sydvest skærer gruben A21002, og er dermed er huset yngre end denne. Indtil videre er udhusets nordøstlige
stolpe ikke fundet, antageligvis fordi den ikke kan erkendes i grubens mørke fyld. De tagbærende stolper,
der er af rimelige dimensioner, danner nærmest et kvadratisk rum. Husets totale længde er 3,7 meter, mens
bredden er ca. 4 meter. Relationen til udhus A7390, der er en spejlvendt udgave af nærværende hus, kan ikke
fastslåes, idet der ikke kan ses en stratigrafi i husenes hhv. sydvestlige/nordvestlige hjørnestolpe (A20999).
Det kunne overvejes, om der er fundet en delvis genanvendelse af eksisterende stolper sted, og der kan dermed antages, at husene ligger umidelbart efter hinanden i tid.
A 7390: Udhus, bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Indgangsparti med dobbelte stolper mod nord. Udhuset anses for at tilhøre langhus A7378, idet indgangen orienterer sig mod dette. Udhusets tagbærende stolpe
mod sydvest skærer gruben A21002, og er dermed er huset yngre end denne. De tagbærende stolper, der er af
rimelige dimensioner, danner nærmest et kvadratisk rum. Husets totale længde er 3,5 meter, mens bredden er
ca. 3,1 meter. I husets østside ses et stolpepar, der enten er en reperation eller relaterer sig til aktiviteter i
huset f.eks. en opstillet væv. Relationen til udhus A7389, der er en spejlvendt udgave af nærværende hus,
kan ikke fastslåes, idet der ikke kan ses en stratigrafi i husenes hhv. sydvestlige/nordvestlige hjørnestolpe
(A20999). Det kunne overvejes, om der er fundet en delvis genanvendelse af eksisterende stolper sted, og der
kan dermed antages, at husene ligger umidelbart efter hinanden i tid.
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På parcel XXIV ses et gårdsanlæg i en enkelt fase, beliggende umiddelbart syd for parcel XXIII. Om end
parceller eer mere sparsomt bebygget, anes en stringent layout af gårdsanlægget. På samme måde som dennordligere beliggende gård synes opbygningen at være kvadratisk snarere end halvcirkelformet. De nordlige
beliggende gruber synes at antyde en afgrænsning af parcellen, der mindst har været 18x22 meter lang. Parcellen ligger få meter vest for en tidligere lavning/vådområde, i hvis randzoner, der ses et stort, sammenhængende kulturlag, der tolkes som overflademuld, nedtrampet af husdyr.
A 7396: 4-stolpeanlæg på 1,9 meter x 2,4 meter. Der er ikke fundet bevaret rester efter indgang selvom de
tagbærende stolphuller alle har en dybde på omkring 20 cm. 4-stolpeanlægget tolkes som del af et gårdsanlæg bestående af langhus A7392, udhus A7391 og stakladerne A7395 og A7396.
A 7393: 4-stolpeanlæg, kvadratisk anlæg bestående af 4 stolpehuller efter 4 tagbærende stolper. Der blev
ikke fundet rester eller spor efter et indgangsparti. Afstanden imellem de enkelte stolper er målt fra center af
stolpehul til center af stolpehul. Målene ligger alle fra 205 - 218 cm. 4-stolpeanlægget ligger lige nordvest
for langhus A7376 og tolkes som tilhørende til dette hus.
A 7391: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolper. Mod nord ses en lidt skæv forlængelse af bygningen
med et ekstra stolpesæt (A21188 og A21163). Indgangsparti med 2 stolper mod øst i det nordligste stolperum. Huset er nord-syd-orienteret og hører sammen med langhuset A7392. A7391 ligger ca. 1,5 m øst for
langhusets østgavl. De 6 sydligste stolpehuller måler fra 50 til ca. 80 cm i diameter og halvdelen af dem har
stolpespor.
A 7392: Øst-vest orienteret, 3-skibet langhus. Længde omtrent 13 meter, anslået bredde ca. 5,5 meter. Indgangsstolper i både syd og nord er bevaret. Nordlige indgangsstolper: A21207 og 21208. Sydlige indgangsstolper A21261 og 21211. Begge sæt ligger let forskudt mod vest i forhold til de fire centrale, tagbærende
stolper A21206, 21209, 21259-60, samt 21213-15.
Der er bevaret seks sæt (eller 7?) tagbærende stolper, som generelt står med et spænd på ca. 2,8 meter. Dog
ses det, at både det vestligste (ca. 2,6 meter) og det østligste sæt (ca. 2,5 meter) har et lidt mindre spænd.
Samtidig kan det anføres, at disse to sæt i fladen og ved snit var markant mindre og mindre dybe end de centrale stolpehuller.
Huset tolkes som een fase, men med ændringer/udskiftninger, idet der i den sydlige del af huset ses udskiftninger. Endvidere må det overvejes, om de to sæt A21202/A21220 og A21217-19/21204/A21273 repræsenterer en ændring i den tagbærende konstruktion eller blot en udskiftning. Det bør endvidere overvejes, om
det vestligste og det østligste sæt stolper er tilføjet senere, jfr. forskellen i dimensioner, dybde og spænd?
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Det er ikke endligt afklaret, hvorvidt ovenstående repræsenterer bebyggelsen på en eller 2 parceller - hvorvidt der er tale om en regulerende parcellering i det hele taget. Umiddelbart er det sandsynligt, at der er tale
om to parceller, her markeret med hhv pink og rosa. Argumenetet for at der er tale om to parceller er, at de
nordlige bygninger synes at være af en helt anden beskaffenhed, stolpehullerne er radikalt anderledes – lave
og uden den karakteristiske fyld, der ses i de sydlige bygningers stolpehuller. Desuden er der klare paralleller
mellem opbygningen af A 7373 og den yngre romertidsgård, der f.eks ses i felt 5 på etape 1A. Der til kommer, at der syntes at være hegn mellem husene A 7363 og A 7382 samt øst for A 7382. Imod tolkningen af 2
separate parceller taler, at stolperne i hus A 7373 generelt var lave og af ringe diameter – som i et udhus.
Sandsynligvis skal fundbilledet ses på den måde, at der etale om 2 parceller, hvor den sydligste (pink), XXV,
skal dateres til sen FRJ/ÆRJ, mens den nordlige (rosa), XXVI, skal dateres til starten af yngre romersk jernalder.
A 7384: Bygning bestående af 6 sæt tagbærende stolper og indgange i begge facader. bygningen har en østvest vendt orientering og indgange mod nord og syd.
Længde 10,6 meter og 2,65 meter bredt.
Vestenden består af 3 sæt tagbærende og øst enden består af 3 sæt tagbærende. indgangene sidder således
placeret i mellem 3 og 4 sæt tagbærende fra vest. 2. sæt fra vest synes dog at afskille sig fra de øvrige stolpehuller. 2. sæt er trukket lidt ind i forhold til flugt linjen på de øvrige stolpehuller. Fylden i 2. sæt er mere ensartet og adskiller sig farvemæssigt fra de andre stolpehuller. I vestende står stolpesættene med en afstand på
150 cm. hvorimod stolpesættene i østenden står med en afstand på 220-250 cm. Årsagen hertil er ikke klarlagt.
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Bygningen kan være 2 faser. Det er uklart om der har været en total nedbrydning i mellem de 2 faser, men
sikkert er det i hvertfald af de fleste stolpehuller har mindst 2 faser, som enten kan være på grund af ombygning eller en løbende udskiftning af stolper. En ting der kunne tale for at en total nedbrydning i mellem de 2
husfaser, er at indgangene er rykket en halv til en hel meter mod vest i forhold til den tidligere fase.
I stolpehullerne fra den yngste fase ses der i stolpehullerne cirkulær anlæg med en fyld af markant rødbrunt
varmepåvirket ler , formentlig lerklining og en del trækul. Denne fyld kunne stamme fra en nedbrydning
efter en brænd, hvor efter bygningen er blevet efterladt eller flyttet til et helt nyt sted. Fra flere af stolpehullerne er der taget jordprøver både fra stolpespor og nedgravning. Dette ville muligvis være med til at give en
forklaring på sammenhængen i mellem stolpehullerne.
Hvad angår stolpehullernes dybde kan der ikke ses et mønster hvor de yngste stolpehuller er dybere eller
lavere end de ældste. Det er tilfældigt hvilken af de to der er dybest. Det kan således ikke ud fra dybden afgøres hvilke stolper der er ældst.
De ældste stolpehuller adskiller sig fra de yngste ved at være lysere og mere omblandede med undergrundsmateriale end de ældre, som har en mørkere og mere ensartet fyldsammensætning, på grund af den akkumolerede kulturjord i husets levetid.
Det kan undre at det har været nødvendigt at udskifte de tagbærende stolper. Går man udfra at stolper har
været af egetræ og at de har stået tørt under tag, burde de kunne holde i flere hundrede år uden at gå i forrådnelse. En udskiftning eller reparetion at stolperne kunne måske være nødvendig i forbindelse med brænd
eller en stormskade. I en stald kunne man godt forstille sig at det var nødvendigt med udskiftninger af stolper, i det dyrene påvirkning og tilførelse af gødning kunne fremskynde nedbryndningen af stolperne.
I et forsøg på udrede sammenhæng omkring stolpehuller i flere faser er der udtaget flere jordprøver for evt
via disse at kunne redegøre for en sammenhæng, eller om muligt at datere stolpehullerne.
A 7381: Ø-V orienteret udhus bestående af 2 sæt tagbærende stolpesæt, beliggende umiddelbart syd for
A7380 og antageligvis sammenhørende med denne. Udhuset er trapezformet mod øst, men det har ikke været
muligt entydigt at påvise en forlængelse mod øst, således som husets grundplan lægger op til. Det skal bemærkes, at de tagbærende stolper er af ganske ringe dybde og klein beskaffenhed. Huset måler 1,8 - 2,4 meter over skibet, og stolpesættene er placeret med ca 1,8 meters mellemrum. En stolpe (A20918) ses placeret
under den formodede rem, og anses for at være en reperation.
A 7380: Øst-vest orienteret 3-skibet langhus, 8 meter langt og 2,75 meter bredt, bestående af 4 sæt tagbærende stolper og indgange på nord og sydside.
Alle stolpehullerne er næsten ens i størrelse og udformning i såvel flade som i snit. Dog er 2. og 3. sæt sat en
smule dybere end de øvrige, især nordstolpen (a20934) i 2. sæt er dyb. Om denne større dybe skyldes at den
anvendte stolpe var for lang eller om der har været en anden grund er udvis. Fylden i stolpehul A20934 er
delt i tre fyldskifter. Det samme se i A20931 nordstolen i 3. sæt. I sydstolperne i både 2. ( A20924)og 3. sæt
(A20928) ses et markant brunt fyldskifte som et stolpespor der er trukket/hælder i mod nord. Den brunlige
opfyld kunne eventule være rester af et gulvlag som er fyldt ned i et tomt stolpehul. I to andre stolpehuller
(A20930, A20935) anes samme brunlige fyld, dog kun som et ganske svagt skift i nuance. Det er ikke fundet
en årsag til denne forskel i stolpehullerne opbygning, kunne vet være på grund af en opbygning eller udskiftning.
Indgangen i syd skærer gruben A20927. Bygningen A7380 er derfor yngre en grube A20927.
Udover det nævnte strategrafi i mellem A7380 og A20927 findes der ikke andre tilfælde af strategrafiske
forhold.
Bygningen A7380 ligger rent i fladen (1 fase). 9,5 meter vest for 1 sæt tagbærende ligger et andet langhus.
6,5 meter nord for 1. sæt tagbærende i A7380 ligger østende af en anden bygning. 2 meter syd bygning
A7380's vestende ligger et 4-stolpe anlæg som sandsynligvis har en tilknytning til hus A7380.
A 7388: Udhus bestående af 3 sæt tagbærende stolpesæt og indgange mod nord og syd. Huset er karakteriseret af meget dybe stolpehuller, både hvad angår de tagbærende stolper, der synes at være dobbelte (Ø 94-117
cm, dybde 28-42 cm) og de tagbærende stolper ( 34-62 cm, dybde 39-50 cm) Stolpehullerne kan dermed
generelt betegnes som dybe og smalle (navnlig det østligste sæt) - en indikation af en datering til 1. årh e.
Kr.? En del keramik fundet i sydlig indgangsstolpe. Flere af stolpehullerne syntes at have et lysere fyldskif-
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te, der er tolket som stolpespor. På grund af husets kraftige stolpesætning og indgang mod både syd og nord
- et træk, der ellers karakteriserer langhuse - er det blevet overvejet, hvorvidt huset er en slags portbygning
med gennemgang til en hegnet gårdsplads. Der bemærkes, at der er dobbelte hegnspæle mod nord, der forbinder nærværende hus med A7380. Bredde omkring 5 meter, længde mindst 5,5 meter. Indgangsrummet
måler ca. 3 meter, mens der kun er knapt 2 meter til sidste, østlige stolpesæt.
A 7373: Sandsynligvis nord-syd orienteret udhus relateret til gårdsanlæg umiddelbart nord herfor. Huset er
beliggende i et temmelig grubefyldt område, og stratigrafiske iagttagelser gør sig gældende ved A 20477, der
er gravet ned i toppen af A 20311, og A 20478, der er iagttaget i bunden af gruben A 8675 (indmålt under
udgravningen af etape 2A, og ikke genindmålt under nærværende udgravninger, da den først blev renste frem
fra den meget komprimerede og ødelagte flade umiddelbart inden et stort regnvejr oversvømmede feltet).
Huset bestående af 4 sæt tagbærende stolper, der mod nord har et lidt bredere midterskib end mod syd (1,9 m
i syd, 2,3 m i nord). Afstanden mellem de tagbærende stolpesæt er 2,3 m og 2,7 m over Huset måler fra første til sidste stolpesæt ca. 7, 5 meter. Stolpehullerne har diameter på 27-46 cm, dybde 10-22 cm. Flere af
stolpehullerne er udgravet i forbindelse med de tidligere udgravninger, og dte bemærkes her, at dybden og
diameteren generelt var større.
A 7383: 4-stolpe anlæg (staklade) på 2,6 x 2,6 meter. I 3 af stolpeshullerne ser der stolpespor. Stolpehullerne
er ensartede i udformning og fyld. Stolpehullerne rige dybde kan forklare hvorfor der ikke er bevaret spor
efter en indgang. 4-stolpeanlægget ligger 3,8 meter øst for langhus A7379. 4-stolpeanlægget formodes at
have haft en relation til A7379, evt del af samme gårdsanlæg.
A 7382: Bygning. 3-skibet bygning med stolpehuller fra 4 sæt tagbærende stolper. Bygningen er orienteret
øst-vest. Længde 1020 cm. bredde 250 cm. De første 3 sæt står med en afstand på 285-295 cm. i mellem
hvert sæt. I mellem 3. og 4. sæt er der en betydelig større afstand på 450 cm. Området i mellem 3. og 4. sæt
er afrenset og afsøgt for eventuelle manglende stolpehuller, dog uden af finde nogle. Det må antages at afstanden på 450 cm er den faktiske afstand i mellem 3. og 4. sæt. Alle stolpehullerne er gode med en bredde
på 40-50 cm og en dybde på 20-30 cm. Fylden er forholdsvis ensartet..
Det er i midlertid muligt at bygningen skal omtolkes til en bygning med 3 sæt tagbærende og det østlige sæt
stolpehuller i så fald tilhøre rester af et hegn.
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Østligst i feltet ses en mindre hus, der ligger lidt for sig selv. Huset kan enten have udgjort en selvstændig
enhed eller have tilhørt gårdene på parcel XXII eller XXVI. Huset synes at være af en noget tilfældig beskaffenhed, og det er derfor nærliggende at tolke det som et udhus.
A 7317: Hus med 4-5 sæt tagbærende stolper ( en stolpe i nordlige række er ikke eftersøgt på grund af bunker), 10,6meterlagt med en lille grøft i den østlige ende – umiddelbart op ad det østligste stolpesæt. Spor
efter indgang mod syd mellem 2. og 3. tagbærende stolpesæt. Huset er let tragtformet med et smalt midterskib mod vest (2,5 meter) og et bredt midterskib mod øst (3,2 meter). Minimums bredde 4 meter. Den lille
grøft mod øst står for tæt på den tagbærende stolpe til at være rest af væggrøft. Betragtes den formodede indgangsstolpe som en reparation, som ses flere steder i huset, indikerer grøften, at huset ikke har haft nogen
vægge, men at grøften f.eks. har fungeret som afvandingsgrøft.
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Produktionsanlæg A 6599:
Anlæg med p.t. ukendt funktion, antageligvis produktion eller nedkøling.

Anlægget er fundet ved forudgående undersøgelser i 2008. Her blev anlægget fundet mod undersøgelsernes
afslutning i et nord-syd gående snit i udkanten af vådområdet A16.962. Snittet blev gravet med en minigraver. Her dukkede en del småkviste op mod bunden i en grube under det overliggende alluviale lag i vådområdet .Ved videre oprensning af bunden fremkom lodretstillede pløkker eller små pæle samt vandret liggende
planker. Med henblik på at skabe bedre arbejdsum blev der anlagt et øst-vest gående snit. Forsøget på at skabe en balk nord-syd i anlægget mislykkedes, og resultatet blev et nord-syd-øst-vest orienteret snit. I forbindelse med med udgravningen af det øst-vest gående snit bemærkedes et par større sten, der blev løftet op af
anlægget. Disse sten har antageligvis været placeret i A6599 vestlige ende sammen med stenlægningen og de
to store sten. Formålet med disse temmelig store sten over eller i anlæggets vestende har uden tvivl været at
skabe en nedgang til anlægget, der på dette tidspunkt blev klassificeret som en brønd. Der blev iagttaget sy-
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stematisk stenlægning i snittets sydside. I forbindelse med de egentlige udgravninger er der ikke iagttaget
tilsvarende stenlægning i sydsiden af anlægget. Arbejdet i anlægget blev afbrudt, og snittet dækket af med
stof, fibertex og endelig opfyldt med sand.
Træbelægningen blev anset for at være anlæggets bund, og det blev iagttaget, at træpløkkerne syntes at sidde
parvist ligesom der fremkom svage spor efter vidjeflet. I laget over brædderne blev der opsamlet keramik,
knogler og trækul. Se også beskrivelsen af A6599 i udgravningens Access database. Ved den indledende
undersøgelse blev der tegnet en nord-syd og en øst-vest profil. Imidlertid korresponderer profiltegningen fra
2008 dårligt med iagttagelserne fra 2012, idet der er et slip på ca 30 cm mellem 2008-profiltegningens bund
og det niveau, der var det egentlige udgangspunkt for 2011/12 undersøgelserne. Ved hjælp af fotodokumentation og iagttagelser i felten er det dog muligt at rekonstruere profil og skitsere anlæggets opbygning. Nedefor følger en beskrivelse af anlægget, der modsvarer og beskriver dokumentationsniveau.
Udgravningsmetoden i 2012 vægtede i højere grad at få anlægget blotlagt i fladen med henblik på at skabe et
bedre arbejdsrum og dermed at få en bedre dokumentation af / overblik over trækonstruktionen og vidjeflettet i bunden af anlægget. Derfor blev det under udgravningen besluttet at blotlægge fladen i en og samme
omgang, idet der allerede var tegnet profil i 2008. Efter at udgravningsholdet havde orienteret sig i anlæggets
nordøstlige 1/4 og fundet det gamle snit ned til plankerne, blev de overliggende lag derfor fjernet med gravemaskine. Profilen er fotodokumenteret. Fladen blev dokumenteret i følgende niveauer:
Niv 0: indledningsvist blev det alluviale lag afrømmet til undergrundsniveau omkring anlægget. I fladen sås
en stor 6,5 x4,5 meter stor, langoval og uregelmæssig sænkning. Det fremgår af anlæggets form, at der er tale
om mindst 2 nedgravninger, der ikke er mulige at adskille i fladen, idet fylden er ensartet ( jf. lag a,b,j, l og
måske lag k på profiltegningen). Fylden er identisk med den fyld, der ses overlejrende hele vådområdet mod
nord, nemlig næsten sort kulturlag med opløste, ildskørnede sten. Mellem niv. 0 og niv. 1 ligger 2 til 3 meget
store sten, der fjernes med gravemaskinen. Da gps'en sætter ud under midt under indmålingen af stenene
bliver de kun delvist indmålt i omkreds. Der bliver ikke indmålt topniv på stenene, men ud fra fotos sammenholdt med profiltegning fra 2008 ligger topniv på stenene omkring 42,8. Stenenes bundniv er top af underliggende stenlægning. Top af niv 0 i kote 42,8 - 42,9
Registrering i fladen af niv 1
Niv 1: Der
afgraves med
gravemaskinen til niveauet umiddelbart
(ca.5 cm) over
træplankerne,
omtrent svarende til kote
42,2 - 42,25. I
fladen ses et
mørkt, rektangulært fyldskifte med
rundede hjørne
i dimensionerne 3,8x 2,1
meter, der er
omkranset af
et lyst, plastisk
lerlag –
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Vidjeflet fra anlæggets
sydlige del, niv 2. Er
senere optaget i præparat.

A21321 - med lignende form. Det lyse lerlag A21321 starter omkring 20 cm omtrent lodret over niv 1, og er
derfor ikke med på profillegningen - omend tilsvarende synes at optræde bag den indtegnede sten (lag g).
A21321 betragtes som et lerlag, der er blevet pakket om vidjefletten, med henblik på at filtrere smuds fra
indtrængende vand eller muligvis holde vand ude af anlægget. Det lyse lerlag kan følges til den flade, hvorpå
plankerne hviler, men ikke nedenunder plankerne. I niv. 1 er fylden gradvist blevt mindre sandet og mere
gytjeagtig (jf. antageligvis lag e, f og m på 2008-profilen). Der bemærkes spredte, løsrevne vidjer eller kviste
i fylden. På top af niv 1 ses fragmenter af vidjeflet mod nord, øst og vest i udkanten af anlægget. Nedgravningen har en tragtfornmet form, bred ved toppen, men får en mere ligesidet kasseform i forbindelse med det
lyse lerlag A23321.

Stenlægning mod
øst, niv2.

Niv. 2: Det afgraves over plankerne
samt mod nord, øst,
vest og til dels mod
syd. Her forbliver
en del af anlægget
dog stående i let
afrenset anlæg 1,
idet der observeres
velbevaret vidjeflet
i denne side. Der
iagttages bearbejdningsspor på flere
af plankerne, der
nummeres fra
x5007 til x5024,
startende fra øst
mod vest. Desuden
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fremkommer flere pæle, der sandsynligvis har haft en dobbeltfunktion i forhold til at danne rammeværk for
vidjefletten samt holde træet på plads (i vand?). Pælene er tilspidsede i den ende, der er banket ned i undergrunden. Pælene dels måles ind og dels markeres på et lodfoto, hvilket i nogen grad har vist sig uhensigtsmæssigt i forhold til at identificere og placere pælene i den efterfølgende Mapinfo redigering af anlægget.
Indmålte pæle har deres oprindelige nummer fra felten tilknyttet noten. I anlæggets østende, hvor anlægget
smalner lidt ind, ses en stenlægning, der er lagt som pigsten med den spidse side nedad. Vidjeflettet har også
indkranset denne del af anlægget. Længst mod øst ligger kun få sten. og det tyder ikke på, at der har været en
så regulær stenlægning i denne ende. Ved afgravningen bemærkes det, at fylden over plankerne er mere sandet i vestenden og mere gytjeagtig i østenden. Plankerne er optaget i samråd med Jesper Frederiksen samt
Peter Hamboe Mikkelsen, begge Moesgård Museum konserverings- og naturvidenskabelige afdeling.
Niv 3: Under plankerne sås et udvasket groft, vandaflejret sandlag, lokalt med partier af hhv. gytje og
sortfarvet sand i naturlige forsænkninger i en ellers flad bund. Ved anlæggelsen af stenlaget, er der pakket
med beige sandet ler og gråbeige meget klistret ler omkring stenene. Senere er de blevet overlejret af de sorte
lag o) som også så over plankerne. Bundniv under stenene er kote 42,05. I Niv 3 er kun indmålt pæle, der
fremkom under plankerne. Der var ikke spor efter yderligere anlæg eller bevidst præparering ud over
afgravningen af fladen i niv. 3.
Der bemærkedes keramik over, under og mellem plankerne. Et bundt af stængler fremkom på sandlaget
mellem to planker. Spredt i fylden blev der påtruffet knogler og mindre træstykker. Der er der ud over optaget blokprøver, pollenprøver i glas, en prøve af vidjeflettet (hvoraf der er blevet taget yderligere prøver) samt
våde jordprøver af de respektive lag til makrofossilanalyse. Der er bemærket små træstykker , måske træflies
eller træspåner i fylden over plankerne.

Pæle in situ i anlæggets sydlige del.

Beskrivelse af pælene rundt om
anlægget:
Pæl nr. 1- 33 rundt om anlæg
A6599.
Pæl nr. 1-12 - østlige ende.
Pæl nr. 18-33 - vestlig ende.
Pæl nr. 18-33, Her af kun nogle
bevaret træ, mens flere af de indmålte "pæle" ser ud til kun at være
huller med fyld af let leret sand mellem gråt.
Pæl nr. 25, 26, 27 snittet.
Pæl nr. 25 med pæl bevaret min 24
cm dyb (ikke snittet til bund)
Pæl nr. 26 uden træ bevaret, 23 cm dyb.
Pæl nr. 27 uden træ bevaret, 15 cm dyb.
Pæl nr. 32 (el 33?) har pæl bevaret, pæl nr. 28-31 har ikke træ bevaret. Dem der ikke har træ bevaret må have
fået pælen hevet op, da den ellers ville være bevaret.. (måske en anden træsort).
Pæl nr. 51, 56, 58 skrånende mod nord.
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Snit i anlæggets nordlige side,
hvor pæle står såvel lodret som
skråt banket ned i undergrunden.
Den lyse lerpakning ses til højre
for fotostokken.

En pæl med bearbejdet top X 5050. Foto Moesgård NatKons.
Beskrivelse af lag, anvendt i udgravningerne 2012:
lag o: over plankerne er der i anlæggets vestlige ende iagttaget mere sandblandet gytje - mørkt sand - end
andre steder i anlægget.
lag p: lyst, groft sandlag, der virker uvasket af vand. Det bemærkes, at det grå sandlag overlejrer plankerne i
anlæggets vestende, mens det i anlæggets østende viser sig umiddelbart under plankerne. Her ligger gytjelaget helt ned til og delvist mellem plankerne. Ved optagning af 3. og 4. planke fra øst (x5009 og x5010) er det
helt sikkert, at laget, som plankerne ligger på, har afløst lag q, og ligger mellem og under plankerne. Laget er
ganske tyndt under plankerne, ca 2 mm. Sedimentprøver taget under x5009.
lag q: bundlag. Oprettet med henblik på udtagning af blokprøve. Antageligvis gytjelaget e/f, men det kan vi
ikke påvise. Desuden ligger q (delvist) ind under plankerne i østenden.
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Iagttagelser af undergrund: blåfarvning lokalt og uregelmæssigt under bund. Mest anlæggets centrale del ikke så meget under fletværket.
Profilsnit. Snittet lagt nord-syd og giver dermed en vestprofil. Profilsnit blev lagt i den østlige del, cirka 60
cm fra den østlige afslutning af anlæg. Teget i 1:20 d. 18.1.12. af MK og EKH. s. 2440 (A3)
lag r: Beige meget klistret ler. Muligvis lagt ned som foring i nedgravningen til A6599.
lag s: Gytjelag og gråt sand (vandafsat)
lag t: Heterogen lag af let leret sand, gråt med brunorange udfældninger, muligvis UG.
lag u: UG? Gråt sand og ler blåligt, med brunorange pletter og spredte mørkegrå plamager (nedsivninger?).
Disse brunorange aftegninger er udfældninger omkring rødder. Nogle af dem har et lille hulrum i midten og
er cirkulære i snit, men aflange på langs = på tværs. Prøve udtaget X5025.
lag v: UG. som u. men mere rent ler og uden mørkegrå plamager. Er kun gråblå under plankerne, men skifter
til samme farve som lag x mod nord. Ligner mget lag x, men er leret i modsætning til lag x's sand.
lag x: UG. Beige og brungult sand med små striber af beige ler. dvs. vekslende uregelmæssige horisonter af
sand og ler, samt brunorange.
lag y: UG. Kompakt ler med spredte hvide sten og brunorange udfældninger. Leret er beige/lysebrunt men
indenfor stipling farvet blågrå pga reduceret/iltfattigt miljø.
lag z: UG. som lag x, men uden de brungule udfældninger.
lag æ: UG. Ligner lag r, men har ikke den "form" der tyder på menneskelig indblanding.
lag ø: UG. som lag y.
k = mørkebrun humøs plet. Opløst træ eller fyld?
Tolkning af profil:
På baggrund af iagttagelser fra dette års udgravninger sammenholdt med profiltegningen fra 2008 (der henvises hermed til denne) kan det siges, at A6599 har været dækket af alluvium fra det store vådområde
A16962. Dette lag indeholder spredte spor efter kulturpåvirkning, men må i store træk formodes at være
dannet efter bebyggelsens ophør. På toppen af niv 0, der jo er om ikke nedgravningen til A6599 så i hvert
fald de sammensunkne lag henover, bemærkes det, at fylden svarer til kulturlaget i snittet gennem kulturlaget
i vådområdet bagved. Denne iagttagelse korresponderer med omtrent med profilens lag c og k. At der er udrømmet materiale over A6599 betyder også, at anlægget ikke kan være anlagt i bebyggelsens seneste fase.
Selv om profiltegningen viser mange, forskellige lagfølger synes lagfølgen at være simpel: i toppen sandet
alluvium iblandet lidt spredte keramikskår og ildskørnede sten. Herunder ses kulturlag (profilens lag c og k),
der i dybden bliver mere vådt, plastisk og gytjeagtigt (lag e og m), og kan følges til toppen af plankelaget.
Der er for størstedelens vedkommende tale om simple planker af flækkede, unge træer, der var lagt med den
runde side opad. Der er flere fund af keramik fra lagene over plankelaget, og fylden er præget af ildskørnede
sten, vidjer eller kviste, f.eks. nedbrudte dele af vidjefletten, kasserert affald fra træbearbejdning eller tilfældigt løv. Der blev opsamlet knogler og keramik helt nede på toppen af plankerne, hvilket tyder på, at anlægget har fået lov til at slamme til over lang tid, eventuelt har tjent sekundært til affaldsdeponering. De store
sten i anlæggets vestende kan evt ses som rester af en sammenskredet trappe, men kan også være smidt ned i
det åbne hul for at skaffe dem af vejen. I profilen ses gråbeige ler bag en stor sten (lag g). Det er sandsynligvis samme, plastiske ler (A23321), som omkransede vidjefletten, og som stenene i A6599's vestende var lagt
i. Det taler for, at der på en eller anden måde var en stensætning eller trappe over anlægget. I beskrivelsen fra
2008 nævnes også en stenlægning af mindre sten i snittets sydlige del, hvilket til dels også fremgår af fotodokumentationen. Der til kommer, at det plastiske lerlag (A23321) - og dermed vidjefletten ? - kun kunne
følges ca. 20 cm op over niv 1 i profilen. Indikerer det, at der har været en stenlagt ramme eller bænk over
over vidjefletten?
Under og mellem (og lokalt lidt over) plankerne i anlægget lå der groft, udvasket sand (lag p), der antyder at
anlægget har været haft en funktion i forbindelse med vand. At der i anlæggets vestlige ende var mere sandet
fyld (lag o), kunne måske ligeledes have relation til aktiviteter og funktion.
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Prøvetagning A6599: Det har været forsøgt at udtage et bredt spektrum af prøver til naturvidenskabeige undersøgelser, dels da materialet syntes velegnet til bevaring af makrofossiler og pollen, dels med henblik på at
klarlægge anlæggets funktion. Det bedst bevarede vidjeflet i anlæggets sydside blev optaget i præparat.

Arbejde med A 6599 uniddelbart inden optagelse af tømmeret. Der måtte jævnligt afgraves omkring anlægget, idet omgivelserne blev et et bundløst ælte. Tørv fra overfladen måtte nedlægges for at kunne færdes nogenlunde sikkert i udgravningen.

Side 239 af 259

Forløbige resultater, naturvidenskab: Allerede ved udgravningerne stod det klart, at mindst 2 træstykker
var bearbejdet ud overat være flækket, som langt de fleste planker var. X 5008 havde et rektangulært taphul
og X 5009 var tilskåret i den ene ende. Ved afrensningen viste det sig, at x 5024 fra anlæggets vestside ligeledes var bearbejdet i den ene ende, hvor der var skåret en fals og endestykket var tilspidset på skrå. Efter
optagelsen, ved hvilken plankerne blev pakket enkeltvis i en kasse og fragtet til Moesgård, er de blevet afrenset, fortografeter og 1:1 dokumenteret. 3 planker er blevet påbegyndt konservering sammen med de bearbejdede træpløkker, der var indsamlet ved udgravningen. Desuden er et stykke af vidjeflet-kanten indsamlet
til nærmere analyse og prøvetagning under kontrollerede forhold. At der er konstateret en fals på en pløk
indikerer, at vidjeflettet har været relativt lavt. Den endelige tolkning af anlæggets funktion afhænger af de
resterende naturvidenskabelige analyser, men tilsyneladende er der tale om et forsænket plankegulv i udkanten af et vådområde, på hvis lave sider – men ikke bund – et tykt lerlag og en indre krans af vidjeflet har beskyttet produkt eller aktivitet mod indtrængende alluvium – uden at anlægget som sådan har været vandtæt.

X 5024 bearbejdet træ med ukendtanvendelse. Foto: Moesgård natKons.
Vedanalyse viser, at der er anvendt eg, ask og pil – og sammenholdt med de genanvendte, bearbejdede dele –
får man ikke det indtryk, at råmaterialerne har været nøje udsøgt eller specialt kostbare, men at de har været
forhåndenværende og praktisk anvendelige.
Umiddelbart vest for anlægget er der fundet stolpehuller, der danner en ca. 5 x 4,2 meter konstruktion, der er
åben mod sydvest. Musligvis skal konstruktionen ses i relation til aktiviteterne i A6599. Det bemærkes, at A
6599 ligger vinkelret på konstruktionen.
MI: I mapinfo er alle niveauerne samlet i anlægslaget, men kan udskilles igen ved søgning på de ovenfor
anførte niveauer.
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Datering: I lagene over plankelaget – og mellem plankerne – er der fundet en større mængde keramik, der
kan dateres til sen FRJ/ÆRJ. Regulært runde rande synes at trække dateringen af enkelte skår op i tiden efter
Kristi fødsel. Det keramiske materiale anses for akkumuleret gennem længere tid, men svarer overens med
de iagttagelser af keramik fra gruber omkring bebyggelsen, hvor der ses voldsomt fortykkede og runde, smalt
facetterede rande som et indslag mellem moderat fortykkede, bredt facetterede eller indvendig afrundede
rande. Hvor førstnævnte ses som en klar indikator på en datering til ÆRJ, mens sidstnævnte dateres til sen
FRJ/ÆRJ. Den nederste del af anlægget – altså plankelag anses for arkæologisk samtidig med keramikken,
og dateres dermed til sen FRJ/ÆRJ. Det var ikke muligt at lave dendrokronologiske dateringer af de fundne
egestammer, da de var for unge og ikke havde et tilstrækkeligt antal årringe til, at en sådan analyse kunne
finde sted.
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Mapinfo opmåling af A 6599 til højre og den lille hytte umiddelbart vest derfor.

Gruber/ keramik:
I felterne 39 nord og syd er en del gruber i relation til bebyggelsen blevet undersøgt. Som tidligere er majoriteten af gruberne under en halv meter dybe, men og så gruber af anseelig dybde er lokaliseret. Stort set alle
registrerede gruber indeholdt keramik i større eller mindre grad. I udgravningerne er der arbejdet meget på at
registrere keramikkens relation til lag samt dets placering i gruben. Det generelle indtryk er, at keramikken
findes jævnt ned gennem de fleste anlæg., og ikke kun f.eks. i toppen af gruberne. Denne placering kunne
indikere, at keramikken har flydt omkring på en opgivet hustomt. At keramikken imidlertid findes i tilknytning til specifikke lag eller bare jævnt ned gennem anlæggenes fyld indikerer en deponeringsskik, der er
jævnligt forekommende i tiden mellem den pågældene grubes anlæggelse – hvorvidt deponeringen skal op-
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fattes som kassering af gamle, ubrugelige kar eller om der ligger en dybere mening bag - bør kunne sandsynliggøres ud fra en nærmere analyse af materiale i relation til statigrafi, som i visse tilfælde er blevet registreret meget omhyggeligt.

Grubernes funktion er ukendt, dog anses det for sandsynligt at de fleste gruber er anlagt med henblik på
fremskaffelse af råmateriale.
Enkelte gruber synes dog at demonstrere en anden anvendelse. Det drejer sig om en grube med tykt, rødbrændt lag, muligvis rest af et ovnanlæg primær eller sekundær ( A 16900), en skaktformet grube med flere,
omtrent fladedækkende kermikhorisonter ( A 16672) samt endnu en skaktformet grube med en bund af keramik ( A 20105).
Det keramiske materiale daterer gruberne til sen FRJ/ÆRJ eller ÆRJ. Der er sammenfald mellem beliggenhedden af gruberne med datering til hhv. sen FRJ/ÆRJ og ÆRJ. De mest almindelige fund var hankekar og
forrådskar, men også andre typer var jævnligt forekommende, ligesom sortbræt, glittet keramik var almindeligt. Kun enkelte skår er ornamenteret. Ornamentikken synes ikke at være karakteristisk for hverken lokaliteten eller perioden. Det bemærkes, at 2 af 3 skår er fundet i gruber lige ved siden af hinanden, mens det 3.
ornamenterede skår er fundet i stolpehullet til langhus A 7313.
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Område 40:
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I område 40 er der åbnet 3 mindre felter på i alt 4008 m2. Felterne er beliggende på toppen af – og til dels
ned ad siderne på – en markant bakketop. Nord for feltet ses et ret lavt beliggende vandhul. Det nordligste
felt er beliggende på kanten af dette vådområde. Felterne er til dels udgravet under forhold, der nærmest må
beskrives som håbløse i slutningen af november/december 2010. I felterne er der fundet et enkelt hus, et
anlæg, der er udgravet som en grav – hvilket ikke har kunnet endeligt påvises ud fra det fundne knoglemateriale, samt et antal gruber, hvoraf nogle daterer sig til sen FRJ/ÆRJ, mens en enkelt dateres til sen BA/tidlig
FRJ. Muligvis skal det lille hus også dateres til sen BA/tidlig FRJ, om end tolkningen af det huset og det
omgivende grubemiljø placerer det i den sene del af FRJ/ÆRJ. Fylden i stolpehullerne i huset og nærliggende gruber var meget karakteriatisk, og keramisk materiale i en af disse gruber, A 20137, dateres til den senere del af FRJ/ÆRJ. I felterne er der udgravet eller klassificeret 37 gruber, heaf er 1 grube klassificeret som
brønd, 1 er klassificeret som affaldsgrube og 1 er klassificeret materialetagningsgrube. 1 grubekompleks er
udgravet (og ikke 46 – fejkilde i sammentælling). Der ud over er der 9 anlæg klassificeret som stolpehuller,
heraf indgik størstedelen i et lille hus i hvilket 1 anlæg udgjorde et husoffer. 1 grøft ses i forbindelse med
huset. Karakteristisk for feltet var et større antal ild/kogegruber (8) samt 2 ildsteder og en enkelt trækulsplet.
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Sen YBA:
Grubekompleks:
Grubekomplekset A 20508 er dateret til den sene del af bronzealderen. Det keramiske materiale i gruben
peger på en datering til overgangen sen BA/tidlig FRJ, men det store flintinventar synes at trække dateringen
ned i bronzealderen. Foruden et keramisk materiale indeholdt gruben minimum 30 afslag, et groft flækkesegl
(x4425), en tværretoucheret flække, en knude og enkelte aflag med retouche. Fylden i den relativt lave (40
cm dyb) grube var meget præget af rødbrændt ler og trækul.

Sen FRJ/ÆRJ:
Bebyggelse:
Bebyggelsen i feltet tolkes som en perifært beliggende arbejdshytte. Store mængder slagge i navnlig 2 anlæg,
der med al sandsynlighed skal knyttes til huset, tyder på aktiviteter, der involverede stærk varme. Disse aktiviteter har antageligvis været lagt i god afstand af den øvrige bebyggelse på grund af brandfaren.
A 7368: Treskibet langhus med 4 sæt tagbærende stolper. Den nordlige stolpe i det østligste stolpesæt mangler. Huset står kun i 1 fase uden udskiftninger eller tilføjelse af stolper. Huset har et lidt større indgangsrum.
Afstanden mellem sættene er 1,8 – 2,7 meter, størst over indgangsrummet. Midterskibet måler 2,4 – 2,5 meter. Alle stolpehullerne i huset var sortfarvede af trækul. I husets østlige ende var et kar nedgravet (A 20144)
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ca. 1.5 m N for den sydlligste tagbærende stolpe (A 20143) i det østligste stolpesæt (hvori den nordlige stolpe mangler). Anlægget med det nedgravede kar, hvoraf kun bunden var bevaret, tolkes ikke som et tagbærende stolpehul, da det dels ikke ligger den nordlige række af tagbærende stolper, dels ikke har samme form
og fyld som de tagbærende stolper.
Der er ikke bevaret dør- eller vægstolper. Længde: 7,1 m. Bredde: 2,5 m .TB stolper diameter: 20-35 cm. TB
stolper dybde: 9-27 cm
Der er ingen andre huskonstruktioner i nærheden af huset. Omkring det ligger nogle gruber, som kan have
relation til huset. I gruberne A 20134, A 20136 og A 20137 fandtes der en hel del trækul og rødbrændt ler,
og i A 20136 og A20137 også større klumper lerslagge (2 kg hjemtaget fra A20136: x4483, 200 g fra A
20137). Da husets stolpehuller er sorte af trækul formodes det, at huset er brændt ned, og fylden i gruberne
tolkes som rester fra brændtomten.
Gruben A 20124 tolkes som en brønd, der formodes at have hørt til huset, mens gruben A 20148 kan tolkes
som en lertagningsgrube, der er anlagt i forbindelse med husets opførelse.
Ca. 2,5 m N for husets vestlige del findes en smal grøft der krummer let rundt om husets vestre ende
(A20126). Grøften synes dog at være for langt væk fra de tagbærende stolper til at kunne tolkes som en væggrøft. Snarere er det en form for afvandingsgrøft i forbindelse med huset.

A 20124

A 20148

A 20136

A7368

A 20137
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Grubekompleks A 20471/ mulig grav A 20472:
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Samlende beskrivelse af grav A 20472 og grubekompleks A 20471 bestående af flere mindre nedgravninger:
A 20470, A 20473, A 20474 og A 20475. På tegning II/II består A 20470 af lag a; A20472 af lagene b, d, e,
i, j og k; A 20473 ag lagene f, g, og h; og A 20474 af lag c. Udgravet i december måned i frostgrader helt ned
til minus 17 under yderst vanskelige forhold. Anlægget blev i første omgang erkendt som en mulig grav under forundersøgelsen. Her var det især stenlægningen, der henledte til en sådan tolkning. Herefter blev anlægget dækket med muld og senere - i december 2010 - fritlagt, genundersøgt, udgravet og beskrevet. Ved
udgravningerne fremkom der en besken mængde brændte knogler, som det ikke har været muligt at bestemme nærmere end at der er tale om et uspecificeret pattedyr. En parallel til denne type anlæg (en grav?) er
fundet i felt 28 og beskrevet derunder. Udgravningsperonalet bestod af Audur Haldursdottir, Kåre Gyldenløve, Laurits Borberg og Susanne Ritz Nicolaisen.
Registrering:
Anlægget er tegnet i 4 omgange. Første gang (Niv. I), fladen, hvor der særligt blev lagt fokus på stenanlægget afgrænsning og de enkelte stens omkreds og indbyrdes forhold. Herefter blev der målt topniv. af de fleste
sten, hvorefter de blev fjernet - der blev taget bundniv., der blev renset op, og de nederste sten blev tegnet
ind på samme tegning.
Efter den anden afrensning (niv. II) fremkom grubekomplekset og gravens form ændrede sig. Dette blev indtegnet med en stiplet linje. Derefter blev der gravet dybere ned (niv. III), og endnu en gang blev anlæggenes
udseende indtegnet - dette skete endnu en gang (niv. IV) - fjerde og sidste gang. På den første tegning, tegning I/II blev de mindre nedgravninger i grubekomplekset ikke givet seperate anlægsnumre og blot beskrevet
som et samlet lag. Dette ændrede sig på tegning II/II. Der er taget en del fotos og keramik og flintafslag er
indsamlet.
Fyld og fund:
Stenlægningen er tolket som gravens flade og har sandsynligvis skullet fungere som markeringen af gravstedet. Under stenlægningen lå en stor mængde keramik, der ligner husholdningskeramik. Indtrykket af, at der
har været tale om almindeligt grubefyld forstærkes af de dybere lag, der også indeholder husholdningskeramik og enkelte flintafslag. Det er derfor sandsynligt, at gravens opfyld, det være sig fyldet over en mulig
kiste, eller gravlaget har bestået af fyld fra det omkringliggende grubekompleks. Da graven også skærer grubekomplekset (se tegning II/II), er der yderligere belæg for en sådan tolkning.
Knogler og rødbrændt ler: I den østlige ende af graven blev der fundet flere (brændte (LB)) knoglerester
(jordprøve er udtaget). Dette kunne eventuelt den afdøde eller rester af et eller flere dyr. Yderligere spor af
ild i den østlige ende består af en smal stribe af rødbrændt ler mod SØ i den østlige ende, samt TK og spredte
rester af brændt knogle og rødbrændt ler (næsten udelukkende i den østlige ende). Se tegning II/II for detailoplysninger angående lagenes indbyrdes forhold. Disse observationer peger hen mod, at der har været et muligt brandlag i den østlige ende af graven. Eventuelt har det været et mindre offerbål bestående af en del af et
dyr, hvorefter kisten/den afdøde er placeret ovenpå?
Konkluderende bemærkninger
A 20472 formodes at være en grav nedgravet i et ældre grubekompleks. Om end der ikke blev fundet gravgods (metaldetektor blev brugt i den indledende fase) er der flere argumenter for denne tolkning. For det
første er der stenlægningen, dens omkreds og orientering (omtrentligt Ø-V). Dernæst ligger anlægget på en
mindre bakketop og indeholder desuden flere brændte knogler i den østlige ende. Dernæst er der anlæggets
afgrænsning til UG fra niv. I-III, hvor det tydeligt blev observeret, at anlægget havde en rektangulær form skarpt afgrænset fra UG og grubekompleks. Til spørgsmålet om gravens placering i grubekomplekset kan det
evt. grunde i placeringen af anlæggene på toppen af bakken. Altså en formodet ønskværdig placering for
graven, at der så lå et ældre grubekompleks, var blot en tilfældighed. Alternativt kan gravens placering i gruberne være forsætlig og man har derved ønsket at knytte de to anlæg sammen. Eksempelvis kunne grubernes
fyld stamme fra et gammelt langhus og skulle "høre sammen med" den gravlagte.
Datering
Sen FRJ/Ældre romersk jernalder grundet keramikkens ornamentik og facetering på rand.
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Stenlægningen
over A 20472 og
grubekomplekset
A 20471 set fra
vest.

Gruber/ keramik:
Foruden de før omtalte gruber er der navnlig i den nordligste del af felt 40 udgravet gruber, der indeholdt
brændte knogler og rester af brændt ler – et anlæg, A 20455, rummede bundlen af en ovn eller ildsted, repræsenteret ved en cirkel af rødbrændt ler over en trækulsstribe i en ellers ordinær og tidligere anlagt grube. Ildstedet syntes at være anrettet i en gammel grube, antageligvis på
grund af den nemt tilgængelige forsænkning.. Gruberne A 20173
og A 20174 havde hver en stribe af hvidbrændte knogler i afrømningsniveauet, og i A 20173 viste det sig at være et regulært
knoglelag i anlæggets nordlige del. I A 20174 fandtes også knogler i den øvrige grubefyld, om end mere sporadisk. Knoglerne fra
A 20174 er uspecificerede pattedyr, fra A 20 173 fra kvæg, store
pattedyr samt uspec. pattedyr. I gruben A 201181 vest herfor
fandtes også knogler fra et større, uspecificeret pattedyr.
I det vestlige felt lige øst for ovenfor omtalte A 20471 lå gruben
A 20167, i hvilken også såvel et ildsted, erkendt ved en sodsværtet flade af rødbrændt ler. Gruben indeholdt desuden en del
lerslagge.
Det blev bemærkert ved udgravningen af flere af de mange, lave
gruber, at de syntes opfyldt hurtigt med et ensartet materiale.
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A 20167 med bund af
ildsted og spredte
lerslagger set fra vest.
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Størstedelen af det keramiske materiale, der er fundet i gruberne, kan dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel. I det keramiske materiale ses en koncentration af runde ildbukke med fingerindtryk, som er fundet
spredt i gruber på etape 1A, 1B samt 2B2b. Tilstedeværelsen af ildbukkene synes at understøtte tolkningen
af den afsides beliggende bakketop som en lokalitet for phyroteknisk aktivitet.

X 4551, rund ildbuk – dette eksemplar med
svage fingerindtryk – fra gruben A 20455 .
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Konce trationen af runde ildbukke i felt 40. Ildbukkene ses i gruberne, der er markeret med røde cirkler. I alt
er der tale om 4 forskellige ildbukke fra de 3 gruber.

Nyere tid:
Vejen til Bottrup skærer gennem de to sydligt beliggende felter. Vejen sås dsom delvis belægning og grøfter,
ca. 5.5 meter bred.

Side 253 af 259

Område 41:
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I område 41 er der åbnet 2 mindre felter på i alt 2041 kvadratmeter på et kraftigt vest-skrånende terræn., der
munder ud i et vådområde umiddelbart vest for feltet. Terrænet skråner også mod syd. I forundersøgelsen var
der konstateret 2 parallelle rækker af stolper omkring det, der svarer til midten af det nordligste felt. Ved
muldafrømningen kunne det konstateres, at der ikke var yderligere stolpehuller i dette område, samt at de
stolpehuller, der blev snittet ved forundersøgelsen, også var fuldstændigt forsvundet. På etapen generelt bemærkedes en væsentlig dårligere bevaringsgrad end ved forundersøgelsen, og det formodes, at den struktur,
der blev set ved forundersøgelsen, simpelthen er blevet pløjet væk i de mellemliggende år. Der blev i stedet
fundet et 4-stolpeanlæg længst mod øst i feltet, der på grund af de nedslående resultater – sammenholdt med
det pludselige omslag i vejret - blev opgivet yderligere udvidet.
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FRJ/ÆRJ:
Bebyggelse:
A 7369: Udhus med to sæt tagbærende stolper. Desuden tilhører A 20118 til konstruktionen, som reparation
eller mulig dørstolpe. Stolpehullerne i det østlige sæt tagbærende stolper har stolpespor. Det samme er ikke
gældende i det vestlige sæt. Konstruktionen måler 2,2x 2,2 meter. Der er fund af ukarakteristisk keramik fra
et enkelt stolpespor.
Huset ligger øst for det "forsvundne hus" ellers ingen huskonstruktioner i nærheden. Der ligger gruber nord
og sydvest for stakladen.
Datering usikker, men sandsynlig.

Gruber: Der er opsamlet keramik i de omkringliggende gruber, der daterer dem bredt til jernalderen eller
den sene del af førromesrsk jernalder/ tidlige del af ÆRJ. Med undtagelse af en enkelt kogegrube er grubernes funktion ukendt.
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Konklusion:
Fra udgravningerne på lokalplansområde Østerhåb er der i denne beretning præsenteret resultaterne fra 42 ud
af 43 udgravninger. En udgravning – etape 2B1a område 29 - er beskrevet i selvstændig beretning. Af de ved
forundersøgelserne udpegede områder er alle på nær 1 – område 31 - udgravet. Det ligger p.t.i grønt område,
og er dermed friholdt for arkæologiske undersøgelser.
På lokalplansområdet er der fundet spor efter menneskelig aktivitet fra palæolitikum (Brommekultur), mellemste Tragtbægerkultur, Enkeltgravskultur, senneolitikum/ældre bronzealder, tidlig førromersk jernalder,
perioden sen førromersk jernalder/tidlig ældre romersk jernalder, yngre romersk jernalder/ældregermansk
jernalder, middelalder samt nyere tid.
Fra palæolitikum, mellemste tragtbægerkultur og enkeltgravskulturer der tale om enkeltfundne genstande, og
det har ikke været muligt at lokalisere fundkoncentrationer eller beboelse af nogen art. Genstandende er
fremkommet i forbindelse med udgravning af vådområder eller anlæg, i hvilke de tilfældigt er faldet ned i
forbindelse med opfyldningen af gruberne eller – i et enkeltstående tilfælde (stolperækken i felt 44) anvendt i
skoningen af et stolpehul. Genstande fra er også fundet på undergrunden uden relation til anlæg.
Fladehugget flint, der dateres til senneolitikum eller ældre bronzealder, er fremkommet navnlig i udgravningsfelterne mod syd, altså ned mod Torsgårdsvej. Genstandene er hyppigst fremkommet i gruber med
jernalderkeramik, og anses derfor som sekundære i denne kontekst. Sandsynligvis har der i jernalderen været
talrige spor efter denne tids aktiviteter på markoverfladen. Overvejende synes der at være tale om fragmenter
af segl. Med overvejende sandsynlighed skal disse fund dateringsmæssigt sættes i relation til jordfaste anlæg
fra ældre bronzealder.
I ældre bronzealder anlægges en stolperække tværs over et fremskudt næs over et udløb til de lavtliggende
områder omkring Hatting Å. Formentlig er der tale om en form for kendingsmærke i landskabet. Beliggenheden er monumental, og stolperækken synes ikke at have nogen praktisk funktion som f.eks. afspærring.
Det er uden held forsøgt at påvise grave omkring stolperækken. Omkring stolperækken ligger flere gruber,
der kan dateres til samme periode at dømme ud fra det keramiske materiale i gruberne. Bebyggelse er kun
antydet ved keramikfund fra en gruppe af stolpehuller vis-a-vis stolperækken på modsatteside af adals udløbet. Muligvis skal et formodet kisteleje også daters til denne periode.
Fra den seneste del af bronzealderen/ tidlig førromersk jernalder er der kun få spor efter aktivitet i form af
spredte gruber samt muligvis et hus i felt 8, hvor også en del af keramikken stammer fra. En parallel til dette
hus findes i felt 40, men her ser dateringen umiddelbart ud til at være århundrederne omkring Kristi fødsel.
Det bemærkes, at der i forbindelse med fundgennemgangen efter alt at dømme er blevet fejldateret keramisk
materiale, der tydeligvis relaterer sig til tiden omkring 400 e.Kr., til denne periode.
Hvad angår keramisk materiale fra den mellemste periode af førromersk jernalder, der primært er defineret
ved fravær af former, repræsenterer materialets størrelse et betragteligt problem, idet sådanne potentielle
fund sandsynligvis ville drukne i de meget store mændger keramik, der findes fra de respektive lokaliteter.
Få fund er dateret til denne periode, men disse dateringer må forståes som forsøg på at inddele det keramiske
materiale finere, end der på sigt viste sig at kunne lade sig gøre i praksis i fundgennemgangen. Bebyggelsen
fra denne periode er endnu dårligere kendt end keramikken, og vil kun kunne påvises ved c-14 resultater, der
i skrivende stund endnu mangler.
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I den sene del af førromersk jernalder/tidlige del af ældre romersk jernalder sker der en voldsom vækst i både
bebyggelse og fundmateriale. Den absolutte majoritet af bebyggelsen kan dateres til denne periode. Langhusene er relativt korte, og selv de største huse har næppe været længere end 15 meter. Strukturen i bebyggelsen synes at tegne en løst geografisk sammenbundet landsby i lokalplansområdets sydlige etaper, nærmest
udløbet til de lavtliggende områder omkring Hatting Å. Der er ikke nogen klar systematik i bebyggelsen, der
f.eks kunne tegne et vejforløb langs gårdene, lighesom der ej heller er tale om et fælles hegn. Da der ikke er
nogen form for stratigrafi mellem gårdsanlæggene er det i praksis umuligt at bevise – blot sandsynliggøre –
samtidighed mellem mindst et mindre antal gårdsenheder.
Gårdene er opbygget på flere, forskellige måder fra enkeltfasede langhuse med et eller et par udhuse, til store
gårde, der foruden et langhus med 6 sæt tagbærende stolper også har et mindre langhus med 4 sæt tagbærende stolper samt et antal udhuse. Disse store gårdsanlæg er også karakteriseret ved en meget stram struktur
indenfor enten en regtangulær afgrænsning eller på en nærmest lige linje, som det f.eks. også kendes fra
Priorslykke lokaliteten i udkanten af Horsens.
Et andet karakteristisk træk for bebyggelsen er den helt klare afgrænsning af gårdsanlæggene, der i mange
tilfælde synes at være af nogenlunde samme størrelse. I beretningen er denne ydre, regulerende ramme for et
gårdsanlæg i dets eventuelt mange faser kaldet en parcel. Dette skal ikke forveksles med afgrænsningen af
det enkelte gårdsanlæg. Den fysiske afgrænsning af gårdsanlæggene synes ikke at have værer et statisk hegn,
sådan som det kendes fra nogle lokaliteter, men muligvis har afgrænsningen bestået i f.eks. bevoksning. Placeringen af gruber på visse parceller mere end antyder en afgrænsning af gårdsanlægget – men det er ikke i
disse forbindelser der optræder hegn på lokaliteten – for hegnsforløb ER bevaret – blot i andre forbindelser
end regulære indhegninger (der dog også er set f.eks.på etape 1B).
På trods af, at det har været fristende at datere de mindst systematisk opbyggede gårdsanlæg til førromersk
jernalder ,og de meget stringent strukturerede, store gårdsanlæg til ældre romersk jernalder, har det ikke været muligt at gennemføre denne sondering på baggrund af forhåndenværende, relative dateringsmåder. Arkæologisk set er de samtidige.
Omkring denne centrale del af bebyggelsen ligger gårde spredt i landskabet, der også – arkæologisk set – er
samtidige med landsbyen. Gårdene ligger som satelitter i landskabet i en afstand af maksimalt 350 meter af
den centrale bebyggelse. Placeringen af gårdene – også indenfor den centrale del af bebyggelsen - synes at
underbygge en løs regulering af bebyggelsen, i hvilken gårdene anlægges i landskabet efter f.eks. foretrukken jordbundstype, afdræningsforhold m.v., men ikke stramt bundet til et specifikt, geografisk punkt eller
system. Dette resulterer formentlig i billedet af bebyggelsen, der breder sig som en organisk vækst i asynkront tempo ud over et større område. Som det er nævnt ovenfor synes derimod gårdens størrelse og opbygning at have været underlagt en form for regulering, ligesom placeringen af et gårdsanlæg ikke. Landsbyen
skal sandsynligvis forståes som et antal gårde i geografisk nærhed af hinanden, der har fungeret i en form for
fællesskab, antageligvisvis baseret på slægtskab.
Hvad angår det keramiske materiale fra lokaliteten, er den præget af en overraskende ensretning og uniformitet. Uniformitet er også kendetegnende for husenes konstruktion. Disse to faktorer taler i høj grad for, at der
har været et nært fællesskab mellem beboerne i langhusene, i hvilket man har videregivet håndværkstraditioner af forskellig art.
I langt de fleste gruber er der fundet keramik, ofte i store mængder. De hyppigste former er forrådskar og
hankekar, åbne skåle og fade. Muligvis afspejler denne hyppighed, at disse former er nemt genkendelige i
materialet. Sortbrændt, glittet keramik er hyppigt optrædende, men ofte i ret små mængder, sjældent i hele
kar. De gruber, der indeholdt hele kar af denne type, er blevet anset for særlige, og keramikken er tolket som
en slags ofre. Hele kar er fundet lejlighedsvist i gruber, men oftest er der tale om fragmenterede kar. Det er
bemærket, at der synes at ske en demokratisering i brugen af træk såsom x- formede hanke og brede facetterede rande. I nogle sammenhænge ses dette kun på tyndvæggede og fint magrede kar – som oftest sortbrændte – dette er dateret til sen FRj/ ÆRJ - mens i andre sammenhænge ses trækkene på mere almindelige kar-
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former, såsom hankekar og andre mellemfine kartyper. Der synes at være et sammenfald mellem den brede
brug af x-formede hanke og bredt facetterede rande og fremkomsten af runde, smalt facetterede rande samt
voldsomt fortykkede rande, trukket ud over karsiderne, der i gennemgangen af keramikken er set som en klar
indikator på en datering til ÆRJ. Gruber med keramisk materiale, der på baggrund af førnævnte træk dateres
til hhv. sen FRJ/Ærj eller ÆRJ ligger side om side nær gårdsanlæggene og endda i samme gruber, og der ses
ingen koncentrationer af tidstypisk genstandsmateriale nogen steder. Nærmere analyse af det keramiske materiale ville kunne belyse, hvorvidt de træk, der tilskrives ÆRJ skal ses som et indslag i det øvrige materiale.
Det bemærkes, at der ikke er fundet meanderornamentik på keramikken, der opfattes som et karakteristika
for den sene del af ældre romersk jernalder. Langt størstedelen af det keramiske materiale er uornamenteret,
og finder den nærmeste parallel i det publicerede materiale fra udgravningerne ved Hodde, dateret til sen
førromersk jenalder.
Der er i forbindelse med hustomterne udgravet et antal gruber, der ofte er uden nogen yderligere tolkning
end at de er anlagt med henblik på tilvejebringelse af råmaterialer til lerklining og sekundært er opfyldt med
affald. Flere gruber viser, at det har været praksis at bruge forhåndenværende, eksisterende gruber til at anrette ildsteder eller måske ovne i. Et problem i denne henseende har været hvorvidt rødbrændte lag i gruber
skulle betragtes som primære eller sekundære. Ved udgravningerne er det blevet forsøgt at registrere gruber
og materiale på en sådan måde, at fremtidige analyser af henholdsvis inventar og forholdet mellem inventar
og stratigrafi ville kunne lade sig gøre.
I udgravningerne er der fremkommet enkelte grave af brandplet typen, i hvilke det i et tilfælde har været
muligt at fastslå alder og køn med en nogenlunde sikkerhed. Gravene er påtruffet spredt og tilfældigt. På
trods af yderligere eftersøgning er det ikke lykkedes at lokalisere større koncentrationer af grave. Typen sættes i forbindelse med et førromersk miljø, men er reelt set udaterede.
Det økonomiske grundlag for bebyggelsen er ukendt og der henvises til generelle betragtninger om jernalderens husdyrhold og agerbrug. Artsbestemmelse af brændte dyreknogler fra gruber har vist en overvægt af
svin i materialet. Hvorvidt dette har været reelt i sammensætningen af husdyrholdet eller om der er tale om
en særlig deponeringspraksis af svineknogler er usikkert. Forestående naturvidenskabelige analyser bl.a. af et
unikt anlæg med plankegulv vil muligvis kunne bidrage til større viden om særlige aktiviteter på pladsen.
På lokalplansområdet er der også udgravet gårde, der dateres til yngre romersk jernalder/ eller yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder. Dette korpus af bebyggelse er både veldateret gennem paralleller og dateret på et mere løst grundlag f.eks. i form af tilstedeværelsen af hegnsforløb, deres anderledes konstruktion
set i forhold til lokalområdets ovrige bebyggelse eller små stykker keramik. Disse gårde ligger spredt i landskabet, og det formodes derfor, at enkeltliggende gårde afløser landsbyen omkring ådalsudløbet, således at
bebyggelsen er kontinuerlig fra århunderderne omkring Kristi fødsel til omkring 400 e.Kr. Det er karakteristisk for den sene bebyggelse, at den ligger i meget skrånende terræn. Planlagte c-14 analyser af huse vil
kunne underbygge denne teori om bebyggelsens udvikling. Et veldateret våbenfund fra en hustomt fra omkring 400 e.Kr. synes at danne rammen om en del af den sidste jernalderbebyggelse på lokalplansomådet.
På lokalplansområdet er der gjort enkelte fund, der tyder på, at området huser en enkelt middelalderlig landbebyggelse. Dette er dog konstateret med en vis forsigtighed.
Fra nyere tid efter udskiftningen er der i udgravningerne konstateret markskel ligesom gården Gravengård,
nedlagt inden 1954, er genfundet. Mest markant er den fysiske manifestation af grænsen mellem Torsted og
Hatting sogne i form af parallelle grøfter og stolpesætning. Grøfterne er udaterede, men fund af bla. fingerbøl
tyder på en datering af disse til 1800 tallet.
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Fremtidigt arbejde på stedet
På nær det friholdte område 31 betragtes udgravningerne på Østerhåbsalle som afsluttede.
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