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Kulturhistorisk rapport 
 

Horsens Museum har i perioden fra den 30. januar til den 28. oktober 2013 
foretaget en større udgravning syd for Ølholm i forbindelse med Hedensted 
Kommunes erhvervsudstykning.  
Ved udgravningen blev der erkendt 22 treskibede hustomter fra førromersk 
jernalder til ældre germansk jernalder. Desuden fremkom tre grubehuse, 20 
staklader, 27 hegn og hegnshuse samt mindst tre grave. Udgravningerne skal ses 
i sammenhæng med de store motorvejsudgravninger HOM2580 og HOM2611 
syd herfor. Ved forundersøgelsen blev der påvist yderligere 5 huse og 3 hegn 
fra jernalderen, samt diverse kulturlag fra stenalderen.   
Forundersøgelser har vist, at jernalderbebyggelsen fortsætter mod nordvest. 

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



Side 2 af 56 

 

1. UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 

2. TOPOGRAFI 3 

3. UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 

Stenalder 6 

Yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder 9 
Gruber og bebyggelse 9 

Førromersk jernalder 11 
Bebyggelse 11 
Grave fra ældre romersk jernalder 17 

Yngre romersk jernalder/germansk jernalder 18 
Bebyggelsen overordnet 18 
Treskibede langhuse 21 
Staklader eller firstolpeanlæg 28 
Hegn og hegnshuse 30 
5.4.5 Grubehuse 33 
5.4.6 Gårdsanlæg 38 
5.4.7 Grave 41 
5.4.8 Fund 44 
5.4.9 Sammenfatning 49 

5.5 Sammenfatning og konklusion 51 

TIDSTAVLE 55 

LITTERATUR 56 
 



Side 3 af 56 

 

1. Undersøgelsens forhistorie  
 
Allerede ved årtusindeskiftet havde daværende Tørring-Uldum Kommune planer om, at foretage en 
udstykning på nordsiden af Viborg Hovedvej syd for Ølholm. Vejle Museum foretog i den forbindelse 
en forundersøgelse af området. Projektet gik herefter i stå. I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen 
mellem Vejle og Herning blev planerne vakt til live af den nuværende Hedensted Kommune. Planerne 
omfattede i denne forbindelse et større område end tidligere. Horsens Museum har i forbindelse med 
sagen derfor både foretaget en arkæologisk forundersøgelse af 52.000 m2 og en arkæologisk udgravning 
af 22.932 m2. 
De arkæologiske undersøgelser fandt sted i perioden fra den 30. januar 2013 og afsluttedes i slutningen 
af oktober samme år.  

2. Topografi 
Det undersøgte område ligger i den sydvestlige del af Ølholm ejerlav i Nørvang herred. Viborg 
Hovedvej udgør grænsen til Hvolgård ejerlav mod syd. Mod nord grænser ejerlavet op til Hesselballe 
ejerlav, mod øst til V. Ørum ejerlav. Mod vest er forholdene mere komplicerede. Før 1793 grænsede 
Ølholm op til Tørring, men ved amtsreformen i 1793 tilfaldt engarealerne vest for Ølholm Bæk 
Kandborg og Tinnet ejerlav.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1 Sagsarealet indplaceret på det høje målebordskort. Langskov Kirke ses nederst på kortet og Gudenåens 

nordligst.  
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Ølholm optræder første gang i 1427, Øthleholmsgardh og er afledt af det gamle danske øthlæ, firben 
(oplysninger om de administrative forhold og stednavne findes på www.digdag.dk). 
 
Det undersøgte og forundersøgte område, som HOM2936 omfatter, afgrænses mod øst af den nu 
delvist fjernede Hvolgårdvej, mod syd af Viborg Hovedvej, mod vest af Erhversparkens første etape og 
mod nord af de bebyggede grunde på sydsiden af Bygaden. Her skal dog fraregnes et større omtrent 
kvadratisk areal, der er i privateje (matrikel 11y, Ølholm By).   
 
Der er tale om et karakteristisk morænelandskab med store bløde bakker med nu helt eller delvist 
drænede vådområder. Overordnet set er der tale om et ca. to km bredt bakkedrag, der skyder sig ud 
mod vest. Bakkedraget afgrænses mod nord af Hesselballe Bæk og de store endområder Ølholm, 
Tørring og Uldum Kær og mod syd af Ølholm Bæk. Begge vandløb har afløb i Gudenåen ca. 1,5 km 
nordnordvest for det undersøgte areal. Bakkedragets højeste punkt befinder sig nær Ølholm skole ved 
Bavnehøj (SB 170809-4). Forundersøgelser og undersøgelser har primært fundet sted på bakkedragets 
syd- og vestvendte skråninger. Langs Hvolgårdvej falder terrænet ned mod Viborg Hovedvej med ca. 8 
m over 200 m.  
Ved bakkens fod er der iagttaget vådbundsafsatte lag mod syd og vest. Disse vådbundslag indgår som 
en mindre sidegren til de større enge langs Ølholm bæk, og omtales på Origigal1-kortet som Kathale. 
Viborg Hovedvej er anlagt i bunden af denne lavning. Syd for lavningen og Viborg Hovedvej tegner et 
lille langstrakt plateau sig inden terrænet igen falder kraftigt ned mod Ølholm Bæk. På plateauet blev 
der i forbindelse med motorvejsundersøgelserne foretaget omfattende udgravninger af bebyggelser 
fortrinsvis fra yngre romersk jernalder og yngre middelalder (HOM2580, SB170809-38). Den våde 
lavning udgør ejerlavsskellet mellem Ølholm og Hvolgård. 
  
 
 

Figur 2 Andre fund. De omtalte Sb-numre er fremhævet med fed. Fra www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder.  
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Andre fund i området (figur 2). 
Langs Viborg Hovedvej sydvest for denne undersøgelse blev der ligeledes foretaget omfattende 
arkæologiske udgravninger i forbindelse med etableringen af motorvejen. Ved disse undersøgelser blev 
der registreret bebyggelsesspor fra ældre og yngre romersk jernalder (HOM2610 Store Kollen, SB 
170809-40). Begge udgravninger HOM2580 og HOM2610 er af stor vigtighed for resultaterne af denne 
forundersøgelse og udgravning. Det samme gælder registreringerne af bebyggelse fra yngre romersk 
jernalder nordvest for denne undersøgelse (SB 170809-18), fordi placeringen af disse bebyggelsesspor 
kan indikerer, at gårdene fra i yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder udgjorde et over 
1000 m langt forløb begyndende øst for Hvolgårdvej med retning mod området, hvor Bygaden i dag 
krydser Ølholm Bæk. Særligt ved udgravningen HOM2936 område 2b og HOM2610 var det tydeligt, at 
gårdene lægger sig omkring et fossilt vejforløb. Vejforløbet er givetvis senest i middelalderen blevet 
flyttet mod nord, hvor Ølholm ligger i dag. 
Der findes en del stenalderregistreringer vest for det forundersøgte område. En del enkeltfund er 
fremkommet i engarealerne ved broen over Ølholm Bæk vest for denne undersøgelse. Af størst 
vigtighed er dog Vejle Museums udgravninger af Ertebøllekulturlag under 100 m nordvest for dette 
undersøgelsesområde (SB 170809-28).  
Ved berejsningerne i 1904 blev der registreret to gravhøje øst for den tidligere Hvolgårdvej (SB 170809-
1 og 170809-2). 
 
Vejforløb. Viborg Hovedvej, der indtil midten af forrige århundrede, gik gennem Ølholm er uden tvivl 
et gammelt og vigtigt vejstrøg. Allerede på Videnskabernes Selskabs Kort fra 1780 optræder vejen som 
en af de store veje på tværs af landet. Ølholm er placeret strategisk, syd for de store kærområder der 
gennemstrømmes af Gudenåen og nord for et kuperet og vanskeligt passabelt istidslandskab. 
Overgangen over Ølholm Bæk bærer på original 1 kortet stednavnet Broeskifter. Overgangsstedet er dog 
arkæologisk ukendt, men har været omtrent samme sted som i dag.  
Fra Ølholm udgår mindre biveje. Mod sydvest til Hvolgård, mod syd mod Langskov kirke og mod øst 
mod Hesteballe og Uldum. Den nye motorvej har grundlæggende ændret den midtjyske infrastrukturs 
hovedfærdselsåres og flyttet tyngdepunktet fra Viborg til Herning.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagens områder.  
Lys gul: Tidligere forundersøgte eller undersøgte områder, 3 
og 6.  
Mørkgrøn: Udgravningsområder 2a, 2b og 3. HOM2936. 
Mellemgrøn: Forundersøgte arealer, 1a, 5a, 1b, 4. HOM2936. 
Rød: Forundersøgte uudgravede arealer. 
Se også figur 1 og 2.  
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3. Undersøgelsens resultater 
 

Stenalder 
Spor efter stenaldermennesket er fortrinsvis påtruffet i forundersøgelsesområdets lavtliggende vestlige 
del, hvor et tykt muldlag og mindre intensiv dyrkning har bevaret sporene. I samme område har Vejle 
Museum tidligere udgravet bopladsspor fra Ertebøllekultur, og der er grund til at tro, at der i en længere 
periode på overgangen mellem ældre og yngre stenalder har været en bosættelse på stedet, fordi 
forholdene har været optimale. På trods af de store fundkoncentrationer har det i forundersøgelsen ikke 
været muligt at bestemme karakteren af bosættelsen og aktivitetssporene.  
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De ældste spor blev ligeledes påtruffet i forundersøgelsen, og som det var tilfældet for kulturlaget så 
fandtes dette fund også mod vest nær de lavereliggende vådområder, men sydligere. I et mindre område 
blev der fundet mindre stolpehuller, en ca. 18 cm dyb trækulsholdig kogestensgrube med 
varmepåvirkede sten, samt en mindre oval 12 cm dyb grube. Den lille grube synes at bestå af to mindre 
tætliggende rundbundede nedgravninger. I gruben blev der fundet 26 små afslag heriblandt en del 
regulære mikroflækker (A1051, X10). Alle afslagene stammer formentlig fra samme blok (A1051, X13), 
og flere kan sættes sammen (figur 4). Der kan være tale om ældre stenalder, antageligt Maglemosekultur. 
Forundersøgelsen kunne ikke med sikkerhed kaste lys over, hvorvidt de tre anlægstyper er samhørende. 
En nærmere undersøgelse af området vil indgå som et vigtigt led i forståelsen af stenaldermenneskets 
bosættelsesudvikling langs Gudenåen og dens sidegrene. 
  
I udgravningen er der fundet spredte afslag og andre redskaber primært i et større vådområde i felt 2b. 
Bl.a. et flintsegl lavet af et afslag/flække. Seglets ene ende er tilhugget desuden er der slidspor på æggen 
(X106). Derudover blev der fundet et flintafslag med tilhugning i den ene ende og på den ene side. 
Behugningen har efterladt en tandet æg. Der kan være tale om et segl (X108). Endelig fremkom et 
flinteredskab med form som et spånbor, men i spidsen er der en 5 mm lige æg. Redskabet er nok 
nærmest en lille skivekniv fra tidlig/mellem-neolitisk tid (X111). 
 
 
 
 
 

Figur 3 Kulturlag vestligst i det forundersøgte område.  
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Figur 4 Blok og flækker.  
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Yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder 

Gruber og bebyggelse 

Der blev i udgravningen påtruffet spor efter denne periode i to områder. Der er primært tale om 
keramik fra gruber. Det gælder f.eks. den store grube A650 i område 2a, der angivelig bestod af op til 
fire nedgravninger. Gruben blev ikke tømt, men lagt et snit gennem den. Ved snittet fremkom, som det 
er kendetegnende for perioden, store mængder keramik, der skal dateres til FRJ periode 1. 
 

 
Det har ikke været muligt med sikkerhed at identificere huse fra overgangen mellem bronzealder og 
jernalder. Det skal dog tilføjes, at der knap 24 m vest for omtalte grube blev registreret en smal grøft, 
der kan udgøre den sidste rest af et hus fra perioden. Grøften havde form som en retvinklet ”hestesko” 
med åbningen mod vest. ”Hesteskoens” bredde var ca. 540 cm, mens grøftens østvest-gående forløb 
forsvandt efter ca. 360 cm. Der blev søgt efter tagbærende stolper til huset, og ca. 500 cm vest for 
grøftens nordsyd-gående forløb fandtes to mindre stolpehuller, der kan have haft denne funktion. 
Typemæssigt placeres det mulige rammehus i yngre bronzealder eller ældre førromersk jernalder. I 
samme område blev der fundet to kogestensgruber. Alle disse aktiviteter ligger dog indenfor et 
gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder (se nedenfor).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Gruben A650, set fra sydvest 
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I det nordøstligste udgravningsfelt, felt 3, skilte særligt den fundrige grube sig ud, idet et varmepåvirket 
lerlag kunne tyde på, at der var tale om resterne af en ovn. Gruben var omtrentlig N-S orienteret, og 
havde skrå sider og en rundet bund. I gruben var der tre fyldlag, hvoraf der i det ene bestod af områder 
med klatter og klumper af brændt ler. Stykkerne var dog sjældent over 10 cm på den længste led. 
Klatterne var brændt ujævnt, således at de nogle steder var mørkerøde og andre steder gullige. Der kan 
være tale om en mindre rest af en lerkappe. Det ældste lag bestod af mørkt sodfarvet let leret sand, 
hvorpå der lå en horisont af keramik.  
 
Fund der stammer fra denne periode består primært af keramik uden ornamentik, flere af stykkerne dog 
med såkaldt båndformede hanke.  
I et enkelt af de fundne bundskår var der et tildannet hul. Det er muligt, at man har benyttet et sådant 
kar når man lavede oste, til dræning af ostevallen. Kar med huller i bunden er velkendte fra jernalderen 
og karrenes bund kan være så perforerede, at de har karakter af si.  
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Førromersk jernalder 

 

Bebyggelse 

Bebyggelsessporene fra førromersk jernalder er 
lokaliseret i område 3 længst mod nordvest. Ved 
udgravningen blev der fundet to gårdsanlæg, der 
formodentlig ikke var samtidige, men givetvis har 
afløst hinanden.  
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Figur 6 Oversigt over konstruktioner i felt 3.  

 
Gårdsanlæg A16 
Særlig interessant er gårdsanlægget A16. Anlægget bestod udover det treskibede langhus A12 af de to 
staklader A13 og A14 samt hegnet A15, der afgrænser hele gårdsanlæggets sydlige del.  
 

 
 
 

Figur 7 Gårdsanlæg A16.  
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Det treskibede langhus bestod af 7 sæt tagbærende stolper. Dybden af stolpehullerne varierede mellem 
12 og 38 cm, de fleste omkring 30 cm. Fagenes længde varierede. Det største fag var i den vestlige ende 
(258 cm), og blev gradvist mindre mod øst (186 cm). Fagenes bredde var mellem 223 cm og 258 cm, 
mindst i de to sæt omkring indgangspartiet. 
Da bygningens gavle og vægge ikke kunne erkendes, er bygningens mål omtrentlige. Det må formodes, 
at længden har været ca. 16 m, mens bredden, på baggrund af indgangsstolpernes placering, må 
formodes at være ca. 5,5 m. Der er erkendt to indgange i huset, begge er placeret overfor hinanden 
midt på husets langside. Indgangsstolperne var mellem 24 og 40 cm i diameter og 15-17 cm dybe og ret 
fladbundede. Afstanden mellem indgangsstolperne var i begge tilfælde 100 cm, hvilket var det samme 
som i hegnet A15. Det skal bemærkes, at indgangene var forskudt mod vest i indgangsfaget.  
Der var bevaret spor efter indretningen af huset forstået på den måde, at der i husets østende var ekstra 
stolper mellem de tagbærende stolpehuller. Disse stolper menes at stamme fra båse, således at husets 
stald har været indrette i husets østende.  
 
Bygningen dateres ud fra konstruktion og samhørende anlæg, samt C14-dateringer til førromersk 
jernalder.  
Bygningens bevaring var god, dog var der ikke fundet vægstolper. Spørgsmålet er, om væggene har 
været konstrueret således, at de ikke har afsat markante spor i undergrunden. Noget kunne tyde på 
dette, da hegnsstolperne fra det gårdsanlæg, hvori huset indgår, var ganske godt bevaret.  
Der er givetvis tale om, at bygningen var i to faser, eller rettere at flere af de tagbærende stolper var 
blevet skiftet ud.  
 
Syd for det tilsyneladende helt traditionel opbyggede langhus, med beboelse i vestenden og stald i den 
østlige ende, lå gårdens to små økonomi bygninger (A13 og A14). De to bygninger var en spejling af 
hinanden med omtrent samme mål. Bygningerne har bestået af fire kraftige stolper med et areal 
indenfor disse på 4,7 m2 (A13) og 5,06 m2 (A14). Begge bygninger har haft indgang på nordsiden. Den 
vestlige (A13) i det østlige hjørne og den østlige (A14) i det vestlige hjørne. Indgangen til bygningerne 
har haft en bredde på ca. 75 og 100 cm. Markerer dørstolperne vægforløbet, må bygningerne 
forvendtes at have dækket et samlet areal på ca. 13 til 18 m2. I begge bygninger var flere af stolperne 
blevet skiftet ud.  
 

Figur 8  Gårdsanlægget A16. Til venstre under afrømning, til højre markering af hegnsstolpehullerne. 
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Figur 9 Rekonstruktionsforslag af gårdsanlægget A16 

 
Der er ikke gjort fund, der har kunnet funktionsbestemme bygningerne, men der kan være tale om 
opbevaring af fx afgrøder, korn og foder, hvilket kan forklare, hvorfra det kun er den sydlige del af 
gårdsanlægget, der var afgrænset med et hegn af tætstillede stolper (A15). Måske en måde at holde dyr 
borte.  
Dybden af hegnsstolpehullerne varierede mellem 9 og 22 cm og de havde en indbyrdes afstand på 
mellem 5 og 25 cm. Hegnet kunne følges i et 11 meter langt lige nord-sydgående forløb, der udgjorde 
den østlige afgrænsning af gårdsanlægget A16. Mod nord løb hegnet ud i et område med en meget 
sandet undergrund, og stolperne forsvandt her gradvist. Muligvis har hegnet været længere, eller haft en 
afslutning som den vestlige side, men dette har ikke kunne erkendes. Mod syd drejede hegnet 90 grader 
i en blød bue mod vest. Herefter kunne hegnet følges i et let buet øst-vestgående forløb, der udgjorde 
den sydlige afgrænsning af A16. Hegnet drejede herefter igen i en blød 90 graders bue og fortsatte i et 
lige forløb mod nord inden det med en lille krølle har sluttet sig på husgavlens nordvestlige hjørne 
(A12).  
Indgangen i hegnet var midt i det sydlige forløb lige ud for indgangen til langhuset. Dybden af 
indgangsstolperne adskiller sig ikke fra de resterende hegnsstolper, til gengæld var nedgravningerne 
næsten dobbelt så brede. Åbningen i hegnet var ca. 95 cm.  
Hegnet afgrænser dermed et gårdsanlæggets sydlige del, der har udgjort ca. 130 m2. Hvor den sydlige 
del af gårdsanlæggets udstrækning er nem at identificere og bestemme indretningen af, er det værre med 
den nordlige del, her kan der ikke med sikkerhed identificeret et hegn, der udgør afgrænsningen. I dette 
områder er der ikke identificeret bygninger, der kan have knyttet sig til gården, derimod er der flere 
store gruber med keramik. Hvorvidt disse gruber knytter sig til huset, er uklart, men umiddelbart er der 
ikke noget, der taler mod, at gruber og hus skal ses samlet.   
 
Gårdsanlæg A42 
Umiddelbart nordnordvest for gårdsanlægget A16 fremkom yderligere tre bygninger bestående af et 
langhus A39 og to staklader A40 og A41.  
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Det treskibede langhus A39 bestod af 6 sæt tagbærende stolper (fem fag samt to gavlrum). Dybden af 
de tagbærende stolper varierede mellem 14 og 32 cm, men de fleste var omkring 20-24 cm. Der var en 
svag tendens til, at de dybeste stolpehuller lå omkring bygningens indgangsparti. Bygningen bestod 
således af seks fag med lidt varierende afstand mellem stolpeparrene med den største afstand i det 
midterste fag og den mindste afstand i det østligste fag.  
Gavlene og deres form kendes ikke og bygningens længde kendes således ikke. Afstanden mellem de 
yderste sæt tagbærende stolper var 14,34 m. Bygningens bredde anslås at være ca. 540 cm på baggrund 
af placeringen af indgangsstolperne, der kan have været indtrukne, og mulige spor af husets sydøstlige 
vægforløb. Almindeligvis er det kun de tagbærende stolper og indgangsstolperne, der kan erkendes. 
Husets to indgange var begge placeret over for hinanden midt på husets langside. Afstanden mellem 
indgangsstolperne må formodes at have været ca. 120-130 cm. Det skal bemærkes, at indgangen var 
forskudt mod vest. 

 
Der synes at være bevaret spor efter indretningen i huset. I bygningens østendes nordlige række af 
tagbærende stolper, var en ekstra stolpe midt mellem de tagbærende stolper. Stolpen har givetvis haft 
en betydning i forbindelse med indretningen af stalden.  
Ekstra stolper fordelt op gennem huset kunne tyde på, at bygningen har været inddelt i tre rum. Rum 1: 
vestligste fag samt gavlen. Rum 2: 2. og 3. fag. Rum 3 (formodet stald): 4. og 5. fag samt i gavlen.   
 
Bygningen dateres ud fra konstruktion og samhørende anlæg og C14-dateringer til førromersk 
jernalder.  
 
Nord og syd for langhusets vestlige del lå gårdens to økonomibygning A40 og A41.  De to bygninger 
var næsten lige store med et areal indenfor de fire tagbærende stolper på ca. 6,9 m2. På sydsiden af den 
nordlige bygning (A40) kan to stolpehuller muligvis stamme fra indgangsstolper. I konstruktionen A40 
er der fundet mindre stykker keramik i tre af stolpehullerne (A3384, X227; A3383, X230 og A3387, 

Figur 10 Gårdsanlægget A42 
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X231). I alle tilfælde vejede de under 14 gram. X231 er et meget fint glittet sideskår, mens X227 har en 
grov beklaskning, og skal dateres til førromersk jernalder eller måske tidligere.    
 
Samlet set er der stor lighed mellem de to gårdsanlæg. De to langhuse er næsten identiske, og 
placeringen af de to staklader i forhold til langhuset minder også i nogen grad om hinanden. Det gælder 
særligt den indbyrdes placering mellem langhuset A12 og stakladen A13, der indenfor en meter er 
identisk med den indbyrdes placering mellem langhuset A39 og stakladen A41. 
 
Der er ikke nogle stratigrafiske relationer mellem de to gårdsanlæg, men hører gruben A3339, der har 
fjernet stakladen A41’s nordøstlige stolpe, til gårdsanlægget A16, må denne være det yngste.  I gruben 
er der fundet keramik der dateres til ældre førromersk jernalder (X209), bl.a. i form af et fint glittet 
facetteret randskår.  
 
Umiddelbart nord for langhuset A39 var den meget store kogestensgrube A3359. Gruben har ikke 
kunnet dateres eller funktionsbestemmes. 
 

 
Ved udgravningen HOM2610 sydøst for denne lokalitet blev der fundet en større landsby fra ældre 
romersk jernalder. Til forskel fra bygningerne i denne udgravning, havde bygningerne i HOM2610 
stolpehuller med meget stor diameter. Forskellen skyldes givetvis dateringsforskelle, og det må 
formodes, at bygningerne i HOM2610 er yngre end de to gårdsanlæg A16 og A42. 
 
Andre spor fra perioden 
I område 2a’s østlige del blev der påtruffet et kulturlag i et nu og givetvis allerede i jernalderen helt eller 
delvist udtørret vådområde (A670). Et snit gennem den naturlige lavning viste, at opfyldningen både er 
sket naturligt og med affald fra en nærliggende ældre romersk jernalder bebyggelse.  
   
 

Figur 11 Kogestensgruben A3359. set fra sydøst. 
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Det må formodes at keramikken er affald fra den jernalder bebyggelse der blev udgravet i HOM2610.  
 

Grave fra ældre romersk jernalder 

Der blev ved udgravningen fundet én jordfæstegrav fra 
perioden. Graven var ikke beliggende sammen med 
bebyggelsen fra ældre romersk jernalder, men syd herfor 
i et område, hvor der også blev påtruffet grave fra yngre 
romersk jernalder eller germansk jernalder  
 
Graven var orienteret østvest. bestående af en 
rektangulær øst-vest orienteret nedgravning med omtrent 
helt rette sider mod nord, øst, syd og vest, mens 
hjørnerne var afrundede. Nedgravningen målte 186x61 
cm. I profil fremstod nedgravningen med en dybde af ca. 
15 cm, med en flad til let afrundet bund og lodrette til let 
skrånende sider. Lang nedgravningens sydlige 
afgrænsning lå seks sten, men ikke på nedgravningens 
bund. Det er foreslået, at stenene har båret kistens låg.  

Figur 12 Lavning A670, set fra vest 
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I øst-enden lå en jerngenstand muligvis en kniv (X1026), samt to lerkar (X196, X197). Jerngenstanden 
lå ca. 5 cm fra den østlige nedgravningskant omtrent midt mellem den nordlige og sydlige 
nedgravningskant, dog let forskudt mod syd. De to lerkar var placeret 35 og 27 cm fra den østlige 
nedgravning. X196 omtrent midt mellem den nordlige og sydlige nedgravning og X197 ca. 5 cm nord 
fra nedgravningens sydlige afgrænsning.  
X196 er et hankekar med konveks underdel og konveks overdel. Karet har et X formet øre, som går fra 
overdelen til underdelen. Randen er facetteret. Overfladen er groft glittet ind- og udvendigt. 
X197 er ligeledes et hankekar med konveks underdel og konveks overdel. Karet har et X formet øre 
samt facetteret rand. Overfladen er fint glittet. 
  
Omkring jerngenstanden var der lidt mørkere fyld med spredte trækulsnistre. Undergrunden bestod af 
lyst hvidgult finkornet sand med bånd af meget homogent lyst rødbrunt leret sand. 
 

Yngre romersk jernalder/germansk jernalder 

Bebyggelsen overordnet 

Anlæg fra disse perioder yngre romersk jernalder/germansk jernalder var den mest dominerende i 
udgravningen. De mange bebyggelsesspor fra den forsvundne landsby, bestod primært af stolpehuller 
fra gårdsanlæg i flere perioder. I arkæologisk sammenhæng sætter man skellet mellem ældre og yngre 
jernalder omkring år 375/400 e.Kr., primært pga. de ændringer der skete på europæisk plan, men i det 
arkæologiske materiale er der tale om en flydende overgang, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt 
at bestemme om et gårdsanlæg stammer fra yngre eller ældre jernalder.  
 

Figur 13 Ugravning af graven, set fra øst 
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 Figur 14 Oversigt over erkendte konstruktioner. Grå, langhuse; rød, hegn; sort, firstolpeanlæg; grøn 

grubehuse; lilla, grave.  
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Ved udgravningen blev der undersøgt 20 treskibede 
langhuse, 19 staklader, 25 hegn og hegnshuse, 3 
grubehuse, 2 jordfæstegrave. Hertil blev der i 
forundersøgelsen påtruffet yderligere mindst to huse 
med tilhørende økonomibygninger.  
 
Af de 20 registrerede treskibede langhuse blev der 
udskilt mindst 11 gårdsanlæg.  
 
Bebyggelsens gårde synes overordnet, som det er kendt 
for tiden, at have bestået af et stort treskibet langhus, 
der i nogle tilfælde synes at placere sig midt i 
gårdsanlægget, således at det treskibede hus delte gården 
i en nordlig og en sydlig del. I andre tilfælde synes 
gårdsanlæggene at være disponeret som lange og smalle 
tofter. I disse tilfælde har det treskibede hus udgjort 
toftens sydlige afgrænsning. Der er dog kun erkendt 
formodede dørstolper i den ene af bygningernes 
nordside, og det kan derfor ikke udelukkes, at der har 
været en smal passage på langhusets sydside og et 
forsvundet hegn indtil den sydlige nabogård. På disse 
toftens nordside har der været en smal gårdsplads uden 
sikre spor af økonomibygninger. 
 
De udskilte gårdsanlæg er helt eller delvist omgivet af 
enten énstengede hegn eller egentlige hegnshuse, der 
fortrinsvis har udgjort lige retvinkelede forløb. Det må 
formodes, at der har knyttet sig forskellige slags hegn til 
alle langhuse og gårdsanlæg, men flere af disse har ikke 
været mulige at udskille eller erkende.  
 
I tilknytning til langhuset har der for næsten alle 
gårdsanlæggene kunnet iagttages staklader i varierende 
størrelse inde på toften, mens de få iagttagne grubehuse alle var placeret i en gruppe udenfor tofterne, 
på det der kan formodes at være en vej eller forte.  
Gårdenes placering synes at underordne sig to forhold. Dels de topografiske forhold. Det vil i dette 
tilfælde primært sige, at man naturligt undgik at bebygge større og mindre vådområder. I det tilfælde 
synes områder, der har været våde i ældre jernalder, at have været fyldt op eller udtørret i yngre 
jernalder, og givet mulighed for at bebygge. Dels synes flere gårde at indgå i et mere overordnet system. 
Muligvis omkring et vejforløb eller en anden form for bevidst planlægning af gårdenes placering. 
 
Da der er tale om store udgravede områder, er bebyggelsen af overskuelighedsgrunde inddelt i fem 
bebyggelsesområder. Disse områder betegnes Bebyg 1-5.  
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Figur 15 Oversigt over de fem bebyggelsesområder, se afsnit 5.4.1. 

 

Treskibede langhuse 
Der blev ved udgravningen påtruffet 20 treskibede langhuse fra perioden. Da bygningerne flere steder 
overlapper hinanden eller overlappes af andre konstruktioner, er der i de fleste tilfælde usikkerhed 
omkring bygningernes fulde udstrækning, det gælder ikke mindst bygningernes længde. Sagen 
kompliceres af, at der i flere tilfælde ikke var bevaret spor efter bygningernes vægge eller gavl. I andre 
tilfælde ses der kortere eller længere forløb af tætstillede stolper i vægge og gavl eller væggen markeres 
af en lav grøft. I ingen af bygningerne er vægforløbet imidlertid veldefineret hele vejen rundt om 
bygningen. Der er ikke registreret bevarede kulturlag eller andre spor, der har kunnet bestemme 
bygningernes indretning.  
 
På baggrund af registreringerne i udgravningen er pladsens treskibede langhuse fra perioden (yngre 
romersk jernalder/germansk jernalder) delt i to hovedgrupper: 
 
Langhuse L1: Langhuse med 7-10 sæt tagbærende stolper. Afstanden mellem de yderste sæt tagbærende 
stolper varierer mellem 12 til 30 m, hvilket betyder at de længste huse har været op til 33-34 m. Ingen af 
husene er identiske, men der synes, at kunne udskilles i flere undergrupper på baggrund af den modul 
opbygning, der er anvendt.   
 
Langhuse L2: Langhuse med 4-6 sæt tagbærende stolper. Afstanden mellem de yderste sæt tagbærende 
stolper varierer mellem 8 og 15 m, hvilket betyder at de længste huse i denne gruppe ikke overstiger 19 
m. Gruppen er mere homogent end det gælder for L1. 
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Figur 16 Treskibede langhuse. Afstand mellem første og sidste sæt tagbærende stolper.   

 

 
Figur 17 Treskibede langhuse. Areal indenfor de tagbærende stolper. 

 
 
Langhuse L1. Den første gruppe består af modulopbyggede langhuse med typisk 8 sæt tagbærende 
stolper (A29, A20, A47, A33, A48, A27, A24, A18, A17). 
 
Bygningerne stolpehuller varierede en del, men generelt er der tale om mindre stolpehuller. I de bedst 
bevarede huse såsom A20 og A29 var dybden på stolpehullerne fortrinsvis over 30 cm og enkelte over 
50 cm. Men selv i disse huse havde enkelte af tagbærende stolpehullerne en dybde på under 20 cm. I 

L2 

L1 
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dårligt bevarede huse såsom A28 og A18 blev der ikke registreret stolpehuller med en dybde på over 30 
cm. Det er værd at bemærke, at der var bevaret rester af begge de to bygningers vægge.  
 
Periodens huse er som hovedregel opbygget efter et bestemt mønster (se fig. 18). Der var tale om 
treskibede huse, hvor to rækker af kraftige stolper stod inde i bygningen, mens væggene befandt sig 
omkring 1,5 m udenfor disse. Bygningerne var almindeligvis indrettet med en beboelsesdel mod vest 
(A), et indgangsrum (B), en økonomiafdeling (C) og måske endnu en afdeling mod øst evt. med sin 
egen indgang (D). I beboelsesrummet (orange) danner de tagbærende stolper en rektangulær firkant, og 
hvis bevaringsforholdene er gode, vil der her kunne findes et ildsted. Beboelsesrummet flankeres af 
almindeligvis af to moduler (lys grøn). Øst herfor var der et rektangulært fag (B, mørk blå), der 
udgjorde bygningens indgangs- eller fordelingsrum. Øst for indgangrummet befandt bygningens 
økonomiafdeling sig, der ofte var anvendt som stald (C). Opbygningen af stalden eller sporene efter 
indretningen af stalden kan varierer en del. I nogle tilfælde var de tagbærende stolper her stillet med 
mindre afstand end i modulerne. I disse tilfælde har de tagbærende stolper givetvis haft en dobbelt 
funktion, dels i forhold til at bære taget, og dels har de udgjort det for båseadskillelse. Den østligste 
ende kan have udgjort det for lade eller tilsvarende. Den skitserede opdeling er udarbejdet på materiale 
fra den store jernalderplads ved Nørre Snede (Holst 2004, s. 50). 
 
 
  

  A B C     D 
 
 
 
Ses der bort fra to bygninger A28 og A17, kan alle langhusenes vestlige ender indpasses i den ovenfor 
skematiserede opbygning. Men som det ses, er opbygningen mod øst anderledes end den skematiske 
model fra Nørre Snede viser.  
 
A1            ? 

A20             

A29             

A47        ? ?    

A33             
A48             

A27        ?     

A24         ?    

A18             

             

A28             

A17             

             
Fagnummer  -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Figur 19 Skematisk opstilling af periodens udgravede langhuse. Lys grøn: moduler/kvadrater. Orange: hovedrum. Mørk 
blå: lange fag. Lys blå: Fagene er mellemlange. Se yderligere om denne opdeling nedenfor.  Mulige gavlrum er 
markeret med mørkgrøn og hvidt spørgsmålstegn.  

  
 
 

Figur 18 Model efter Holst 2004. 
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Væggene. Ved seks til syv af husene (A1, A28, A20, A29, A27, A18, A17) var der bevaret spor efter 
væggene. I alle tilfælde var der tale om små stolpehuller med en dybde på ca. 10 cm. De dybeste af disse 
havde en dybde på op til 16 cm.  
Bevaringsgraden af disse vægforløb tillader ikke at bestemme, hvor tæt stolperne har stået. I enkelte 
tilfælde var nedgravningerne til vægstolpehullerne smeltet helt sammen (A27), mens de i andre tilfælde 
stod med en afstand af 37 cm og opefter. Fra andre lokaliteter kendes der i hovedrummets vægge tæt 
parstillede stolper, der minder om indgangsstolper. Antallet af par varierer en del fra bygning til 
bygning.  Disse stolpehuller tolkes i litteraturen, som stolper til lysindfaldshuller i væggene, der har 
kunnet tilvejebringe dagslys til de sysler, der foregik her (Ethelberg et al. 2003, s. 225ff). Sådanne 
stolpehuller blev ikke iagttaget i Ølholm, hvilket kan skyldes bevaringsforholdene. 
I et tilfælde er bygningens gavl bevaret A20, i form af en smal ca. 16 cm dyb grøft med små 
”fordybninger” i bunden, der muligvis kan stamme fra tætstillede mindre stolper i væggen. Muligvis var 
der også i bygningen A29 spor efter en gavl, i dette tilfælde i form af to knap 20 cm dybe stolpehuller. 
Gavlrummet synes i disse tilfælde at have været henholdsvis 180 cm og 246 cm.  
 
Indgangspartier. Der var ikke bevaret entydige indgangspartier i nogle af de registrerede bygninger. 
Indgangspartier lader sig almindeligvis identificere ved to sæt af dobbeltstillede stolper, der står med en 
indbyrdes afstand af ca. en meter. I nogle tilfælde er disse indgangsstolper gravet dybere ned end 
vægstolperne, det synes imidlertid ikke, at været tilfældet i Ølholm. I to bygninger kan der måske anes 
indgange i form af dobbeltstillede stolper i vægflugten (A20 og A29), men i begge tilfælde var det kun 
det ene sæt, der var bevaret, og kun en enkelt, hvor det må formodes, at den anden dørstolpe har været. 
Er der tale om spor efter indgange, har bredden af disse været ca. 115 cm. Det er ikke afklaret, hvorvidt 
der har været indgange i begge sider af bygningerne, men dette må dog formodes. I begge tilfælde er de 
mulige indgange registreret midt i bygningen i overensstemmelse med skematiseringen (se fig. 19).   
 
Indretning. Der er kun bevaret ganske få spor af bygningernes indretning. Et ildsted kan muligvis spores i 
A1’s vestlige del, i form af en grubelignende nedgravning med trækul og sten.  
  
Ølholm bygningernes økonomidel lader sig ikke identificerer i form af tættere stillede tagbærende 
stolper, der kan have udgjort det for båseskillerum. Tværtimod står de tagbærende stolper i de fleste af 
bygningerne med forholdsvis stor afstand, og evt. båseadskillelsesstolper kan/må have været funderet 
væsentligt dårligere end de tagbærende stolper.   
 
Slægtskab. Det har på forskellig vis været forsøgt at underopdele gruppen af langhuse. Dette er sket med 
henblik på at søge at få et indblik i bygningskronologien, og evt. kunne påvise konstruktive slægtskaber, 
der vil kunne hjælpe til at få en bedre forståelse af bebyggelsens udvikling og bevægelse i landskabet.  
Metodisk er alle fagenes længdemål indsat i et Excel-ark. Ved undersøgelsen viste sig hurtigt, at der var 
stor overensstemmelse mellem det vestligste af de rektangulære fag, det fag der traditionelt opfattes 
som boligens hovedrum (0), hvor ildstedet har været. Men graferne viser også, at ingen af bygningerne 
er identiske.  
 
På fig. 22 er de enkelte bygninger opstillet så fag 0 passer over hinanden. Interessant er det, at andre 
slægtskaber måske kan udskilles her. Det gælder feks. A27 og A24, der delvis overlejre hinanden. Som 
det fremgår af grafen er de mål, der er anvendt i de enkelte fag ikke i overensstemmelse. Det er dog 
interessant, at stolperne i det østligste fag i begge bygninger står skævt i forholde til de øvrige stolpesæt 
i bygningen. Dvs. at familiens (?) byggetradition måske har overlevet i bygningens konstruktion, men 
behovene har ændret sig, således at nogle fag er større i den ene bygning end i den anden. Det har i 
forbindelse med udgravningen, desværre ikke været muligt at bestemme, hvilken af bygninerne der var 
ældst, men det må formodes, at de to bygninger afløser hinanden. 



Side 25 af 56 

 

 
 

 
Figur 20 De treskibede huse. Fagenes længde delt med midterskibets gennemsnitlige bredde. Fag 0 udgør det fag 

der normalt opfattes som boligens hovedrum. Grafen tæller op mod øst.  

 

 
Figur 21 De treskibede langhuse. Fagenes længde i cm. Fag 0 udgør det fag der normalt opfattes som boligens 

hovedrum. Grafen tæller op mod øst.  

 
Det ville være nærliggende at tro, at der så var en overensstemmelse mellem A47 og A48, der ligeledes 
overlejre hinanden, hvilket måske også er tilfældet i Fag 0, 2 og 3, men ikke i fagene -1, 1 og 2. Endelig 
synes, der at kunne ses en sammenhæng mellem bygningerne A29 (bebyg 3) og A20 (bebyg 4) både når 
de visuelt placeres over hinanden og når de sammenlignes i graferne.   
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Figur 22 Forslag til 

typeopdeling af de 

forskellige bygninger 

(L1). Grit af 2,4 m. 

Brun farve: fagenes 

længde er under 1,25 

gange fagenes bredde. 

Orange farve: fagenes 

længde er 1,25-1,75 

gange af fagenes 

bredde. Rød farve: 

fagenes længde er 

over 1,75 gange 

fagenes bredde. 
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Langhuse L2. Anden gruppe består af kortere huse med 4-6 sæt tagbærende stolper. Der er fire 
bygninger, der knytter sig til denne gruppe, A19, A58, A46 og A21 (i sidste tilfælde har det dog været 
vanskeligt, at adskille to til tre bygninger, der formodentlig ligger over i hinanden). De fire bygninger er 
ikke identiske, men udviser dog lighedstræk. I de tilfælde hvor det har været muligt at identificere 
indgangsstolperne, er de placeret vestligt i et det rektangulære andet eller tredje fag fra øst. Modsat 
gruppe L1 er der spor efter vægge i alle i disse bygninger. Væggene synes i alle tilfælde at bestå af 
dobbeltstillede stolper.  Bygningernes længde var mellem ca. 11 og ca. 20 m, mens bredden var mellem 
4,6 m og 5,2 m. 
 
Bygningerne fra denne gruppe er ud fra fundmaterialet dårligt dateret, men det vurderes, at husene fra 
denne gruppe udgør nogle af yngste hændelser i området, og skal dateres til germansk jernalder.  
 
Det er vigtigt at notere sig, at bygningerne ligger omtrent samme sted, som de ældre større langskibede 
huse. Dette gælder dog kun i den nord-sydlig retning, mens de generelt synes at ligge forskudt mod 
vest, men stadig overlappende de større huse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23 Langhuse L2 
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Staklader eller firstolpeanlæg 

Ved udgravningen blev der registreret 17 staklader, der alle må formodes at tilhøre perioden. 
  
Alle stakladerne bestod af fire tagbærende stolper, der enten dannede et kvadrat, rombe eller et 
rektangel. Modsat stakladerne fra den ældre periode yngre førromersk jernalder/ældre romersk 
jernalder (se afsnit 5.3), så har der for denne periode ikke kunnet identificeres indgangsstolper endsige 
vægstolper. Stakladerne kan ud fra deres størrelse deles i tre grupper: 
 
Staklader St1: De små staklader med et areal indenfor de tagbærende stolper på 4-6 m2.  
Staklader St2: De mellemstore staklader med et areal på 6-8 m2. 
Staklader St3: De store staklader på 8-19 m2.  
 
Alle de identificerede staklader befinder sig i nær tilknytning til et langhus, som oftest 6-8 meter. I det 
nordligste gårdsanlæg (Gårdsanlæg 10) dog 11-12 m. Billedet synes at være, at stakladerne kun sjældent 
ligger helt ud til gårdsenhedens hegn, men dog nærmere hegnet end huset.  
 
Der er en del forskel på, hvor stakladen synes at være placeret i forhold til langhuset. Men er tolkningen 
af gårdenes faser korrekt (se nedenfor), er der en tendens til, at de ligger syd for langhuset i den ældste 
periode, nord for i den mellemste periode og øst for i den yngste periode.  
Som det også gælder for langhusene, er der i stakladerne heller ikke bevaret kulturlag, ildsteder eller 
andet, der har kunnet funktionsbestemme dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der synes i mindre grad at være en sammenhæng mellem stakladernes størrelse og placeringen indenfor 
bebyggelsesområderne. De små staklader (St1) ses kun i de nordlige og ældste bebyggelsesområder 
(Bebyg 1-4). De mellemstore (St2) er repræsenteret i alle områder, mens de store primært findes i de 
sydlige yngste bebyggelsesområder (Bebyg 3-5). Det bør således overvejes, hvorvidt de større staklader 
skyldes ændrede funktioner, større behov for denne type bygning eventuelt en måde at kompensere for 
de mindre langhuse? 
 

Figur 24 Stakladernes areal indenfor de fire tagbærende stolper. 

St1 

St2 

 

St3 
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Figur 25 registrering af hegnet A80. Set fra nordvest 
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Hegn og hegnshuse 

Ved udgravningen blev der påtruffet 11 enstrengede hegn (H1) og 15 hegnshuse, 7 med to rækker 
stolper (H2) og 8 med tre rækker stolper, kaldet saddeltagshegn (H3).  
 
Hegn H1. Ènstrengede hegn. Hegnstypen er den mest simple. Hegnene består som hovedregel af en lige 
række af mindre stolpehuller. Der er dog flere eksempler på, at et lige forløb af stolpehuller via en blød 
bue fortsætter sit lige forløb vinkelret på det første. Der er her i alle tilfælde tale om, at sådanne forløb 
udgør gårdsanlæggets sydøstlige hjørne.  
 
I flere tilfælde er der tale om, at der sammen med det enstrengede hegn også kan spores en 
hegnsbygning. Generelt er der stor overensstemmelse mellem det enstrengede hegn og 
hegnsbygningens formodede ydersiden, dog med en mindre afvigelse mellem de to, der afslører, at der 
er tale om to hegnsfaser og ikke én. I enkelte tilfælde kan der være tale om, at de to hegn i virkeligheden 
kun er ét, men generelt må tolkningen opretholdes. Der 
er i ingen tilfælde stratigrafiske relationer mellem de to 
hegnstyper. Det er derfor ikke muligt at bestemme, 
hvorvidt gårdene i begyndelsen havde et enstrenget 
hegn, for siden at udbygge det til en egentlig 
hegnsbygning over en længere eller kortere strækning. 
Det skal dog anføres, at de store kraftige hegnshuse 
sydligst i udgravningen, synes at udgøre en ældre fase. 
Her er der dog ikke registreret sikre enstrengede hegn. 
I kraft af at der i alle tilfælde, hvor der både er et 
enstrenget hegn og en hegnsbygning, også er flere faser 
af langhuse i nærheden, kan en alternativ tolkning være, 
at det enstrengede hegn og hegnshuset udgør hver sin 
gårdfase. Er sidst nævnte tilfældet må det betyde, at 
ejendomsretten har haft stor betydning, og det ikke 
umiddelbart har været muligt, at ændre tofternes form 
når man ønskede det. Der kan her være tale om 
overordnede strukturerede forhold.   
 
Hegn H2. Hegnshuse med to rækker synlige tagbærende 
stolper. Hegnhusene af denne type består af to række af 
parvist stillede tagbærende stolper. Sammenholdt med 
hvad der kendes fra andre udgravninger, må det 
formodes, at de tagbærende stolper ikke har stået i 
væggen, men den har udgjort et selvstændigt forløb 
forskudt for de dybere tagbærende rækker. Det er 
imidlertid ikke lykkedes, at påvise spor efter disse hegns 
vægforløb.  
Alle hegn af denne type udgør tilsyneladende den 
nordlige eller sydlige afgrænsning af de gårdsanlæg, der 
befinder sig i bebyg 3 og 4.  
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Hegn H3. Hegnshuse med tre rækker synlige 
tagbærende stolper. Hegnshusene af denne type 
består af tre rækker tagbærende stolper, fagdelt. 
Typen går i litteraturen under betegnelsen 
saddeltagshegn. At dømme ud fra stolpehullernes 
størrelse, må der være tale om ret betydelige 
bygninger. Ses der bort fra enkelte eksempler, 
synes disse hegnshuse primært at være benyttet 
som afgrænsningen af gårdene i Møllehus-
udgravningen mod vest.  
Det betydeligste af disse hegn er A8 med en 
længde på ikke mindre end 40 m. Bygningen 
afgrænsede dermed hele den store kvadratiske 
gårds vestside. I hegnet kunne der mod syd 
identificeres en port og mod nord muligvis også 
en mindre åbning – en dør (se yderligere om 
åbninger og porte nedenfor).  
 
I de sydligere hegn af samme type, kunne hegnene kun følges over en kortere afstand.  
Det sydligste og i undergrunden mest markante saddeltagshegn (se fig. 29) har ligeledes lukket helt af 
mod vest, men i dette tilfælde må det formodes, at gårdene kun var ganske smalle, således at den sydlige 
umiddelbart sammenhængende del dækker over 2-3 selvstændige hegn. Hvor de enkelte stykker ud for 
gårdene har været den enkelte gårdejers eget ansvar at vedligeholde. F.eks. udgør den nordlige del af 
hegnet flere faser end der er tale om i den sydlige del.  
 

Figur 26 Hegnet A8. Herover set fra øst, til højre set 

fra nord. 
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Åbninger i hegn 
Ved udgravningen blev der iagttaget indgange i ca. 9 hegn og hegnshuse.  
Mindre døråbninger havde en bredde på mellem 100 cm og 180 cm, mens portene havde en bredde på 
mellem 180 cm og ca. 300 cm. Portene synes i nogen eller i høj grad, at respektere hegnsbygningernes 
faglængde.   
Bedst belyst er forholdene i hegnet A8, da anlægget her lå rimeligt rent uden mange forstyrrende faser 
og bygninger. Hegnet (A8) synes at have haft to indgange. Den nordlige indgang, en bred dør, var 
repræsenteret ved to stolpehuller, med en indbyrdes afstand af ca. 128 cm.  
Den sydlige indgang var væsentligt bredere, ca. 250 cm, og synes snarere at repræsenterer en port. 
Umiddelbart vest for hegnet var der to udtrukne stolper med en indbyrdes afstand af 250 cm. Disse 
stolpehuller kan have markeret portåbningen, og evt. båret et udhæng. Nordligst i portåbningen var der 
et større stolpehul, der kan have fastholdt den stolpe, hvorom porten har drejet. Der blev ikke gjort 
fund af en lejesten, eller andet der kan have tjent som leje for en dørtap.   
 
Som det var tilfældet i A8, har der uden tvivl været flere indgange til de enkelte gårdsanlæg. Således 
havde man i A8 både en port og en smallere indgang til gårdspladsen, henholdsvis syd og nord for det 
central beliggende langhus. Døre og porte må antages at være blevet anlagt, hvor det var 
hensigtsmæssigt i forhold til gårdens indretning, de forskellige lokale ressourceområder, og de 
vejføringer der har været i området. Man må dog også formode, at der ikke har været flere åbninger i 
hegnene, end det har været nødvendigt. Dels er en port/dør konstruktivt vanskeligere at udføre, den 
kræver mere vedligeholdelse, og det er vanskeligere at kontrollere, hvem der kommer og går fra gården.  
 
Det har ikke været muligt at bestemme, hvor mange indgange der har været til de enkelte gårdsanlæg. 
Det har heller ikke været muligt entydigt at bestemme, om der kan siges noget generelt, om hvor i 
hegnene porte og døråbningerne har været. Dog synes der, at kunne spores en tendens til, at 
døråbninger ikke befinder sig helt ude til hjørner, men gerne nogle meter derfra, hvilket antageligt har 
været for at sikre hegnets stabilitet.  
 

Figur 27 Snit gennem hegnet A80, med de mange stolpehulsfaser. 
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5.4.5 Grubehuse 

Ved udgravningen blev der påtruffet tre grubehuse, alle 
placeret indenfor et meget lille område. Grubehusene 
synes ikke at ligge inde på nogen af tofterne, men 
derimod vest for disse, i det område der må anses for at 
være bebyggelsens vejforløb eller en forte. I alle tilfælde 
var grubehusenes tagbærende stolper placeret øst-vest i 
forhold til hinanden.  
Bevaringsgraden af grubehusene varierede en del 
mellem de tre. I det bedst bevarede var der fine gulvlag. 
Grubehuset har yderligere kunnet bestemmes som en 
smedje. Det har ikke været muligt at bestemme 
funktionens af det nærmest liggende grubehus, givetvis 
fordi aktiviteterne i dette hus har været nogle helt andre. 
Dårligst bevaret var det sydligste grubehus, hvor det 
alene var de tagbærende stolper, der var bevaret.  
Ingen af grubehusene er sikkert dateret, og det er 
usikkert, om grubehusene har været samtidige, eller om 
de har afløst hinanden, da der ingen stratigrafiske 
relationer er mellem dem. Dateringsmæssigt må det 
formodes, at de dateringsmæssigt placerer sig i den 
yngste del af romersk jernalder eller germansk jernalder.  
 
Smedjen i grubehuset 
Grubehuset bestod af en lidt oval nedgravning, øst-vest 
orienteret. Gruben var ca. 3,9 m lang, ca. 3 meter bred og med en dybde på ca. 25 cm. Grubehuset 
havde tagbærende stolper i øst- og vestenden af gruben. Stolpernehullerne var begge omkring 90 cm 
dybe og 35 cm brede.  
Grubehuset kan inddeles i tre faser.  
 
Fase 1. Etablering 
Etableringsfasen bestod af de nedgravninger, der blev foretaget i forbindelse med opførelsen af 
grubehuset. Det var den store grube, de to tagbærende stolper (h og d), dørstolpe (r) ved indgangen (j), 
amboltgruben (o), der var 80 cm dyb og yderligere to stolpehuller i grubehusets nordvestlige hjørne (p 
og q), der givetvis har indgået som en del af grubehusets konstruktion nær essen (m?) og ambolten. 
Bygningens indre har næppe været over 5,6 m2. Det må formodes, at de to dybe tagbærende stolper har 
båret et forholdsvis højt sadeltag. Dybe stolpehullerne omkring døren og de ekstra stolper (p og q) nord 
for den vestlige tagbærende stolpe kan tyde på, at hele eller dele af taget her har haft en anden 
hældning.   
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 Fase 2. Funktion 
Funktionsetapen kan inddeles i en række gulvlag og spor efter aktivitet (se figur 28a og 28b).  
Udover hele fladen lå resterne af gulvlagene (i, k, e) i form af homogent mørkt gråbrunt sand iblandet 
en del trækul.  
Gulvlagene var delvist overlejret af to mørke trækulsholdige lag. Mod vest (m) der bestod af et 
homogent trækulsholdigt lag med mange ildskørnede sten. Desuden blev der fundet en del smedeskel i 
laget. Laget n der lå lige indenfor indgangen til grubehuset, minder meget om (m), men dog uden de 
mange ildskørnede sten. Det skal her bemærkes, at da det langsgående snit blev gravet, blev der i snittet 
og i grubehusets sydlige del påtruffet et lerlag, hvor dele var ubrændt (e) og dele var rødbrændt (f).  
Man skal givetvis forestille sig, at smedjens esse har været ved lag (f), dvs. omtrent midt i bygningens 
sydlige halvdel. Området (m) må have været et arbejdsområde, hvor smede har stået, når han har flyttet 
det glødende jern fra essen til ambolten ved (o). Indfyringen og udskrabningen er givetvis sket fra 
gruben/sænkningen (n). Grubehuset er således funktionelt opdelt. Smeden har kunnet passe sit arbejde 
i grubehusets vestlige del, mens der har været mulighed for løbende at fyre i essen med fri adgang ind 
og ud af døren mod nord uden at forstyrre smeden i hans arbejde.  
  
 
 

 
 
 
 
 

Figur 28 Grubehus A2308 under udgravning. Set fra øst. 
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Fig. 28a. En sammentegning af de forskellige registreringer i grubehuset A2308.  
 

Fig. 28b. Indretning i grubehuset A2308. 
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Fase 3. Nedlæggelse 
Efter grubehusets funktionsperiode blev gruben fyldt op med laget A2332 a. Opfylden virker meget 
ensartet, og det må antages, at gruben blev fyldt op i én omgang eller over en kort periode.  
De meget nedbrudte klumper af brændt ler, der fremkom i laget h (oven på m og n) kan være resterne 
fra nedbrydningen af essen (f). 
 
Grubehuset tolkes som en smedehytte ud fra fundet af de mørke ildsteder med smedeskæl. På trods af 
fraværet af slagger og avlsten i fundene, så virker denne tolkning mest plausibel.  
I et andet kendt grubehus (HOM2204, Hatting, A1012), der er tolket som en sikker smedehytte, har 
også kun begrænset fund af slagger i gulv og ildsted/esse (2 små slagger), mens der var masser af 
smedeskæl i fylden. 
 
Grubehuset dateres til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder ud fra fund af keramik. Af 
andre fund er brændt ler, trækul, brændt knogle, vævevægt, glasperle og afslag i flint. 
Der er taget jordprøver af Lagene m, n og q. 
 
 
 

Figur 29 Vævevægt i grubehus A2308xx 
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A43 Grubehus 
Grubehuset bestod af en lidt oval nedgravning med en øst-vestlig orientering. Gruben var ca. 2,9 m 
lang, ca. 2,4 meter bred og med en dybde på ca. 30 cm. Grubehuset havde tagbærende stolper i øst- og 
vestenden af gruben. Stolperne var begge omkring 45 cm dybe og 20-30 cm brede. Stolperne var ret 
ensartet i udseende og fyld, dog var den østlige stolpe lidt mørkere end den vestlige. 
 
Grubehusets var fladbundet i den vestlige del, mens den mod øst havde en forsænkning på 10-15 cm. 
Det så ikke ud som om, denne forsænkning var opstået som en bevidst afgravning, og der har snarere 
været tale om slitage, evt. i forbindelse med færdsel ind og ud af bygningen gennem den dør der 
registreredes i det nordøstlige hjørne af huset. Forsænkningen af gulvniveauet i den østlige halvdel 
gjorde, at der var flere gulvlag i denne del, og det forklarer også, hvorfor lagene c og b kun findes her, 
mens laget d tolkes som det egentlige "heldækkende" gulvlag.  Efter grubehusets funktionsperiode blev 
gruben fyldt op over en kort periode.  
I grubehusets nordside kunne stolpehullet A2308 g fornemmes ned gennem gulvlaget. Den var ca. 65 
cm dybt og havde en bundkote 10 cm dybere end de tagbærende stolper e og f. Størrelsen, formen og 
udseendet på denne stolpe (A2308 g) lignede meget e og f, og det må formodes at stolpen har indgået 
som en del af bygningstagkonstruktion, hvori også A2308 h kan have indgået. A 2308 h var placeret lige 
grubehusets sydside lige over for A2308 g, stolpen kunne fornemmes i gulvlaget, dog uden den kunne 
udskilles præcist. A2308 h var markant anderledes end A2308 g. Den var kun 14 cm dyb og uden 

Figur 30 Grubehus A43 under udgravning. Set fra nordøst. 
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tydeligt stolpespor. Alligevel taler placeringen for, at stolpehullerne A2308 g og A2308 h har indgået i 
den samme konstruktionsmæssige sammenhæng.  
Stolpen A2308 i lå lidt øst for A2308 g. Den blev erkendt i bunden af det nord-sydgående snit, og 
derfor kendes dens relation til grubehusets gulvlag ikke. Stolpehullets bund var 40 cm under 
gulvniveauet. Bortset fra dybden på stolpen, så lignede den i fyld og form A2308 e, A2308 f og A2308 
g, og der kan være tale om en udskiftning af A2308 g. Mere sandsynligt er det dog, at A2308 i skal 
tolkes som en indgangsstolpe, dette stemmer godt overens med den føromtalte forsænkning af 
gulvniveauet i grubehuset i dette område. Med i overvejelserne for tolkningen som indgangsstolpe er 
også, at der i det nærliggende grubehus A2332 fandtes der en lignende stolpe på det samme sted (2332 
r). 
 
Grubehusets funktion blev ikke bestemt. Gulvlagene blev soldet og jorden tjekket med magnet efter 
smedeskæl dog uden de store resultater. Lagene i grubehuset er ikke inddelt i etaper. Grubehuset 
dateres til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder ud fra fund af keramik. 
 
A51 Grubehus 
Grubehusets tagbærende stolper stod med 3,2 m’s afstand henholdsvis mod øst (A4429) og vest 
(A4427). Stolperne havde en dybde på henholdsvis 46 og 62 cm.  
Grubehusets grube var ikke bevaret, men i området var der en mørkfarvning i undergrunden A4426, 
der kan have udgjort den sidste rest af dette. Knap 1,5 m nord for de to tagbærende stolper var der 
endnu en dyb stolpe. Der er givetvis tale om en dørstolpe. Grubehuset, uden bevaret grube, minder 
således meget om de to grubehuse, der findes nord herfor (Se ovenfor).  
Der var ingen spor efter grubehusets indre indretning.  
 

5.4.6 Gårdsanlæg 

I bearbejdningen af materiale blev der identificeret 11 gårdsanlæg. Der har uden tvivl været flere, men 
bevaringsforholdene tillader ikke at udskille yderlige gårde. 
 
På baggrund af registreringerne kan gårdene deles i to forskellige typer: 
 
Gdr 1: Den formodede ældste type synes at være en kvadratisk eller omtrent kvadratisk gård, der 
afgrænsedes af hegn der enten var enstenget eller bestod af egentlige hegnsbygninger (A10, A85, A86, 
A87 A88, A89 og A95). Centralt indenfor denne afgrænsning lå gårdens hovedhus, det treskibede 
langhus. Det må formodes, at der til alle disse gårde var én eller flere økonomibygninger, men det har 
ikke i alle tilfælde været muligt, at identificere de staklader der med sikkerhed kan have indgået i disse 
anlæg. Gårde af denne type er beliggende i de nordlige og vestlige dele af udgravningsfelterne. 
 
Gdr 2: Den formodede yngste type bestod tilsyneladende af lange, men smalle gårdsenheder, hvor 
gårdens hovedbygning måske udgjorde gårdens sydlige afgrænsning (A91, A92, A93, A94). Gårde af 
denne type lå i den sydlige del af udgravningsfelterne.  
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Figur 31 Rekonstruktionsforslag af gårdsanlægget A10 

 
 
Gdr 1.  
Bedst kendt er gårdsanlægget A10.  
Gårdsanlægget afgrænsedes mod vest af saddeltagshegnet A8, samt de spinkle hegn A9 mod nord og 
A6/A7 mod syd og øst. Tilsammen udgjorde hegnene et ca. 40x40 m stort kvadrat svarende til ca. 1600 
m2. Det østvest-orienterede ca. 30 m lange treskibede langhus lå næsten nøjagtigt midt i gårdsenheden. 
Bygningen har været adskilt fra hegnene med en smal passage (omtrent 3,6 m mod øst og 2,30 eller 5 m 
mod vest). Langhuset har derved delt gårdspladsen i en sydlig og en nordlig del. Der har været 
indkørsel til den sydlige del gennem en port i saddeltagshegnet. I gårdspladsens sydvestlige hjørne, dvs. 
indenfor porten er der ikke påtruffet nedgravninger. Kun to mindre stolpehuller A537 og A539 med 
2,7 m afstand var 10 m øst for porten. Funktionen af disse kendes ikke. Det sydøstlige hjørne bar 
derimod præg af, at der har fundet en del aktivitet sted. Her blev der påtruffet mindst fire mindre 
økonomibygninger A2, A3, A4, A5 samt to kogestensgruber A540 og A541. På gårdspladsen nord for 
langhuset blev der derimod ikke fundet sikre spor af bygninger, hvilket kan skyldes de mange sten der 
var i undergrunden. Anlæggene omkring dette gårdsanlæg lå næsten helt rent, hvilket gjorde det 
forholdsvis nemt at identificere de enkelte konstruktioner. 
  
Vanskeligere var det med sydforliggende gårde idet der her synes at have været 2-3 overlappende faser, 
og det er vanskeligt helt entydigt at udpege hvilket stolpehuller der indgår i de forskellige gårde og 
konstruktioner, men der synes tydeligt at kunne identificeres mønstre, forløb og gentagne mål. 
Forsøgsvis er der lagt polygoner ned over hegn og gårde. Der tydeligvis ikke et bestemt må der kan 
benyttes på alle strukturer, ikke desto mindre synes der at være en tendens til at flere af strukturerne har 
en længde af 33 m, mens bredden synes at være omkring 24 m. Det er tydeligt at der ikke er tale om et 
egentligt udlagt grid som gårdene kan være udlagt efter. Men det er samtidig tydeligt at gårdenes mål 
ikke er tilfældig men er et udtryk for en bevidst handling.  
Der givetvis mange grunde til at præcisionen ikke er i top, og måske har det aldrig været hensigten at 
skabe noget der mindede om romerske tilstande. Desuden har topografiske, juridiske og måske også 
arvemæssige forhold spillet ind.  
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Gdr 2.  
Der synes her at være tale om endnu mere strukturerede gårdsanlæg, end der var tale om ovenfor. Men 
også i dette tilfælde er tolkningen behæftet med en stor usikkerhed, da de enkelte gårdsanlæg er bestemt 
ud fra flere elementer der ikke nødvendigvis er sammenhængende.  
Gårdsanlæggene eller tofterne havde et kraftigt sadeltagshegn mod vest bestående af tre rækker 
tagbærende stolper. Hegnet var i flere faser, og stolperne var udskiftet flere gange. Tofterne har 
omtrent samme mål svarende til ca. 17x46 m eller ca. 1:2,5. Der er således ca. tale om en halvering af 
målene sammenlignet med Gdr 1. Der synes at være tale om, at det kraftige hegn mod vest har været 
vedligeholdt forskelligt ud for de enkelte gårdsanlæg. Noget tilsvarende kan være tilfældet mod øst. Her 
ses der kun et hegn ved gdr. 93, hvorefter det forsvinder, der hvor må formode at det ville have været 
ved gdr 92.   
 
 

Figur 32 Gårde Gdr 1. Gårdenes foreslåede udstrækning er vist med gul streg. Grønne pile med en længde af 24 

m. Røde pile med en længde af 33 m. 
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5.4.7 Grave 

Ved undersøgelsen blev der påtruffet et hårdt nedpløjet gravfelt. Inden for et ca. 10x45 m stort område 
blev der påtruffet og udgravet tre jordfæstegrave (A4441, A5019, A6066) og muligvis resterne efter 
yderligere to (A5036 og A2380). Gravene er generelt orienteret øst-vest med en længde på ca. 250-280 
cm og en bredde på optil 100 cm. Gravenes dybde oversteg ikke 20 cm, og i alle tilfælde må det anses 
for at være den sidste rest, der var bevaret. Det kan ikke udelukkes, at der har været flere grave i 
området, men alle spor efter disse er forsvundet. Dog blev der fundet et lille stykke rav ved A5036 og 
fint glittet keramik ved A2380, der kan indikere, at der også i disse tilfælde var tale om grave.  
 
I alle de tre jordfæstegrave var der nedsat to lerkar, enten ved siden af hinanden eller oven i hinanden. 
Lerkarrene var i alle tilfælde nedsat i gravens østlige halvdel. Andre gravgaver befandt sig enten i 
gravens østlige eller sydlige del. 
Graven A6066 er beskrevet i afsnittet 5.3.2, da keramikken her synes at høre hjemme i ældre romersk 
jernalder.  
 
A4441 Jordfæstegrav  
Ved afrømning af muldlaget med gravemaskine blev der iagttaget resterne af et formodentligt helt kar i 
det lyse ”undergrundssand”. En afrensning afslørede, at karet stod i den østlige del af et lyst gråfarvet 
fyldskifte, der kun adskilte sig svagt fra den omgivende undergrund. Mod vest var fyldskiftet forstyrret 
af et spor fra en tung maskine, hvilket har forårsaget at anlægget fremstår dråbeformet på gps-

Figur 33 Gårde Gdr 2. Gårdenes foreslåede udstrækning er vist med gul streg. Grønne pile med en længde af 17 

m, røde pile med en længde af 46 m. 
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opmåling. Anlæggets korrekte form er derved stærkt forstyrret, men det må formodes, at 
nedgravningen har været rektangulær. Gravens dybde var bare 10-15 cm mens den fladen formodes at 
have målt ca. 165x312 cm. Hvorvidt der var kistespor i graven, fremgik ikke entydigt af 
undersøgelserne.   
Det viste sig at der var tale om to lerkar nedsat i hinanden (X194 yderst og X195 inderst). Lerkarene var 
placeret knap 20 cm fra lag a’s østende og midt mellem den nordlige og sydlige afgrænsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5019 Jordfæstegrav 
Graven blev erkendt ved afgravning med maskine idet der i sydsiden sås en af maskinen knust 
metalgenstand, og mod øst et lerkar, maskine havde taget randen af. På stedet er mulden ganske tynd 
bare 20 cm.  
Ved undersøgelserne fremkom mod øst et kar og lige vest herfor en tallerken. Mod syd metal og nord 
for dette en ildslagningssten. Der er søgt efter ligspor, men ingen sikre er dog erkendt. Dog er tre 
mørke pletter stiplet ind (d) i det område, hvor det må formodes, at liget har været.  
 
I forbindelse med udgravning af graven blev der udtaget to præparater. 1. Det store stykke metal 
(X1010). 2. de to lerkar idet metaldetektoren havde givet udslag mellem de to kar. Det må formodes at 
de stod østligst i nedgravningen, men undergrunden har været vanskeligt læselig. Karrene stod i østlig-
vestlig forlængelse af hinanden (X1012 vestligst og X1014 østligst). Der fremkom yderligere tre små 
stykker jern. Disse er indsendt til røntgen. Måske kan der være tale om kistesøm?  
 

Figur 34 Grav A4441 
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A6066 Jordfæstegrav 
Se ovenfor under afsnit 5.3.2. 

Figur 35 Grav A5019 

Figur 36 Kar X1014 i grav A5019. Set fra øst. 
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5.4.8 Fund 

Overordnet er de fleste fund beskrevet enkeltvis eller i opsamlingsgrupperne. Der er ikke fortaget 
overordnede analyser af materialet fra denne periode.  
 
Flint 
Fra yngre romersk jernalder er der gjort seks fund af bearbejdet flint, heraf kommer de fem fra 
soldningen af grubehuset A2332. Der er primært tale om afslag, men der er også fremkommet en 
flække med retouch (X114) og et muligt bor (X123). Fundene af bearbejdet flint må formodes 
fortrinsvis at stamme fra ældre uregistrerede bebyggelser i området.    
 
Keramik  
For perioderne yngre romersk jernalder er der foretaget 24 keramikindsamlinger, for germansk 
jernalder bare en enkelt. Keramik der ikke har kunnet indsnævres yderligere end romersk jernalder, har 
der været 67 af. Keramik daterest til oldtid 3 opsamlinger og jernalder 11. En yderligere opsplitning vil 
givetvis være mulig når C14-dateringerne foreligger.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 37 Keramik fundet i bebyg2. De røde markeringer.  
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Figur 38 Keramik fundet i Bebyg3. De røde markeringer. 

Figur 39 Keramik fundet i Bebyg4. De røde markeringer. 
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Figur 40 Keramik fundet i Bebyg5. De røde markeringer. 
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Andre forarbejdede sten end flint 
Ved udgravningen blev der fundet enkelte forarbejdede sten. Generelt for stenene gælder det, at de på 
en eller anden måde har indgået i husholdningen.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Morter 
En stor mortersten blev fundet i vådområdet A4451. Stenen måler 44 cm i bredden, 50 cm i dybden og 
38 cm i højen. Omtrent en 1/3 af stenens overside er plan, mens de øvrige 2/3 skråner let. På den 
skrånende overside har stenen en 16 cm dyb cirkulær fordybning med en åbningsdiameter på 18 cm. 
Fordybningens sider er ikke lodrette, men skråner ud mod stenens nærmeste hjørne. Det må formodes, 

Figur 41 Mortersten, fundet i A4451. Mortersten, fundet i A4451. Pilene på illustrationen til højre angiver 

hvorfra arbejdet må have foregået. Et glatslebet område er markeret med skråskravering.   

FC15 
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at være fra det sted at arbejdet er foregået. På den modsatte side af fordybningen er stenens overflade 
glat. Efter flytningen af stenen afsløredes, at der på stenens bagside/bund findes endnu en fordybning, 
men denne var ikke kendt på tidspunktet for registreringen, og fordybningens dimensioner kendes ikke.  
Det er foreslået, at der kan være tale om en lejesten fra en af de møller, der har været i området, jf. 
stednavnet Møllehus og Hvolgård Mølle. Sidstnævnte blev opført i 1800-tallets anden halvdel og 
nedrevet omkring 1920. Hvolgård Mølle har ligget syd for den nuværende hovedvej A13. Stenen er ikke 
hjemtaget, men er i dag opstillet i Ølholm Bypark. Mortersten kendes fra andre jernalderhuse, hvor de i 
nogle tilfælde har været nedgravet i bygningens beboelsesdel (Brøndsted 1966, s. 124f.).  
 
Ildslagningssten. Det gælder f.eks. X1011 en ildslagningssten fundet i grav A5019. Ildslagningsstenen 
havde slidspor på begge sider. Stenen er hvælvet på begge sider og fint slebet rund på kanten. 
Ildslagningssten var en fast del af udstyret for de krigere, der blev fundet ved Illerup Ådal, hvor der 
blev fundet 128 stk. (Ilkjær 1993, s. 235 f). Stenen kan se på figur 35.  
 
Kværnsten. I tre stolpehuller blev der fundet kværnstensfragmenter.  
Det største stykke (X1030), en kvart, blev fundet i et stolpehul A820 i hegnet A8. Kværnstenen er i 
granit eller kvarts, og har oprindeligt haft en diameter på 36 cm, mens hullet i midten har været cm 5,5 
cm. Tykkelsen varierer, men er optil 7 cm. Oversiden er uforarbejdet.  
Et andet større stykke, en ligger, fra en skubbekværn (X1031) er fundet i et af de tagbærende 
stolpehuller (A3307) i langhuset A21 i udgravningsområdets sydligste del. Stenarten er granit. Højden er 
11 cm, længden 26 cm og bredden 20 cm. Oversiden er slebet helt glat, mens der ikke er 
bearbejdningsspor på stenens bagside 
 
Rav 
Et lille og meget nedbrudt ravfragment (X1025), der kan stamme fra en perle. En sikker bestemmelse 
heraf er dog ikke mulig pga. den ringe bevaringsgrad. Det lille stykke rav er fundet ved den sidste rest af 
en mulig rektangulær nedgravning, måske resterne af en jordfæstegrav (A5036).  
 
Metaller 
De få metalgenstande der blev fundet ved undersøgelserne, er ved beretningsskrivningen endnu ikke 
konserveret, og en sikker bestemmelse af dem har ikke været mulig.  
Alle metalgenstande er fundet i Bebyg 4 og bortset fra sømmet X1020, der blev fundet ved 
detaktorafsøgning, er alle metalgenstandene fundet i gravene A5019 og A6066. 
Særligt grav A5019 indeholdt en del, men meget dårligt bevaret metal. X1013, X1015, X1016, X1017 
kan alle være rester af søm, mens et større stykke X1010 kan være en del af en kniv, der dog blev 
beskadiget ved afrømning med maskine. I A6066 blev et stykke ubestemt metal X1026 taget op i 
præparat.  
 
Det skal dog nævnes, at der i drænede områder mod sydvest (A4411) med detektor blev fundet enkelte 
nyere tids metalgenstande, primært i form af søm, disse blev ikke hjemtaget.  
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5.4.9 Sammenfatning 

Forslag til tolkning af udviklingen af 
bebyggelsesstrukturen.  

5.4.9.1 Bebyggelse i yngre jernalder, 
fase 1 
Fasen omfatter det store omtrent kvadratiske 
gårdsanlæg A10. Gården synes, at udgøre en 
helt ren enhed, næsten uden forstyrrende faser 
oveni hinanden. Dog ses nogle enkelte 
afvigelser. Det gælder for eksempel, at der kan 
være sket en udskiftning af de staklader, der lå 
syd for langhuset. Det skal dog her påpeges, at 
der også kan være bygninger i området fra 
førromersk jernalder, der kan forstyrre billedet 
af forholdene i yngre romersk jernalder. 
Desuden kan der anes nogle skævheder i det 
store saddeltagshegn mod vest. Der kan evt. 
være tale om, at hegnet er bygget i to faser. 
Hvorvidt det nordforliggende gårdsanlæg A95 
også tilhører denne fase, er uklart (red. C14-
dateringerne tyder på det). Begge gårdsanlæg 
synes at respektere det samme usynlige skel 
med vest og øst. Men hvor gårdsanlægget A10 
er helt regelmæssigt eller kvadratisk, så har 

gårdsanlægget A95 skæver vinkler. Uanset 
hvad, må det formodes, at det store 
gårdsanlæg A10 ikke har ligget alene i området, og der har været flere gårde af lignende type i nærheden. 
Disse gårde kan der være spor af ved A28 mod syd, og måske også ved den ufortolkede konstruktion 
A79. Endelig kan det heller ikke udelukkes, at den ældste af gårdene i Bebyg 4 er jævnaldrende, det 
samme gælder den ældste af gårdene mod øst A20 (red. C14-dateringerne tyder på det).  
Her er der dog en uoverensstemmelse mellem de forskellige tolkningsmodeller, idet gården, hvis den 
tilhører den ældste fase, har ligget omtrent i midten af gårdens indhegning, hvilket ikke kan lade sig 
gøre, hvis gravpladsen mod syd skal have været ”fredet” siden ældre romersk jernalder.  
Størrelsen af gårdsanlæggene kan kun bestemmes for A10, mens bygningen A28 har samme størrelse 
som A1, og derfor kan have indgået i et gårdsanlæg af samme størrelse. A10 der har dækket et areal af 
ca. 1670 m2.  
 
De formodede ældste huse fra denne periode, synes også at være nogle af pladsens største (A1, A20 
A28), hvor A1 og A28 har haft en længde på muligvis over 30 m.  
 

5.4.9.2 Bebyggelse i yngre jernalder, fase 2 
Bebyggelsen menes herefter at være flyttet mod syd fra Bebyg 2 til Bebyg 3 og 4. I begge disse områder 
synes der at være to til tre faser oven i hinanden. I Bebyg 3, deles den store store gård med langhuset 
A28 tilsyneladende i to, nemlig gårdsanlæggene A88 og A87, med hver deres langhus i to faser (Gdr 
A88: A27 og A24) (Gdr A87: A47 og A48).  

Figur 42 Stolpehulskar X104 i stolpehul A584. Set fra syd. 
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Den første fases langhus deles omkring på midten, og overlejres af bygningerne i den anden fase. Der 
er bevarede stratigrafiske relationer mellem bygningerne A28 og A47, men det har ikke været muligt, at 
bestemme relationerne mellem de yngre bygninger. Bebyggelsens orientering ændrer sig i den anden 
fase, således at den ældre bygning A28 udgør en form for gennemsnit af bygningerne i den yngre fase.  
Det formodede, men det kun delvist afdækkede gårdsanlæg A89, passer ind i strukturen i den anden 
fase, men der mangler en del detaljer, for at kunne bestemme, hvorledes dette gårdsanlæg har set ud.  
 
Hvorledes de to gårdsanlæg A85 og A86 skal ses i denne sammenhæng, er usikkert. A86 synes ud fra 
C14-dateringerne at høre til i fase 1, mens A85 er udateret. Det må påpeges at A85 er det mest usikre af 
de to anlæg, idet der ikke er registreret gårdens nordlige hegn. Dog synes der at være et sammenfald 
mellem gårdsanlægget A87 nordlige afgrænsning (A90) og det treskibede langhus (A33) i gårdsanlægget 
A86. At der skulle være et indhegnet område nord for gården bygger således ikke på fysiske vidnesbyrd, 
men på slutninger foretaget på baggrund af de andre gårdsanlæg.  
 
Det må formodes, at mindst én af de fire bygninger i Bebyg 4 stammer fra denne bebyggelsesfase. 
 
Tilføjelse: På baggrund af C14-dateringerne er det vanskeligt at adskille fase 2 fra fase 3.  
 
 

5.4.9.3 Bebyggelse i yngre jernalder, fase 3 
Fasen består af bygninger med en længde på 5-6 fag. Disse bygninger ligger tilsyneladende indenfor 
nogle meget velafgrænsede og tydeligt strukturerede matrikler, parceller eller tofter. Tofterne havde 
mod vest et sadeltagshegn bestående af tre række kraftige tagbærende stolper. Hegnet har været i flere 
faser, og stolperne må være udskiftet flere gange. Tofternes er ikke entydige (se også afsnit 5.5), men 
det kan formodes, at de har haft omtrent samme mål svarende til ca. 17,5x 46 m eller ca. 1:2,5. I 
tilknytning til disse bygninger synes der, at kunne spores økonomibygninger, hvoraf flere af dem må 
have ligget i tilknytning til hegnet. Som det gælder for fase 4 er det imidlertid vanskeligt at fastslå hvilke 
staklader, der hører til hvilke langhuse. Interessant er det, at bebyggelsen og tofterne ikke ses i det ca. 
15 m bredde bælte, hvor jordfæstegravene er registreret, men igen ses i Bebyg 4. Det må således 
formodes, at gravene har været markeret i terrænet, evt. med en tue, og man i udlægningen af den 
strukturerede bebyggelse har respekteret gravfreden. 
 
Det må formodes at grubehusene skal indplaceres i denne fase eller i den yngre fase 4 (red. C14-
dateringerne tyder herpå). 
 
Tilføjelse: På baggrund af C14-dateringerne er det vanskeligt at adskille fase 2 fra fase 3.  
 

5.4.9.4 Bebyggelse i yngre jernalder, fase 4 
Bygningerne skrumper ifase 4 yderligere, men der er en høj grad af overensstemmelse mellem 
bygningerne i fase 3 og i fase 4. Dog er det tydeligt, at den tidligere så markante grænse mod vest nu er 
opløst, og bygningerne frit kan flytte hen over den. Skellet mod nord og syd synes dog opretholt. Også 
i dette tilfælde synes der, at knytte sig en økonomibygning i form af en staklade til langhuset, men som i 
fase 3 er det vanskelig at fastslå, hvilke staklader og langhuse der hører sammen.  
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5.5 Sammenfatning og konklusion  
 

Forundersøgelser og udgravninger har givet et enestående indsigt i udviklingen af området syd for 
Ølholm. Således er det lykkedes yderligere at indkredsning udbredelse og forstå udvikling af områdets 
store jernalderbebyggelser. Men forundersøgelsen har også vist, at dette ressourcerige område har været 
beboet lagt tilbage i stenalderen.   
Området har i flere perioder har været intensivt udnyttet. Lokaliteten er velvalgt. Terrænet skråner let 
mod syd, ned mod de frugtbare enge langs Ølholm Bæk og dennes sidegrene. Undergrunden er meget 
varierende, men overordnet set er der tale om frugtbar jord. Endelig er der ved Ølholm en af få 
muligheder for at komme på tværs af landet og undgå de store engarealer langs Gudenåen mod nord og 
det kuperede istidslandskab mod syd.  
Spor efter stenaldermennesket er fortrinsvis påtruffet i forundersøgelsesområdets lavtliggende vestlige 
del, hvor et tykt muldlag og mindre intensiv dyrkning har bevaret sporene. I samme område har Vejle 
Museum tidligere udgravet bopladsspor fra Ertebøllekultur, og der er grund til at tro, at der i en længere 
periode på overgangen mellem ældre og yngre stenalder har været en bosættelse på stedet, fordi 
forholdene har været optimale. På trods af de store fundkoncentrationer har det i forundersøgelsen ikke 
været muligt at bestemme karakteren af bosættelsen og aktivitetssporene.  
 
Ved forundersøgelsen har det været muligt at udpege yderligere områder, hvor der er spor efter 
jernalderbebyggelse, således at der nu er et næsten komplet billede over bebyggelsens udvikling og 
bevægelse fra førromersk jernalder til ældre germansk jernalder. Der tegner sig således et billede af, at 
jernalderbebyggelsen bevæger sig fra en placering lige syd for Ølholm, muligvis delvist opslugt af det 
nuværende Ølholm, til en ny sydøstligere, for endeligt, gennem en række faser at lægge sig lang et fossilt 
vejstrøg med retning mod ved Broeskifter, Ølholm Bæk. 
 
Udgravningerne har givet et godt indblik i denne udvikling, men forundersøgelsen har desuden vist, at 
der endnu er vigtige bebyggelsesspor, der mangler at blive undersøgt for at få det totale billede.  
 
Her sammenfattes oplysningerne om bebyggelsessporene periodemæssigt kronologisk. Sporene fra 
stenalder er dog ikke medtaget.  
 
I den østlige del af felt 3 blev de ældste bebyggelsesspor påtruffet i form af to gårde, der skal dateres til 
førromersk jernalder periode I/II. Gårdene, hvoraf særligt den ene var meget godt bevaret, skal givetvis 
ses som en tidlig forgænger for den store bebyggelse fra ældre romerskjernalder, som ved udgravningen 
HOM2610 blev påtruffet sydøst herfor. I beretningen HOM2610 er denne bebyggelse dateret til 
overgangen mellem førromersk jernalder og ældre romersk jernalder (se 1. på fig. 51).  
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I beretningen HOM2610 foreslås at bebyggelsen herfra spreder sig mod syd og sydvest (HOM2610, s. 
52). Noget tyder imidlertid på, at bebyggelsen i de kommende århundreder spreder sig over et meget 
stort område, der i form af de topografiske forhold forårsager en opsplitning af bebyggelsesområderne. 
Den ene gren af bebyggelsen bevæger sig ud på den lille landtange, hvor udgravningerne HOM2580 
foregik, mens den anden tilsyneladende lægger sig som en lang række af gårde, der strækker sig helt op 
til Ølholm mod nordvest. Rækken af gårde langs vejen synes nok orientere sig efter samme (vej?)forløb, 
men der er stadig en form for adskillelse mellem gårdene, og strukturen virker løs. Som udgravningerne 
i felt 2b har vist, dækker bebyggelsen på dette sted over mindst to faser, og man skal nok ikke forestille 
sig, at bebyggelsen har denne udstrækning i hele perioden. Gårde og huse er forholdsvis ensartede, og 
det er vanskeligt på baggrund af disse at bestemme bebyggelsesudviklingen. Efter afslutningen af 
beretningen for HOM2580 er resultaterne af C14-dateringerne fremkommet, flertallet af bygningerne 
skal dateres til 300-tallet, men en nærmere analyse af dateringer og konstruktioner er endnu ikke 
foretaget. Når resultaterne af C14-dateringerne for alle tre udgravninger foreligger, vil der givetvis være 
en god mulighed for, at komme videre til en forståelse af, hvordan bebyggelsen i denne periode agerer. 
Det er tydeligt, at der sker nogle grundlæggende skred i, hvordan man strukturerer sin bebyggelse i disse 
perioder, hvilket kan skyldes ændrede driftsbehov (Se f.eks. Jensen 2006, s. 402ff.). 
 
I ældre germansk jernalder sker der tilsyneladende igen en ændring i organiseringen af landsbyen. 
Bebyggelsen samles igen, men denne gang ikke tilfældigt, men som sammenbyggede gårde langs et ca. 
16 m bredt vejstrøg. Gårdene afgrænses mod vejen af et kraftigt saddeltagshegn (se både i HOM2610 
og HOM2936). Særligt nordligst i dette forløb er der sket gentagende udskiftninger af stolperne. I den 
sydligste del af forløbet (HOM2610) er bredden (øst-vest) entydigt 30-32 m. Nordligere er 

Figur 43 Oversigt over områdets overordnede bebyggelsesudvikling. 1 Overgangen fra førromersk jernalder til 

ældre romersk jernalder. 2. I yngre romersk jernalder spredes bebyggelsen tilsyneladende over et stort område. 

3. På overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder samles flere (eller alle?) gårde 

tilsyneladende omkring et vejstrøg. 4. Herfra bevæger bebyggelsen sig tilsyneladende mod øst, hvor der er 

registrerede anlæg fra vikingetiden. 5. I middelalderen findes bebyggelsen øst for kortudsnittet nær Langskov 

Kirke, og i senmiddelalder og renæssance desuden hvor gårdene også lå i yngre romersk jernalder nord for 

Herregården Hvolgård.  
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bevaringsforholdene dårligere, og bredden kan her være op til 45 m. I det sydligere forløb ligger 
gårdene med en indbyrdes afstand af ca. 25-30 m (målt fra husenes midte), nordligere (HOM2936) ca. 
det halve. Forskellen mellem nord og syd kan enten skyldes, at gårdene kun har haft den halve bredde, 
således at det treskibede langhus lå langs skel, eller husene her repræsenterer to faser. Mod sidstnævnte 
tese tale dog, at de lange huse afløses mindre huse, der ikke respekterer hegnets nord-sydgående skel, 
men dog stadig de øst-vestlige. Det er ikke klart, hvor tidsmæssigt nært disse to faser ligger, men en 
form for samhørighed må der være, da bygningernes indbyrdes afstand svarer til de ældre større 
langhuses. For den smallere gårdbredde tale også, at der i den sydlige del af strøget blev påtruffet tre 
mindre bygninger, såkaldte ”hjelme”, med en indbyrdes afstand af ca. 15 m. Denne anlægstype blev 
ikke påvist ved denne udgravning, derimod kan de tre grubehuse, hvoraf det ene har været en smedje, 
også have ligget udenfor tofterne, i vejens østlige side.  
En anden forskel mellem vejens nordlige (HOM2936) og sydlige (HOM2610) del er, at der mod syd 
kunne iagttages en staklade øst for langhusene, mod nord var der derimod tale om, at stakladerne lå 
mellem landhusene.  
 
Gårdsenhedernes placering på begge sider af et vejstræk og de ensartede og systematisk placerede 
økonomibygninger vidner om, at denne del af den forhistoriske bebyggelse har haft karakter af landsby. 
Landsbyen har været delt ind i en slags matrikler, og uden for landsbyen har der givetvis ligget dyrkede 
agre og områder til høslet og græsning. Ved udgravningen HOM2610 blev der fundet et leblad, og med 
spor af ”hjelmene” samt en del stakladetomter ser det ud til, at der i den yngre jernalder har fundet et 
ekstensivt høslet sted. Dette formodede høslet vidner indirekte om dyrehold, da høet skulle anvendes 
som husdyrfoder vinteren over.  
 
Det nord/sydgående jernaldervejstræk kan have ført til vadestedet over Ølholm Bæk, og være end del 
af et mere overordnet østvestgående vejforløb der forbandt kystområderne med Hærvejen vest for 
Gudenåen. Stenbyggede oldtidsveje er ikke et ukendt fænomen, og de er arkæologisk påvist over 50 
steder i Danmark. Flere af de påviste vejstræk er fra yngre romersk jernalder – der kendes bl.a. 
stenbrolagte veje udgravet ved Engelstofte, Broskov, Holmegårds Mose og Frederikseg i Næstved 
Museums ansvarsområde. Mange af de brolagte vejstræk fører hen over fugtige områder. Der er ikke 
spor af, at den påviste oldtidsvej syd for Ølholm har været stenlagt – dog kan den tænkes, at den har 
været brolagt eller på anden vis befæstet i forbindelse med det formodede vadested ved Ølholm Bæk.   
 
Ældre germansk jernalder udgør den yngste fase i udgravningen HOM2936. Herefter flytter 
bebyggelsen mod øst, gradvist nærmende sig den nuværende Langskov Kirke og den udgravede 
middelalderbebyggelsen Guldagerhøj (HOM2611). 
 
Udgravningerne HOM2936, HOM2580, HOM2610 og HOM2611 har i grove træk kortlagt 
oldtidsbebyggelsen i området umiddelbart syd for Ølholm by fra ca. 300 f.Kr. og helt op til den tidlige 
middelalder – altså godt og vel 1300 år. Tilbage står dog stadig spørgsmålet om, hvor jernalderfolkets 
begravelsespladser var.  
Det lille gravfelt der blev fundet i område felt 2b, kan ikke udgøre det for alle de begravelser, der har 
været behov for. Lægges de to jordfæstegrave til som blev fundet mod syd i HOM2580, er det stadig 
ikke muligt at få antallet af registrerede grave til at korrespondere med antallet af huse fra den 1000 år 
lange periode. Interessant er det, at udgravningens grave på baggrund af keramikken både skal dateres 
til ældre og yngre romersk jernalder. Samtidig er der ikke registreret spor efter bebyggelse i det område, 
hvor gravene er placeret. Gravenes dybde var på udgravningstidspunktet meget beskedent, og oversteg 
intet sted 20 cm. Man skal måske forestille sig, at gravene ikke har været gravet ret dybt ned, og til 
gengæld kan de have været markeret på overfladen, måske med en tue, en pæl eller sten (Henriksen 
2009, s. 59ff). Det skal her nævnes, at højstatusgraven fra HOM2580 (A6600) var omgivet af en lav 
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grøft. Man kan måske forestille sig, at der har været væsentligt flere grave i området (felt 2b), end det på 
udgravningstidspunktet var muligt at erkende. I ældre romersk jernalder har jordfæstegravene været 
spredt, men givetvis markeret i landskabet. Da man i yngre romersk jernalder foretager begravelser sker 
det i nærheden af de ældre, således at der i hvert fald i felt 2b opstår et egentligt gravfelt. Efter 
bebyggelsen flytter væk fra området, forsvinder bevidstheden om forfædrenes grave også, og 
områderne lægges under plov. Kun et minimum af gravene overlever dyrkningen. Den fremsatte tese 
kan være en del af forklaringen på de manglende begravelser, men givetvis ikke den hele.     
 
De tre udgravninger udgør et betydeligt forskningsmæssigt potentiale. Der ligger et veldokumenteret 
materiale fra alle tre undersøgelser, der kan givet en enestående viden om bebyggelsesstrukturen i en 
brydningstid for en strategisk vigtigt placeret bosættelse. Set i forhold til, at bebyggelsen ligger på den 
østjyske moræne, er der pæne bevaringsforhold, også selvom gårde og huse ikke i alle tilfælde er 
entydige.  
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