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 Forud for råstofindvindning i et ca. 8 ha stort område ved Penthalegård i Ørum har HOM i marts og 

april 2015 foretaget en arkæologisk undersøgelse på seks udvalgte interesseområder med et 
samlet areal på ca. 1,4 ha. 

Fortidsminder fra yngre bronzealder/førromersk jernalder blev lokaliseret i den nordvestlige 
og sydlige del af området. Det er hovedsageligt materialetagningsgruber og -grubekomplekser. 
Nogle af gruberne indeholdt større mængder bronzealderkeramik, som var blandet sammen med 
det øvrige affald fra husholdningen. Ligeledes forekom der få kogegruber, som stammer sandsyn-
ligvis alle fra en snæver tidsperiode. Spørgsmålet om, hvorvidt gruberne derudover stod i forbin-
delse med hinanden, og især med jernalderbebyggelsen, lod sig ikke besvare. Her blev dog ikke 
fundet spor efter en bronzealderbebyggelse. 
 I den nordøstlige del af området blev der fundet talrige tag-, væg- og hegnsstolpehuller fra 
yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Der har kunnet udskilles elleve langhuse, 
tre økonomibygninger og syv firestolpeanlæg i flere faser samt fire hegnsforløb i op til 60 m lange 
enheder, som har indgået i to store, det meste af tiden sandsynligvis samtidige gårdsanlæg. Be-
byggelsen i sydgården respekterer øjensynligt et gammelt, istidens vådområde. 

 
Christoph Briese MA                 30. november 2015 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • telefon 76 29 23 50 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie  

I marts og april 2015 foretog Horsens Museum (herefter HOM) en omfattende arkæologisk under-

søgelse på et sammenlagt ca. 1,4 ha stort areal ved Penthalegård, som ligger mellem Højkildevej 

og Røde Møllevej i Ørum (Højkildevej 33, 8721 Daugård; Ørum By, Ørum; matrikelnummer 11a, 

12a). På arealet vil HM Entreprenør A/S udvide sit allerede eksisterende råstofindvindingsområde 

umiddelbart syd for gården i nordlig retning. Undersøgelsen blev indledt, efter HOM i februar 2015 

havde ved en arkæologisk forundersøgelse på det ca. 8 ha store område påvist væsentlige for-

tidsminder fra perioden yngre bronzealder/førromersk jernalder (store grubekomplekser med bety-

delige fundmængder af keramik) og yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder (talrige 

bebyggelsesspor efter diverse langhuse og økonomibygninger i flere faser). Derfor blev der efter 

forundersøgelsen udpeget seks interesseområder (felt 1, 9.978 m2; felt 2, 1.775 m2; felt 3, 507 m2; 

felt 4, 1.022 m2; felt 5, 1.024 m2 og felt 6, 1.023 m2) til en arkæologisk undersøgelse, mens det 

øvrige areal kunne frigives umiddelbart efter forundersøgelsens afslutning (fig. 1). 

 

 

 

Fig. 1  HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Ortofoto over Penthalegård med den eksisterende grusgrav syd for gården, 

det fremtidige råstofindvindningsområde for HM Entreprenør A/S nordnordøst for gården, søgegrøfterne fra forundersø-

gelsen i februar 2015 (etape 6–7; lysegul markering) og de seks i marts og april 2015 arkæologisk undersøgte interes-

seområder (etape 7, felt 1–6; gul markering).  
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HOM havde allerede i årene 2010, 2011 og 2012 foretaget arkæologiske forundersøgelser og un-

dersøgelser i fem etaper på gården og i nærområdet (fig. 2–3), som også er dele af samme jour-

nalnr. HOM 2504 Penthalegård. Ved en forundersøgelse i 2010 (etape 1; lokalitetsnr. 28) blev der 

fundet en hørtørringsgrube fra nyere tid, og den sløjfede gravhøj 170114-15 blev genfundet. I 2011 

(etape 2; lokalitetsnr. 29) blev der ved en forundersøgelse fundet en enkelt grube med keramik fra 

yngre bronzealder. Samme år fremkom ved en forundersøgelse (etape 3; lokalitetsnr. 30) en kon-

centration af ild- og kogegruber samt et kulturlag med kogesten fra neolitikum eller ældre bronze-

alder. 2012 (etape 4; lokalitetsnr. 31) har HOM ved en forundersøgelse fundet en kogestensgrube 

og en række trækulspletter i bunden af en naturlig lavning. Samme år (etape 3; lokalitetsnr. 32) 

viste det sig, at der nordligt på det fremskudte næs har været aktiviteter i forhistorisk tid, formentlig 

yngre stenalder eller bronzealder. Der blev undersøgt et aktivitetsområde med gruber og diverse 

fyldskifter. Genstandsmaterialet viste, at der har været aktivitet i mindst to faser. Fra senneoliti-

kum/ældre bronzealder stammer tre gruber og en større nedgravning, der tolkes som et forsænket 

husgulv. To yderlige affaldsgruber dateres til den sene del af yngre bronzealder. Ligeledes i 2012 

(etape 5; lokalitetsnr. 34) blev der ved en forundersøgelse fundet stolpehuller og en grube fra yng-

re bronzealder. 

Fig. 2  HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Penthalegård med oversigt over de tidligere undersøgelsesområ-

der på grunden syd for gården, hvor HOM har fortaget udgravninger i 2010, 2011 og 2012 (etape 1–5). 
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Uden for området (fig. 2) blev der i 1935 fundet en brønd fra jernalderen (lokalitetsnr. 14), en jord-

fæstegrav fra enkeltgravskultur med en økse og et retvægget lerkar (lokalitetsnr. 15) og umiddel-

bart øst for gården en sløjfet gravhøj med en brandgrav fra bronzealderen med en flintkniv og en 

bronzekniv (lokalitetsnr. 16). 1947 blev der registreret rester af en langdysse (lokalitetsnr. 17). I 

1983 blev en flintdolk med fiskehaleformet fæste, en fliget, fladehugget flintpilespids og to flintøk-

ser opsamlet (lokalitetsnr. 68–71). Endelig i 2009 kunne der påvises bebyggelsespor og keramik 

fra førromersk jernalder (lokalitetsnr. 114). 

Administrative data 

Bygherre: HM Entreprenør A/S, Snaptunvej 11, 7130 Juelsminde. Finansiering af den arkæologi-

ske undersøgelse, jf. museumslovens kapitel 8 (Michael Mortensen). 

Entreprenør for den arkæologiske undersøgelse: HM Entreprenør A/S, Snaptunvej 11, 7130 

Juelsminde (Michael Mortensen). 

Ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens 

(museumsinspektørerne Lone Seeberg Jacobsen og Anne Mette Kristiansen; arkæolog Christoph 

Briese MA). 

Opsynsførende myndighed for fortidsminder: Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 

1553 København V (konsulent/arkæolog Claus Feveile). 

Fig. 3  HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Ortofoto med Penthalegård samt oversigt over de registrerede fortidsminder 

i nærområdet og de undersøgelser HOM har fortaget på grunden syd for gården (lokalitetsnr. 28–32, 34, 42). 
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10. marts 2015, HOM afslutter forundersøgelsen HOM 2504 Penthalegård, Ørum (etape 6–7) for-

ud for planlagt råstofindvinding jf. Museumslovens §25 og udarbejder budget for en arkæologisk 

undersøgelse af seks udpegede interesseområder på sammenlagt 1,4 ha på baggrund af forun-

dersøgelsens resultater. 

11. marts 2015, HOM har møde med bygherre, hvor han bliver forelagt de forskellige muligheder, 

herunder friholdelse af arealet, men han ønsker, at de påviste fortidsminder skal udgraves omgå-

ende, idet der skal sås på grunden i foråret. 

12. marts 2015, HOM fremsender hasteanmodning om budgetgodkendelse på 1.074.859,62 kr. 

inkl. moms for en arkæologisk undersøgelse til Kulturstyrelsen. 

20. marts 2015, Kulturstyrelsen godkender budget for arkæologisk undersøgelse, HOM fremsen-

der budgettet til godkendelse hos bygherre, og bygherre godkender dette samme dag. 

 

Den arkæologiske undersøgelse blev påbegyndt den 24. marts 2015, og feltarbejdet kunne afslut-

tes den 27. april 2014. Der var indgået aftale med bygherre om, at den arkæologiske undersøgelse 

og efterfølgende tildækning af de undersøgte felter måtte være afsluttet med udgang af uge 17, da 

marken stadig var forpagtet og skulle omgående forberedes til pløjning og såning. 

 Undertegnede var udgravningsleder (CHB). I feltarbejdet deltog derudover Dorthe Horn Chri-

stensen BA (DHC), Jette Dau Lüthje BA (JDL) og Lise Hjorth Riishede MA (LHR) i hele perioden, 

samt Jan Simon Jensen (JSJ) (15.–24. april) og Klaus Risskov Pedersen MA (KRP) (13.–24. april). 

 Maskinkraft blev leveret af bygherre HM Entreprenør A/S. Til jordafrømning blev der brugt to 

25 tons gravemaskiner (CAT, DOOSAN) med 200 cm brede rabatskovle og til udgravning af større 

gruber og grubekomplekser en 5 tons gravemaskine med 160 cm rabatskovl. Kontor- og toiletvogn 

samt grej- og funddepot blev ligeledes stillet af HM Entreprenør A/S. Efter end udgravning blev 

undersøgelsesarealet tildækket ved hjælp af to 25 tons gravemaskiner og en mellemstor dozer. 

 Vejret var efter årstiden temmeligt blandet, dels køligt eller moderat varmt, dels tørt eller med 

kraftig regnvejr, blæst, sne og slud, dels solrigt eller overskygget. 

 

JSJ har foretaget floteringen af 40 jordprøver, som var taget med henblik på en efterfølgende 14C-

datering af husene. Fundmaterialet blev vasket og nummereret af CHB, DHC, JDL, LHR og Tina 

Jensen. CHB foretog gennemsyn af keramikken. 

Malene Kjærsgaard Sørensen (Moesgaard Museum, Konservering & Naturvidenskab) udførte i 

vådområdet udenfor vandhullet to boringer og udtog et lagprofil. 

Detektorfører Jim Dølby afsøgte udgravningsarealet både før, under og efter udgravningen og 

indsamlede blandt andet to meget bemærkelsesværdige metalgenstande. 

Konserveringscenteret i Vejle udfører konserveringen af metalfund x250. 
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Sagens akter, dokumentation, korrespondancer og fund opbevares i Horsens Museums arkiv og 

føres under journalnummer HOM 2504 Penthalegård, Ørum (etape 7). Udgravningens data (kam-

pagnedata, anlæg, fund og foto) er tastet ind i databasen Museernes Udgravningsdata (MUD). 

Kulturstyrelsen har behandlet sagen under journalnummer 2010-7.24.02/HOM-0002. Rapporten er 

offentliggjort på hjemmesiden Fund- og Fortidsminder (www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder) un-

der journalnummer HOM 2504 og sted- og lokalitetsnummer 170414-42. 

Topografi 

Landskabet er kendetegnet ved et stort, jævnt til let kuperet moræneplateau, som strækker sig fra 

Ørum Å i sydsydøstlig retning (fig. 4). Udgravningsområdets terræn stiger med minimale højdefor-

skelle sagte mod nord, koten ligger ved 33–39 m o. DNN. Jordbunden består overvejende af tungt 

moræneler, som kunne være ret gruset og sandet. Muldlagets var ca. 30–50 cm, i lavningerne op 

til 70–90 cm tyk. Lokaliteten fremstod ubebygget som dyrket markareal.  

 

 

 

Målesystem 

Opmålingerne af udgravningsfelter og fortidsminder blev foretaget med en Trimble R10 GNSS Sy-

stem (projektion UTM 32 ETRS 89; horisontalt tolerance 0,02 m, vertikalt tolerance 0,035 m; geoi-

Fig. 4  HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Udsnit af de Høje Målebordsblade (1862–1899) som viser landskabets to-

pografi med Penthalegård i billedets centrum. Det arkæologisk undersøgte areal (gul markering) ligger nordnordvest for 

Ørum og øst for Ørum Å. 
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demodel DVR90). Alle opmålingsdata er autodigitaliseret i MapDigi, som opererer med foruddefi-

nerede lag (anlæg, felt, fund, snit, målepunkter, prøver, kote, fejl). Anlæg og felt er digitaliserede 

som regioner. Snit er digitaliserede som linjer. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliserede 

som punkter. I kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen. Opmålingsdata 

er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab). Opmålingsdata gemmes som eksportere-

de.txt- eller csv-filer på Horsens Kommunes server. 

Udgravningsmetode 

Muldafrømning 

For at sikre den bedst mulige fundudbytte på udgravningen, blev det øverste pløjelag fjernet med 

to træk, mellemlaget mellem pløje- og overgangslag til undergrunden med op til tre træk, over-

gangslag til undergrunden og undergrunden med op til to træk. Efter hver træk blev overfladen 

iagttaget og hurtigt gennemsøgt for mulig fund og eventuelle nedgravede anlægsspor. Nedgravede 

anlæg i undergrundsjorden blev løbende skovlet rene med håndskovl, for at deres form, udseende 

og karakter kunne vurderes og opmåles så præcist som mulig. Entydige anlægsspor blev efterføl-

gende indridset med skovl og forsynet med et fortløbende anlægsnummer. 

 

Dokumentation 

Samtlige anlæg og feltgrænser blev opmålt med GPS både sideløbende med muldafrømning og 

umiddelbart efter. I forbindelse med anlægsundersøgelserne blev der printet arbejdsplaner (1:100) 

som afsæt for arbejdet med at snitte anlæggene. Når der blev fundet nye anlæg, eller de fundene 

anlæg viste sig at være ikke indmålet korrekt, blev disse korrekturer håndtegnet på den pågælden-

de arbejdsplan. Endvidere blev snitmærker, eventuelle udgåede anlæg og diverse iagttagelser 

noteret dér. Nytilkommende anlæg og væsentlige ændringer i de øvrige anlæg blev også indmålt 

med GPS. De digitale rådata fra GPS opmålingerne ligger uredigeret på HOM serveren under det 

respektive sagsnummer til eventuel senere kontrol. Af disse rådata blev der lavet en kopi til beret-

ningsarbejdet, som ligger i den pågældende sagsmappe. Disse opmålingsfiler er redigerede og 

afspejler den endelige tolkning af de fundne anlæg. 

 

Undersøgelsesstrategi 

Den overordnede strategi for udgravningen var, at få et omfattende kendskab til konstruktionerne 

af huse og hegn som grundlag for overvejelser med henblik på bygningstyper og -former, gårdsen-

heder, faser og dateringer. Som følge af denne strategi var det nødvendigt at snitte så mange af 

de registrerede anlæg som muligt, men samtidig måtte der også prioriteres hård og vælges mange 

anlæg fra.  
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 I de huse og hegn, som umiddelbart kunne erkendes, blev de tagstolpehuller og indgangspartier 

snittet. Om end disse huse fremstod ret tydelige på planerne, var det reelt ofte nødvendigt at op-

rense fladen for at få samtlige tilhørende anlæg med. I de umiddelbart genkendelige vægforløb 

blev omtrent hvert tredje stolpehul snittet. I nogle tilfælde måtte placering af anlægget justeres og 

genopmåles, for eksempel hvis et stort anlæg splittede sig op i flere nedgravninger. Der var fokus 

på at få snittet de steder, hvor der kunne aflæses en stratigrafi mellem flere konstruktioner.  

På oversigtsplanerne kunne man for det meste bedre erkende mulige huse og hegnsforløb end 

i felten. Men der var også områder, hvor stolpehullerne ikke dannede entydige mønstre eller hvor 

der manglede vigtige dele af en funden konstruktion. I disse tilfælde blev der snittet meget for at 

udskille eventuelle konstruktioner, og der blev ledt systematisk efter de manglende anlæg i en 

konstruktion. En del anlæg viste sig at være naturfænomener og dermed uden kulturhistorisk be-

tydning – og en del af anlæg kunne slet ikke undersøges på grund af tidsmangel. 

For at nuancere billedet af lokaliteten blev flere mindre gruber og kogestensgruber snittet med 

håndkraft. En del kogegruber blev kun registreret i fladen. Maskinkraft blev brugt til at snitte store 

gruber og grubekomplekser, en brønd, større fyldskifter, flere grøfter og – i nogle tynde lag under 

nøje overvågning – en del af vådområdet ved det gamle vandhul. 

 Samtlige fund blev indsamlet og hjemtaget. Gruberne blev så vidt som mulig tømt for alt kera-

mik, da den viste sig at være ret righoldig og moderat nuanceret. 

 

Anlægs- og konstruktionsregistrering 

Alle snittede anlæg tegnet i målestok 1:20, udvalgte anlæg blev fotograferet. Nogle anlæg blev 

tømt efter registrering af profil. Anlæggene blev i felten registreret og beskrevet ud fra udgraverens 

vurdering, meget ofte også efter diskussion med en eller flere kollegaer. 

 

Fotoregistrering 

Der blev anvendt digitalt kamera både i forbindelse med udgravningen og i forbindelse med fund-

gennemgangen, hvor der blev der taget genstandsfotos. Samtlige billeder er gemt som JPG-filer, 

registeret som 2504F1 ff. og indtastet i MUD-databasen. 

 

Fundhåndtering 

Fundene blev omgående tildelt det pågældende A-nummer i felten og hjemtaget, X-numre blev 

tildelt efter endt udgravning i forbindelse med fundbearbejdningen.. Løsfund som ikke kunne rela-

teres til anlæg, blev indmålt med GPS. Derefter blev fundene vasket, nummeret og indtastet i 

MUD-databasen med registrering af materiale, genstandstype, datering og antal. 
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Naturvidenskab 

Ved udgravningen blev der indsamlet i alt 111 jordprøver. 61 er floteringsprøver fra mindst tre 

tagstolpehuller i alle treskibede huse, fra udvalgte staklader og fra udvalgte hegnsforøb. Dertil 

kommer 22 floteringsprøver fra 17 gruber og en floteringsprøve fra en brønd. Fire pollenprøver 

blev taget fra en brønd, en fra en grøft og fem prøver fra vådområdet. Desuden blev der samlet 

tolv lerprøver fra lertagningsgruberne og en fra vådområdet. 

 27 floteringsprøver fra udvalgte treskibede huse er sendt ind til arkæobotanisk gennemsyn og 

udtagning til 14C-datering. Resultaterne fra selve 14C-dateringen foreligger endnu ikke, men de af-

ventes snarest. Dateringer bliver skrevet ind i rapporten, når denne proces er afsluttet. 
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Tidstavle 

Tid Kulturgrupper Periode 

Efter 1536 Nyere tid 
Historisk tid 

1050–1536 Middelalder 

900–1050 Yngre Vikingetid 

Jernalder 

750–900 Ældre Vikingetid 

550–750 Yngre Germansk Jernalder 

375–550 Ældre Germansk Jernalder 

160–375 Yngre Romersk Jernalder 

–160 Ældre Romersk Jernalder 

Tiden omkring Kristi fødsel 

200– Yngre Førromersk Jernalder 
Jernalder 

500–200 Ældre Førromersk Jernalder 

1000–500 Yngre Bronzealder 
Bronzealder 

1700–1000 Ældre Bronzealder 

2350–1700 Dolktid 

Yngre Stenalder 
Bondestenalder 

2800–2350 Enkeltgravskultur 

3200–2800 Tragtbægerkultur Jettestuetid 

3900–3400 Tragtbægerkultur Dyssetid 

5400–3900 Ertebøllekultur 

Ældre Stenalder 
Jægerstenalder 

6400–5400 Kongemosekultur 

8900–6400 Maglemosekultur 

10500–8500 Ahrensburgkultur 

11500–10500 Brommekultur 

12000–11500 Federmesserkultur 

12500–12000 Hamburgkultur 

    

Tidstavlen giver overblik over de for arkæologien relevante forhistoriske og historiske perioder, kulturgrupper såvel som 

deres tidsrammer. Den gule markering viser dateringen for de fortidsminder der blev fundet ved Penthalegård. 
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Undersøgelsens resultater 

Forud for råstofindvindning i et ca. 8 ha stort område ved Penthalegård i Ørum, har HOM foretaget 

en arkæologisk undersøgelse på seks udvalgte interesseområder (felt 1–6) med et samlet areal på 

ca. 1,4 ha (fig. 1–3). Ved undersøgelsen blev der, spredt over hele området, fundet fortidsminder, 

som kunne dateres til yngre bronzealder og yngre romersk jernalder. Desuden blev der fundet en-

kelte spor efter neolitiske aktiviteter samt keramik, der stammer fra ældre bronzealder. 

 

Yngre bronzealder 

Fortidsminder fra perioden yngre bronzealder blev lokaliseret i den nordvestlige og sydlige del af 

undersøgelsesområdet (felt 2–6; fig. 5). Der er hovedsageligt tale om lertagningsgruber og 

-grubekomplekser. Fyldet fra gruberne indeholdt betydelige mængder bronzealderkeramik, som 

var blandet sammen med det øvrige affald fra husholdningen. Ligeledes forekom der få simple, 

meget énsartet dimensionerede kogegruber, som stammer sandsynligvis alle fra en snæver tidspe-

riode. Spørgsmålet om, hvorvidt lertagnings- og kogegruberne derudover stod i forbindelse med 

hinanden, eller især med jernalderbebyggelsen i felt 1, øst for gruberne, lod sig ikke besvare. Der 

blev i hvert fald ikke fundet spor efter en mulig bronzealderbebyggelse i felt 2–6, heller ikke i felt 1. 

 

Yngre romersk jernalder/Ældre germansk jernalder 

I den østlige del af det undersøgte område (felt 1), blev der, af særlig interesse, fundet talrige tag-, 

væg- og hegnsstolpehuller af varierende diameter og dybde (fig. 6). Der har kunnet udskilles 

mindst ti treskibede langhuse og tre mindre treskibede huse, dels i flere faser, syv firestolpeanlæg 

og seks hegnsforløb, som alle sammen gennem tiderne har indgået i to store, det meste af deres 

levetid sandsynligvis samtidige gårdsanlæg. Nordgården havde en grundflade på mindst 4.500 m2, 

sydgården en på mindst 3.300 m2. Den nordlige og østlige grænse af gårdene lå tilsyneladende 

udenfor undersøgelsesområdet. Husene er dels velbevarede, nogle med indgangs- og vægstolper 

eller udskiftninger og reparationer, men de er i delene også så nedslidte, at det er svært at be-

stemme deres proportioner. Husenes længde ligger mellem ca. 13–17 m eller ca. 20–33 m, mens 

bredden i de fleste tilfælde kan bestemmes til ca. 5 m. 

I sydgården er på sydsiden det lange treskibede hovedhus bevaret i to forskudte, halvvejs over-

lappende og stratificerede faser, mens gårdens øvrige og kortere treskibede bygninger ligger mel-

lem 2–10 m fra hinanden nord for hovedhuset. Dertil kommer en økonomibygning og et firestolpe-

anlæg. Det er vanskeligt, at udskille flere faser i nordgårdens bebyggelse og tilordne en hver enkelt 

bygning til den respektive faser af gårdens funktionstid. Grundplanene viser dog en gennemgåen-

de ret homogen måde at bygge og inddele fagene i de huse på, selvom der godt kan have gået 
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mere end generation mellem dem. Et lidt mere kompliceret opbygget hegnsforløb med en ind-

gangskonstruktion afskærmer sydgården fra et gammelt vandhul, der ligger sydvest for gården. 

I nordgården kan det ældste store hovedhus bestemmes, fordi det ligger i gårdens centrum og i 

en tydelig konstruktiv forbindelse med det omgivende hegnsforløb. I løbet af tiden bliver hovedhu-

set nedtaget og bytter plads med tre mindre økonomibygninger. Det viser stratigrafien, som, i pa-

rentes bemærket, støtter sig på to stolpehuller og er dermed ikke særligt solid. Men det er svært at 

aflæse, hvilket eller hvilke af de øvrige huse på gårdspladsen overtager hovedhusets funktion, og 

om der kan være tale om en opdeling af gården med to hovedhuse, et på nord- og et på sydsiden, 

og med tre økonomibygninger i tre faser i midten. Dertil kommer fire staklader, som typisk ligger 

ca. 10–15 m nord for et langhus. Det ville måske vise sig, hvor meget de 14C-dateringer, som er 

iværksat, kommer til at bidrage til en løsning af disse spørgsmål. 

Huskonstruktionerne på Penthalegård viser på mange måde relationer til bebyggelsen på bo-

pladserne ved Nørre Snede, fase 1–2 fra yngre romersk jernalder (HOLST 2004, 64–67) og Ølholm 

(HOM 2936 Møllehus, Ølholm). 

Hegne er bevarede i form af større og mindre stolpehuller der kan forbindes til fire, op til 65 m 

lange enheder. Der fandtes entydige forløb for begge gårde, både i nordsydlige og vestøstlige ret-

ninger. Dog kun på vest- og sydsiden af dem. Afgrænsningen mod nord og mod øst blev ikke fun-

det, enten fordi de ikke længere er bevaret eller fordi de må ligge udenfor undersøgelsesområdet. 

Den måde hegnene er udlagt på, viser, at begge gårde sandsynligvis har eksisteret ved siden af 

hinanden det meste af tiden. Igen, her kan de naturvidenskabelige analyser muligvis oplyse om, 

hvilken af de to gårde er ældre og hvilken er yngre. 

 Sydøst for det sydligste langhus blev der fundet endnu et område med stolpehuller, som formo-

dentlig stammer fra tre mindre økonomibygninger. I det ene af disse stolpehuller blev der fundet en 

halv drejekværn. Nordligere i det udpegede område blev der i et stolpehul fundet hovedet af en 

jernøkse, der dog endnu ikke har kunnet typebestemmes. Derudover blev der fundet en 2 m dyb 

brønd og diverse små gruber.  

Den sydøstlige del af gård II blev sandsynligvis ikke afgrænset af et bygget hegnsforløb, men af 

en ca. 1,5 m dyb, til tider muligvis vandførende skelgrøft. Den lidt i østlig retning skrånende skel-

grøft afvandede formodentlig det gamle vandhul sydvest for gården. 

Ved detektorafsøgning, som foregik samtidig med den arkæologiske undersøgelse, blev der 

fundet en del metalobjekter. Bland dem nævnes en hankeatache fra en romersk bronzekedel, som 

en gang i det første århundrede efter Kristi fødsel (ældre romersk jernalder) blev importeret til 

Danmark. 
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Fig. 5 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Oversigt over fem af de seks arkæologisk undersøgte interesseområder (etape 

7, felt 2–6, gul markering) på den nordvestlige og sydlige del af grunden med de registrerede gruber og grubekomplek-

ser fra yngre bronzealder (sort markering). 
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Fig. 6 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Oversigt over det største af de seks arkæologisk undersøgte interesseområder 

(etape 7, felt 1, gul markering) og samtlige registrerede, ikke redigerede anlæg (sort markering). 
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Nordgården 

  



Side 17 af 55 

 

Nordgården, hegn A1749 

Saddeltagshegn. Bygningen er ca. 65 m langt og består tilsyneladende 

af to NS-orienterede afsnit, som begrænser nordgården mod vest. 

Hegnskonstruktionen består i princippet af tre parallelle rækker stolpe-

hullerog var gennemsnitlig ca. 3 m bred. Selvom den vestlige yderside 

af hegnets nordlige afsnit kun er sporadisk bevaret, står dette forløb ret 

rent. Det sydlige forløb af virker derimod mere fragmentarisk. Begge 

hegnsafsnit slutter uformidlet mod nord og syd, og er dermed svært at 

binde direkte sammen med deres respektive nordlige og sydlige af-

grænsning af gården. Den nordlige grænse af gårdsanlægget kan sag-

tens gemme sig udenfor udgravningsfeltet. Det ubesvarede spørgsmål 

er dog, hvorvidt hegnsforløbet A2022, som lå lige i midten mellem Nord- 

og sydgården, kunne have været afgrænsningen for begge gårde. 

 Netop det sted, hvor det treskibede langhus A1974 ligger med sin 

vestgavl, findes i hegnsforløbet et tydeligt, ca. 12 m langt ophold, som 

tager åbenbart hensyn til langhuset og kan formodentlig have været 

vestindgangen til nordgården. Her er det svært at sige, hvilke af de 

mange i nærheden liggende stolpehuller kunne inddrages yderligt, til at 

tegne konstruktionen på hegnets inderside mere nøjagtig. 

Det overvejes også hvorvidt langhus A1974 har været bundet sam-

men med de to vestlige hegnsdele (se diskussion under beskrivelse 

A1974). 

 

Bygning A1749 består af følgende anlæg: A477, A733, A767, A771, 

A772, A773, A871, A874, A875, A879, A880, A882, A883, A884, A888, 

A890, A891, A892, A893, A895, A911, A913, A1135, A1137, A1430, 

A1436, A1437, A1439, A1440, A1441, A1442, A1446, A1450, A1451, 

A1737, A1824. 

Typologisk reference: ETHELBERG ET AL. 2012, 234–240. 

Datering: YRJ–ÆGJ 
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Nordgården og sydgården, hegn A2022 
 

 

Saddeltagshegn. Den VØ-orienterede hegnskonstruktion består af tre parallelle rækker stolpehul-

ler, som kunne dog ikke påvises over hele strækningen af det ca. 24 m lange forløb, navnlig ikke i 

den vestlige del, hvor stolpehulssporene tynder lidt ud og hvor der kun er to parallelle rækker beva-

ret. Det lykkes heller ikke at finde tydelige afslutninger eller synlige forbindelser med de omliggen-

de hegnsforløb. Vi har så et hegnsfragment, der tolkes som nordsiden af et gårdsanlæg, hvor hu-

sene lå inden for dette hegn mod syd. 

Der påtænkes en konstruktiv forbindelse med saddeltagshegn A2017, som så ville have be-

grænset dette gårdsanlæg mod vest. En stratigrafisk tilknytning blev dog ikke fundet. Hegnsforlø-

bet A2022 synes at tage hensyn til hegnsforløb A2017, og det formodes derfor, at begge må have 

været samtidig. 

Den østlige del af hegnet er bedre bevaret end den vestlige. Udover midterrækken af tagstolpe-

hullerne, blev her også de parallelle indre og ydre rækker af hegnsstolpehullerne fundet. På nord- 

og på sydsiden findes fire dobbelstolper, som er muligvis dele af den oprindelige vægkonstruktion, 

hvor mellemrummet mellem dem og ydersiden har sandsynligvis været udfyldt med vandret lig-

gende grene. Saddeltagshegnet A2022 var gennemsnitlig ca. 3 m bred. 

 

Bygning A2022 består af følgende anlæg: A1236, A1239, A1240, A1242, A1243, A1244, A1245, 

A1249, A1250, A1251, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A1259, A1267, A1268, A1269, 

A1270, A1273, A1274, A1277, A1278, A1279, A1280 og A1739. 

Stratigrafi: Et stratigrafisk forhold mellem hegnsforløbene A2017, A2019 og A2022 kunne ikke på-

vises, ligesom der mangler en del stolpehuller, som i det nordvestlige hjørne af dette gårdsanlæg 

ville kunne binde A2017 og A2022 sammen. Alligevel synes det at være entydig, at hegnsforløbe-

ne A2019, A2017 og A2022 respekterer hinanden på en måde, at de kan antages som tre afsnit af 

den nordlige, vestlige og sydlige indhegning af dette gårdsanlæg. 

Typologisk reference: ETHELBERG ET AL. 2012, 234–240. 

Datering: YRJ–ÆGJ 
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Nordgården, langhus A1744 

 

Langhus A1744 er en tre-skibet bygning, som ligger præcist VØ orienteret. I huset indgår følgende 

otte sæt tagstolpehuller: A904/899, A920/921, A928/930, A1502/933, A1730/938, A941/1731 og 

A944/1732. Tagstolpehuller A900 i vestenden og A942 i østenden af huset står henholdsvis på 

syd- og nordsiden af midterskibet såvel som inden og uden for det sidste fag, har altså ingen mak-

ker til at danne et regulært sæt. Tagstolpens position i forhold til det sidste fag tyder heller ikke på, 

at det bar drejer sig om en senere udskiftning af en ældre tagstolpe i begge ender af huset, men at 

der måske kan være tale om et særligt konstruktivt træk i den indre opbygning af huset. 

Langhuset er opbygget symmetrisk, med et kort fag eller kvadratisk modul i husmidten. Fra mid-

ten til enden af huset følger, meget jævnt fordelt på hver side, et langt og to kortere fag eller rek-

tangulære module, som giver et hus med syv store rum og to gavlrum. Fagenes længde varierer 

lidt. Fra V mod Ø er den 3,9 m – 3,2 m – 5,1 m – 2,9 m – 5,1 m – 3,5 m – 3,6 m. De tagstolper i de 

enkelte sæt står relativt tæt ved hinanden, midtskibet er bredest i midten (ca. 2,3 m) og bliver en 

anelse smallere mod enderne (ca. 2 m). 

 Der findes enkelte spor efter vægforløbet i huset, som tillader at rekonstruere dens bredde og 

længde samt formen af vestgavlen. Vægstolperne på nordsiden er A475, A905, A473, A786, A785, 

A950, A927 og A464, og på sydsiden er det A908 og muligvis A939/1865. En lille del af husets 

vestgavl er bevaret ved vægstolpehullerne A896 og A897. Vægforløbet tyder på et langhus med 

lige, parallelle væg og lige, afrundede gavle. Med 1,5 m afstand mellem midterskib og henholdsvis 

husvæg og gavl havde huset en længde på ca. 32 cm og en bredde på ca. 6 m. 

Dybden af de dels godt, dels darligt bevarede tagstolpehuller varierer en del: Set A904/899, 

dybde 28/22 cm; set A787/917, dybde 28/10 cm; set A920/921, dybde 24/16 cm; set A928/930, 

dybde 14/24 cm; set A1502/933, dybde 18/3 cm; set A1730/938, dybde 18/9 cm; set A941/1731, 

dybde 20/6 cm; set A944/1732, dybde 19/6 cm; A942, dybde 20 cm. I syv af de 18 tagstolpehuller 

blev der fundet bevarede stolpespor. 
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Bygning A1744 består af følgende anlæg: A464, A473, A475, A785, A786, A787, A896, A897, 

A899, A904, A905, A908, A917, A920, A921, A927, A928, A930, A932, A933, A938, A941, A942, 

A944, A950, A1502, A1730, A1731, A1732, A1865. 

Jordprøver blev udtaget fra: A787 (x222), A1730 (x223), A941 (x224). Alle prøver er udtaget fra 

stolpespor. Tre prøver (x222, x223, x224) blev trukket ud til C14-datering. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Nordgården, langhus A1974 

 

Langhus A1974 er en tre-skibet bygning, som ligger præcist VØ orienteret. I huset indgår følgende 

elleve sæt tagstolpehuller: A1779/1778, A1786/1784, A1792/1788 med en senere udskiftning 

A1793/1976, A1800/1093 med en senere udskiftning A1979/1074, A1804/1089, A1037/1040, 

A1019/1983, A996/998, A1984/989 med en senere udskiftning A991/990, A980/983 og A970/449. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med ti, skiftevis kvadratiske og korte eller lange rektangu-

lære fag eller module, som giver et hus med ti store rum og to gavlrum. Fra vest- til østenden af 

huset varierer længden af fagene: 3,5 m – 3/3,5 m – 5/4 m – 3 m – 4,5 m – 2,5 m – 4 m – 3,5/3 m 

– 2,5 m – 4,5 m. De tagbærende stolper i de enkelte sæt står relativt tæt, midtskibet er bredest i 

midten (ca. 2,5 m) og bliver smallere mod enderne (ca. 2 m). 

 Især på sydsiden af huset er en del spor efter vægforløbet bevaret, som tillader at rekonstruere 

husets bredde og længde og giver en svag indikation for hvordan østgavlen var formet. Vægstol-

perne på nordsiden er A1801, A1806, A1807, A1809, A1810, A995, A457 og A456. På sydsiden er 

det A1775, A1776, A1777, A1115, A1114, A1111, A1110, A1109/2007, A1106, A1105, A1097, 

A2005, A2004, A1080, A1081, A1056, A1055, A1101, A1055, A1053, A1051, A1985, A1043, 

A1977, A1031, A1028, A1000, A1013, A1014, A1007, A986, A1989, A1990, A967, A966 og A963. 

En lille del af overgangen fra husets væg til østgavlen er bevaret ved vægstolpehullerne A967, 

A966 og A963. I vægforløbet findes også spor efter dørstolper. I den vestlige halvdel af huset er 

det dørstolperne A1109, A2007 og A1106 på sydsiden og muligvis A1801, lige overfor, på nordsi-
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den. I den centrale del af huset er det dørstolperne A1101, A1055 og 1053 på sydsiden og A1806, 

A1807 og A1809, lige overfor, på nordsiden. 

Indgangsstolpehuller A1806 og A1807 blev i udgravningsfasen tolket til at være tagstolpehuller 

til hus A1980 i stedet. Eftersom hus A1980 er tilsyneladende ældre end hus A1974, kan det være, 

at et antaget tagstolpehul til A1980 blev forstyrret og bortgravet af væg- og indgangsstolpehuller til 

hus A1974. 

Vægforløbet tyder på et langhus med lige, parallele væg og afrundete gavle. Afstanden mellem 

vægforløb og midterskib er ca. 1,5 m og afstanden mellem de yderste sæt tagbærende og gavlen 

antages at være ca. 2 m. Dermed må huset haft en længde på ca. 40 m og en bredde på ca. 5 m. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer en del: Set A1779/1778, dybde 26/20 cm; set 

A1786/1784, dybde 33/56 cm; set A1792/1788, dybde 42/42 cm; senere udskiftning A1793/1976, 

dybde 16/30 cm; set A1800/1093, dybde 34/34 cm; senere udskiftning A1979/1074, dybde 15/22 

cm; set A1804/1089, dybde 42/42 cm; set A1037/1040, dybde 32/24 cm; set A1019/1983, dybde 

16/24 cm; set A996/998, dybde 27/20 cm; set A1984/989, dybde 18/26 cm; senere udskiftning 

A991/990, dybde 26/14 cm; set A980/983, dybde 10/14 cm og set A970/449, dybde 10/12 cm. I 

syv af de 28 tagstolpehuller blev der fundet bevarede stolpespor. 

Om rekonstruktionen af langhuset A1974 muligvis kan forlænges mod vest, således at det har 

været bundet sammen med de to vestlige hegnsdele A1749, kan ikke være mere end en hypotese. 

Et sikkert yderligt set tagstolpehuller vest for set A1779/A1778 i A1974 blev ikke fundet. Det blev 

dog desværre forsømt at undersøge de indmålte anlæg A1765 (muligt spor efter vestgavlen?), 

A1766 (mulig tagstolpe?), A1770 (mulig vægstolpe?) og A1772 (mulig vægstolpe?) i udgravningen, 

da den alternative tolkning, at binde langhus A1974 ind i det vestlige hegn af nordgården, på dette 

tidspunkt slet ikke var taget i betragt. Hvis A1766 var resten af et yderlig set tagstolper i vestenden 

af huset, ville der kunne tillægges et ca. 4,2 m langt fag, afstanden mellem dette og den antaget 

vestgavl A1765 ville ligge ved 2 m og de formodede vægstolper A1770 og A1772 kunne passe fint 

i systemet. Med denne mulighed må huset have haft en længde på ca. 44 m og en bredde på ca. 

5 m. 

  

Bygning A1974 består af følgende anlæg: A449, A456, A457, A964, A966, A967, A970, A980, 

A983, A986, A989, A990, A991, A995, A996, A998, A1000, A1007, A1013, A1014, A1018, A1019, 

A1028, A1031, A1037, A1040, A1043, A1051, A1053, A1055, A1056, A1080, A1081, A1089, 

A1093, A1094,  A1097, A1101, A1105, A1106, A1109, A1110, A1111, A1114, A1115, A1775, 

A1777, A1778, A1779, A1784, A1786, A1788, A1792, A1793, A1800, A1801, A1804, A1809, 

A1810, A1813, A1976, A1977, A1979, A1983, A1984, A1985, A1989, A1990, A1993, A1994, 

A2004, A2005 og A2007. 
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Jordprøver blev udtaget fra: A1804 (x147), A1037 (x151), A1784 (x156). Alle prøver er udtaget fra 

stolpespor. Tre prøver (x147, x151, x156) blev trukket ud til C14-datering. 

Stratigrafi: Hus A1974 opfattes at være stratigrafisk ældre end hus A1982, som blev bygget efter 

nedtagning af A1974 (se tagstolpehuller A1983 og A1001). Hus A1974 er muligvis stratigrafisk 

yngre end hus A1987, idet vægstolpehul A1985 skærer tagstolpehul A1042. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Nordgården, langhus A1973 

 

Langhus A1973 er en tre-skibet bygning, som ligger præcist VØ orienteret. I huset indgår følgende 

ni sæt tagstolpehuller: A1142/1972, A1146/1147, A1148/–, A1172/1881, A1890/1888, 

A1891/1896, A1897/1904, A1909/1908 og A1913/1915. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med et næsten kvadratisk og syv, skiftevis korte eller lan-

ge rektangulære fag eller module, som giver et hus med otte store rum og to mindre gavlrum. Fra 

vest- til østenden af huset varierer længden af fagene: 3,5 m – 3,5 m – 5,3 m – 3 m – 4,7 m – 

3,5 m – 3,5 m – 3,3 m.  

De tagbærende stolper i de enkelte sæt står relativt tæt, midtskibet er bredest i midten (ca. 2 m) 

og bliver smallere ved gavlene (ca. 1,7 m). 

 Der er ikke bevaret spor efter vægstolper i huset. Ud fra proportionerne af de to langhuse 

A1744 og A1974 kan man formode, at der er en afstand på ca. 1,5 m mellem midterskib og væg-

gen og en afstand på ca. 2 m mellem det sidste sæt tagstolpehuller og gavlen, hvilket vil betyde, at 

huset har været ca. 34 m langt og ca. 5 m bredt. 

Dybden af de let nedslidte tagstolpehuller varierer en del: Set A1142/1972, dybde 16/14 cm; set 

A1146/1147, dybde 10/11 cm; set A1148/–, dybde 8/– cm; set A1172/1881, dybde 19/10 cm; set 

A1890/1888, dybde 17/10 cm; set A1891/1896, dybde 6/3 cm; set A1897/1904, dybde 5/12 cm; 

set A1909/1908, dybde 36/28 cm; set A1913/1915, dybde 25/22 cm. I husets tagstolpehuller er 

ingen stolpespor bevaret. 
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Bygning A1973 består af følgende anlæg: A1142, A1146, A1147, A1148, A1172, A1881, A1888, 

A1890, A1891, A1896, A1897, A1904, A1908, A1909, A1913, A1915, A1972. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1888 (x176), A1909 (x203), A1915 (x169). Alle prøver er udtaget fra 

fylden. Tre prøver (x169, x176, x203) blev trukket ud til C14-datering. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Nordgården, langhus A2008 

 

Langhus A2008 er en tre-skibet bygning, som ligger præcist VØ orienteret. I huset indgår følgende 

syv sæt tagstolpehuller: A2012/2002 med en mulig senere udskiftning øst for A784, A1873/1884 

med en mulig senere udskiftning vest for A2003, A2001/1994, A–/1893, A1998/1895, A1900/1901 

og A1904/725. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med seks, skiftevis korte eller lange rektangulære og kva-

dratiske fag, som giver et hus med tre store og tre små rum, samt et langt gavlrum i vestenden og 

et kort i østenden af huset. Fra vest- til østenden af huset varierer længden af de sikre fag: 4,5 m – 

4 m – 2,5 m – 3,5 m – 2,7 m – 2,7 m. Gavlrummet i vestenden er 3 m langt. De tagbærende stol-

per i de enkelte sæt står relativt tæt. Midtskibet har en jævn bredde på ca. 2,4 m, mens det sidste 

fag i vestenden af huset er ca. 2 m bred. 

 En del spor efter vægforløbet er på nordsiden af huset bevaret. Vægstolperne på nordsiden er 

A610, A776, A1876, A1877, A1878, A1879 og A1890. A498 er det eneste bevarede vægstolpehul i 

vestgavlen. I nord- of sydvæggen af huset findes spor efter indgange ved dørstolpehullerne A1892 

og A1894. Stolpehullerne A1875, A1874, A1887 og A1993 på de indre siden af huset formodes at 

være spor efter en ruminddeling. Den spejlvend symmetriske placering af de to tagstolpehuller 

A784 og A2003 indenfor det vestligste fag i huset, som i første omgang blev tolket som udskift-

ningsstolper, kunne tyde på, at de er måske også del af den indre huskonstuktion. 

Vægforløbet tyder på et langhus med lige, parallelle væg og afrundede gavle. Afstanden mel-

lem væg og midterskib af huset er ca. 1,4 m. Afstandene mellem det sidste sæt tagbærende stol-
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per og gavlen i østenden kan ikke bestemmes, men huset formodes at have været ca. 26 m langt, 

med en bredde på ca. 5 m. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer en del: Set A2012/2002, ikke undersøgt; 

A784, dybde 51 cm; A1873/1884, dybde 42/34 cm; A2001/1994, dybde 50/63 cm; A1893, dybde 

32 cm; A1998/1895, dybde 28/20 cm; A1900/1901, dybde 20/– cm og A1903/725, dybde –/25 cm. 

I syv af tagstolpehullerne blev der fundet bevarede stolpespor. 

I den vestlige del af husets andet fag er resten af et lavt, diffust fyldskifte A1885 bevaret, som 

ikke er en nedgravning. Fyldskiftet tolkes som spor efter et muligt arbejdsområde eller en gangfla-

de i den del af huset. 

  

Bygning A2008 består af følgende anlæg: A497, A498, A606, A610, A725, A729, A776, A784, 

A1873, A1874, A1875, A1876, A1877, A1878, A1879, A1880, A1882, A1883, A1884, A1885, 

A1886, A1887, A1892, A1893, A1894, A1895, A1900, A1901, A1903, A1993, A1994, A1998, 

A2000, A2001, A2002, A2003, A2012. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1873 (x146), A1875 (x143) og A1901 (x140). Alle prøver er udtaget 

fra stolpespor. Tre trækulsprøver (x140, x143, x146) blev trukket ud til 14C-datering. 

Fundmateriale: x319 fra A784 (YRJ). 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Nordgården, økonomibygning A1982 

 

Økonomibygning A1982 er et tre-skibet hus, som ligger ret præcist VØ orienteret. I huset indgår 

følgende to sæt tagstolpehuller: A1014/1044 og A1001/1988 samt det tagbærende stolpehul 

A1078 i gavlen. Der blev ikke fundet en mulig genpart til A1078 på nordsiden af midterskibet. 

Huset er opbygget asymmetrisk, med to forskelligt lange rektangulære fag, som danner to store 

rum og et gavlrum i østenden. Fra vest- til østenden af huset er fagene henholdsvis 6 m og 4 m 

lange, gavlrummet er 2,5 m langt. De tagbærende stolper i de enkelte sæt står relativt tæt, midt-

skibet er ca. 2 m bredt. 
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 Vægforløbet i A1982 er sandsynligvis fuldstændig bevaret og tillader en rekonstruktion af byg-

ningens oprindelige form og dimensioner. Vægstolperhuller på nordsiden er A1090, A1088, A1995, 

A1087, A1086, 1085, A1084, A1039, A1038, A1036, A1026, A1025, A1017, A1016, A1015 og på 

sydsiden er det A1074, A1072, A1073, A1062, A1060, A1061, 1059, A709, A710, A707, A708, 

A1050, A1049, A1048, A1029, A1012, A1011, A1010. Vestgavlen består af stolpehuller A1092, 

A1991, A1096, A1078, A1077, A1076 og østgavlen af stolpehuller A1003, A1004, A1005, A1006, 

A1008 og A1009. Det lader til, at væggen i vestenden af bygningen var opbygget med dobbelte 

vægstolper. Gavlen synes dog at være bygget met enkelte vægstolper. I sydvæggen af huset fin-

des spor efter en mulig indgang (bredde 1,5 m) mellem dørstolpehuller A1034, A1033, A1030. Der 

antages en yderlig indgang i den nordlige del af vestgavlen (bredde 1,5 m), mellem gavlstolpehul-

lerne A1092 og A1991. Denne formodede indgangskonstruktion kunne så have erstattet et tagstol-

pehul i gavlen, som pendant til den tagbærende stolpe A1078. 

Bygningen fremstår med lige, parallele væg og let afrundete gavle. Den er ca. 13 m lang og 5 m 

bred. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer ikke væsentlig: A1078, dybde 38 cm; set 

A1014/1044, dybde 42/35 cm; set A1001/1988, dybde 44/40 cm. I alle tagstolpehuller blev der 

fundet bevarede stolpespor. 

I vestenden af huset, lige ved gavlen og syd for den formodede indgang ved vestgavlen, blev 

der fundet A1075, et rektangulær, fladbundet fyldskifte med runde ender (182 x 82 cm; dybde 12 

cm). Fylden består af mørkt, brungråt, let sandblandet ler og indeholder en stor mængde af træ-

kulsnister og rødbrændte lernister samt keramik i fladen. Der kan muligvis være tale om et fast, 

endnu ikke specificeret arbejdsområde i huset.  

  

Bygning A1982 består af anlæg: A707, A708, A709, A710, A999, A1001, A1002, A1003, A1004, 

A1005, A1006, A1007, A1008, A1009, A1010, A1011, A1012, A1014, A1015, A1016, A1017, 

A1025, A1026, A1029, A1030, A1033, A1034, A1036, A1038, A1039, A1044, A1048, A1049, 

A1050, A1059, A1060, A1061, A1062, A1072, A1073, A1074, A1075, A1076, A1077, A1078, 

A1084, A1085, A1086, A1087, A1088, A1090, A1092, A1096, A1988, A1991, A1992, A1995. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1014 (x145), A1044 (x142), A1988 (x160). Alle prøver er udtaget fra 

stolpespor. Tre prøver (x142, x145, x160) blev trukket ud til C14-datering. 

Stratigrafi: Hus A1982 opfattes at være stratigrafisk yngre end hus A1974, og det blev bygget efter 

nedlægning af A1974 (se tagstolpehuller A1983 og A1001). 

Fundmateriale: x276 (YRJ) fra grube A1075 i huset. 

Reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 87 fig. 57, hus M109; 90 fig. 61, hus M77. 

Datering: YRJ–ÆGJ 
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Nordgården, økonomibygning A2025 

 

Økonomibygning A2025 er et tre-skibet hus, som ligger præcist VØ orienteret. I huset indgår føl-

gende tagstolpehuller: A1975, A1812 og A1802 danner det vestlige sæt, med enten A1975 eller 

A1812 som en udskiftningsstolpe. Af der østlige sæt tagstolpehuller er kun det nordlige A1805 be-

varet, mens den sydlige genpart formodentlig blev forstyrret af A1806 og A1807 ved opførelsen af 

det yngre hus A1974. 

Huset er opbygget asymmetrisk, med mindst et rektangulært, 4 m langt og 2 m bredt fag, som 

danner et stort rum i østenden. 

 Vægforløbet i A2025 er i en længere strækning på husets sydside bevaret og tillader en delvis 

rekonstruktion af bygningens oprindelige form og dimensioner. Vægstolpehuller på sydsiden er 

A1794, A1795, A1796, A1797, A1981, A1860, A1859, A1803, A1980, A1811 og A1808, på nordsi-

den er det A1852. Der findes ingen spor efter husets gavle. I sydvæggen, mellem vægstolpehul 

A1860 og A1859, er der registreret spor efter en åbning i væggen (bredde 1,2 m), der tolkes som 

mulig indgang til huset. 

Efter de få bevarede anlæg at dømme, kan der rekonstrueres en bygning med ret lige, parallele 

vægge, mens formen af gavlen er ukendt. Længden af huset er ukendt, bredden er 5 m. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer ikke væsentlig: Set A1975/1812/1802, dybde 

26/18/20 cm og A1805, dybde 26 cm. Der er ikke fundet bevarede stolpespor I tagstolpehullerne. 

På trods af dens beskedne bevaringstilstand, kan proportionerne af denne bygning godt sam-

menlignes med økonomibygningen A1982 umiddelbart syd for. Bygningerne har dog ikke eksiste-

ret samtidig. 

 

Bygning A2025 består af følgende anlæg: A1981, A1975, A1812, A1794, A1795, A1796, A1797, 

A1802, A1803, A1805, A1808, A1811, A1859, A1860, A1981. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1802 (x198) og A1805 (x202). To prøver (x198, x202) blev trukket ud 

til C14-datering. Jordprøven fra A1807 (x197) regnes nu for at tilhøre hus A1974. 

Stratigrafi: Hus A2025 opfattes at være stratigrafisk ældre end hus A1974, (se tagstolpehul A1981, 

der skæres af A1979 og A1980 der skæres af A1804). 
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Reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 87 fig. 57, hus M109; 90 fig. 61, hus M77. 

Datering: YRJ–ÆGJ 

 

Nordgården, økonomibygning A1987 

 

Økonomibygning A1987 er et tre-skibet hus, som ligger VNV–ØSØ orienteret. I huset indgår føl-

gende fire sæt tagstolpehuller: A1095/1099, A1054/1058, A1042/1047 og A1986/1023. 

 Bygningen er opbygget asymmetrisk, med tre rektangulære fag, et lille i midten og to større 

vest og øst for, som giver et hus med et lille og tre store rum og to gavlrum. Fra vest- til østenden 

af huset varierer længden af fagene: 4 m – 2 m – 3,5 m. De tagstolper i de enkelte sæt står med 

ca. 2,7 m indbyrdes afstand og danner et forholdsvis bredt midterskib. 

 Vægforløbet i A1987 er i en længere strækning på husets sydside bevaret og tillader en delvis 

rekonstruktion af bygningens oprindelige form og dimensioner. Vægstolpehuller på sydsiden er 

A1070, A1069, A1064, A1063, A1057 og A1046, på nordsiden er det A1091 og 1024. Afstanden 

mellem midterskib og væg er ca. 1,2 m. Der findes ingen spor efter husets gavle. 

Efter de få bevarede anlæg at dømme, kan der rekonstrueres en bygning med ret lige, parallele 

vægge, mens formen af gavlen er ukendt. Den bevarede længde af huset er knap 10 m, bredden 

er 5 m. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer ikke væsentlig: Set A1095/1099, dybde 

25/28 cm; set A1054/1058, dybde 25/27 cm; set A1042/1047, dybde 15/8 cm; set A1986/1023, 

dybde 14/13 cm. Der er fundet et bevaret stolpespor. 

  

Bygning 1987 består af følgende anlæg: A1023, A1024, A1042, A1046, A1047, A1054, A1057, 

A1058, A1063, A1064, A1069, A1070, A1091, A1095, A1099 og A1986. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1099 (x179), A1054 (x183) og A1058 (x181). Tre prøver (x179, x181, 

x183) blev trukket ud til 14C-datering. 

Stratigrafi: Hus A1987 opfattes som stratigrafisk ældre end hus A1974, idet tagstolpehul A1042 

skæres af vægstolpehul A1985. 
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Reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 87 fig. 57, hus M109; 90 fig. 61, hus M77. 

Datering: YRJ–ÆGJ 

 

Nordgården, staklade A1747 

 

Staklade A1747 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A1735/A862 og A861/A858. 

Bygningen har en grundflade på ca. 10 m2. 

 

Nordgården, staklade A1748 

 

 

Staklade A1748 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A469/A468 og A852/A851. 

Bygningen har en grundflade på ca. 6,7 m2. 

 

Nordgården, staklade A12014 

 

 

Staklade A2014 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A1870/A1866 og 

A1869/A1868. Bygningen har en grundflade på ca. 6,3 m2. 
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Nordgården, staklade A1978 

 

Staklade A1978 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A1157/A1170 og 

A1160/A1169. Bygningen har en grundflade på ca. 6,4 m2. 
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Sydgården 
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Sydgården, hegn A2017 

Saddeltagshegn. Konstruktionen består af tre parallelle rækker 

hegnsstolpehuller, som kunne dog ikke påvises alle steder over 

hele strækningen af det ca. 29 m lange hegnsforløbet, navnlig ikke i 

den nordlige del. Det lykkes umiddelbart ikke at finde tydelige ender 

i dette hegnsforløb, hvor sporene efter stolpehuller især tynder lidt 

ud i den nordlige del. Vi har et hegnsfragment, der kunne tolkes 

som den vestlige side af et indhegnet gårdsanlæg, som lå inden for 

dette hegn mod øst. Hegnet svinger lidt i nordøstlig retning, hvor 

der kunne der påtænkes en konstruktiv forbindelse med saddel-

tagshegn A2022, som så givetvis ville have begrænset gårdsan-

lægget mod nord. Der blev dog ikke fundet en stratigrafisk tilknyt-

ning. Hegnsforløbet A2017 tager også tydeligt nok hensyn til hegns-

forløb A2019, og det formodes, at begge må have været samtidig. 

På en strækning af ca. 12 m forløber de to afsnit parallel og med en 

indbyrdes afstand på ca. 3 m til hinanden. På den måde havde de 

to hegnsforløb dannet en indgangspassage i det sydvestlige hjørne 

af gårdsanlægget. 

Den sydlige del af hegnet er bedre bevaret end den nordlige. 

Udover midterrækken af tagstolpehullerne, blev her også de paral-

lelle indre og ydre rækker af hegnsstolpehullerne fundet. Saddel-

tagshegnet A2017 var gennemsnitlig ca. 3 m bred. 

  

Bygning A2017 består af følgende anlæg: A521, A523, A618, A619, A621, A1390, A1392, A1394, 

A1456, A1458, A1486, A1488, A1489, A1588, A1589, A1590, A1591, A1592, A1593, A1594, 

A1608, A1609, A1610, A1611, A1612, A1622, A1760, A1762, A1999 og A2006. 

Stratigrafi: Et stratigrafisk forhold mellem hegnsforløbene A2017, A2019 og A2022 kunne ikke på-

vises, ligesom der mangler en del stolpehuller, som i det nordvestlige hjørne af dette gårdsanlæg 

ville kunne binde A2017 og A2022 sammen. Alligevel synes det at være entydig, at hegnsforløbe-

ne A2019, A2017 og A2022 respekterer hinanden på en måde, at de kan antages som tre afsnit af 

den nordlige, vestlige og sydlige indhegning af denne gård. 

Typologisk reference: ETHELBERG ET AL. 2012, 234–240. 

Datering: YRJ–ÆGJ 
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Sydgården, hegn A2019/A2021 

 

Saddeltagshegn. Konstruktionen 

består i princippet af tre parallelle 

rækker hegnstolpehuller, som var 

dog vanskelig at påvise alle steder 

over hele længden af hegnsforlø-

bet, og for det meste kun fragmen-

tarisk. Det gælder især den vestli-

ge side af den NS-gående hegns-

strang. Desuden lykkes det ikke at 

finde tydelige afslutninger i dette 

hegnsforløb. Således står vi med 

en ca. 52 m lang hegnsstrækning, 

der kan dog betegnes som det 

sydvestlige hjørne af et indhegnet 

gårdsanlæg, beliggende nordøst 

for hegnsforløbet. 

Den sydlige del af hegnet er 

bedre bevaret. Det ligger langs 

bredden af det gamle vandhul 

A1963 og parallelt med fletværks-

hegnet A2018. Udover midterræk-

ken af tagstolpehullerne, blev her 

også de parallelle indre og ydre rækker af hegnsstolpehullerne fundet. Desuden kunne den oprin-

delige opbygning af den sydlige ydervæg af hegnet godt aflæses. Parallel med den ydre række 

hegnsstolper blev der nemlig i ca. 50 cm afstand fundet en stribe mindre dimensionerede stolpe-

huller; mellemrummet mellem dem og ydervæggen har sandsynligvis været udfyldt med vandret 

liggende grene. 

 Omtrent i midten af den bevarede sydlige del af hegnet antages at have lagt en ca. 1,9 m 

bred åbning eller indgang, lige dér, hvor tre mulige gavlstolpehuller afslutter den sydøstlige del af 

hegnet mod vest. Denne formodning om en indgangssituation ved dette sted synes at blive bestyr-

ket af fletværkshegn A2018, som så ligger lige umiddelbart foran åbningen i hegnet og afskærmer 

indgangen mod sydvest. På den anden side set, var det netop ved dette sted, hvor man ville have 

søgt direkte adgang til vandhullet ved vådområdet A1963. 
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 Den vestlige del af saddeltagshegnet A2019 var i gennemsnit ca. 2,8–3 m bred, mens den syd-

lige del var med ca. 3,5 m bredde lidt større dimensioneret. 

 

Bygning A2019/A2021 består af følgende anlæg: A525, A526, A528, A530, A547, A553, A1395, 

A1396, A1397, A1398, A1399, A1490, A1491, A1492, A1493, A1494, A1498, A1562, A1563, 

A1564, A1565, A1566, A1567, A1568, A1569, A1570, A1572, A1573, A1575, A1576, A1616, 

A1618, A1619, A1620, A1621, A1622, A1623, A1627, A1628, A1629, A1630, A1632, A1633, 

A1634, A1635, A1636, A1637, A1638, A1639, A1640, A1641, A1643, A1644, A1645, A1646, 

A1647, A1648, A1649, A1651, A1652, A1663, A1664, A1665, A1667, A1683, A1684, A1685, 

A1686, A1687, A1689, A1691, A1692, A1693, A1694, A1697, A1699, A1700, A1701, A1702, 

A1703, A1704, A1705, A1706, A1707, A1708, A1709, A1710, A1711, A1712, A1713, A1714, 

A1728, A1729 og A1997. 

Stratigrafi: Et stratigrafisk forhold mellem A2019 og fletværkshegnet A2018 kunne ikke påvises, 

men begge konstruktioner tager så meget hensyn til hinanden, at de må have eksisteret samtidig 

over en længere periode, hvis ikke de blev endda bygget på samme tidspunkt. 

 Et stratigrafisk forhold mellem hegnsforløbene A2017, A2019 og A2022 kunne ikke påvises, 

ligesom der mangler en del stolpehuller, som i det nordvestlige hjørne af dette gårdsanlæg ville 

kunne binde A2017 og A2022 sammen. Alligevel synes det at være entydig, at hegnsforløbene 

A2019, A2017 og A2022 respekterer hinanden på en måde, at de kan antages som tre afsnit af 

den nordlige, vestlige og sydlige indhegning af denne gård. 

Typologisk reference: ETHELBERG ET AL. 2012, 234–240. 

Datering: YRJ–ÆGJ 

 

Sydgården, hegn A2018 

 

 

Fletværkshegn. Konstruktionen 

består af en række tætstående 

enkeltstolper, som kunne påvises 

over en ca. 28 m lang strækning. 

Hegnet ligger umiddelbart nord-

øst for det gamle vandhul A1963 

og følger breddens forløb tæt. I 

dens sydøstlige ende svinger 

hegnet i sydøstlig retning. Mulig-
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vis fortsætter hegnet længere mod syd, hvor det dog ikke blev undersøgt, da det lå udenfor muse-

ets udpegede interesseområde. Fletværkshegnet respekterer tydeligt ikke kun bredden af vandhul-

let A1963, men det løber i en afstand på 1,2–1,4 m også parallelt med saddeltagshegnet A2019 

nordøst for hegnet. 

 Hegnstolpehullerne står med en indbyrdes afstand på ca. 80–100 cm, har en diameter på 22–

35 cm, og deres bevarede dybde ligger mellem 2–10 cm og 20–30 cm. 

 

Bygning A2018 består af følgende anlæg: A1642, A1655, A1656, A1657, A1658, A1659, A1660, 

A1661, A1715, A1716, A1717, A1718, A1719, A1720, A1721, A1722, A1723, A1724, A1725, 

A1726, A1925, A1926, A1927, A1928, A1929 og A1937. 

Stratigrafi: Et stratigrafisk forhold mellem A2018 og saddeltagshegnet A2019 kunne ikke påvises, 

men begge konstruktioner tager så meget hensyn til hinanden, at de må have eksisteret samtidig 

over en længere periode, his ikke de blev bygget på samme tidspunkt. 

Typologisk reference: ETHELBERG ET AL. 2012, 232. 

Datering: YRJ–ÆGJ 

 

Sydgården, langhus A1750 

 

Langhus A1750 er en tre-skibet bygning, som ligger VØ orienteret. I huset indgår følgende fem sæt 

tagstolpehuller: A1982/A1283, A1266/A1285, formodentlig med en senere udskiftning 

A1265/A1286 umiddelbart øst for, A1261/A1291, formodentlig med en senere udskiftning 

A1262/A1292 umiddelbart øst for, A1314/A1311 og A1315/A1316. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med fire, skiftevis kvadratiske og lange eller kortere rek-

tangulære fag, som giver et hus med fire store rum og to korte gavlrum. Fra vest- til østenden af 

huset varierer længden af fagene: 2,9 m – 3,4 m – 2 m – 3,5 m. De tagbærende stolper i de enkel-

te sæt står med en regelmæssig indbyrdes afstand på ca. 2,1 m, de senere udskiftninger har dog 

en indbyrdes afstand på ca. 2,5 m. 

Målene i midtskibet tyder på et langhus med lige, parallele væg. Da der ikke er fundet bevarede 

stolpehuller, kunne hverken formen af gavlen eller husets længde og bredde lade sig bestemme. 
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Hvis man antager en gennemsnitlig længde på ca. 2 m per gavlrum, ville der kunne rekonstrueres 

en huslængde på ca. 16 m, og, sammenlignet med de øvrige huse i gården, en bredde på ca. 5 m. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer lidt: Set A1282/A1283, dybde 18/25 cm; set 

A1266/A1285, dybde 23/24 cm; senere udskiftning A1265/A1286, dybde 42/52 cm; set 

A1261/A1291, dybde 16/20 cm; senere udskiftning A1262/A1292, dybde 42/26 cm; set 

A1314/A1311, dybde 25/22 cm og set A1315/A1316, dybde 23/31 cm. I ni af husets tagstolpehuller 

blev der fundet stolpespor. 

 

Bygning A1750 består af følgende anlæg: A1261, A1262, A1265, A1266, A1282, A1283, A1285, 

A1286, A1291, A1292, A1311, A1314, A1315 og A1316. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1283 (x217), A1285 (x212), A1265 (x214), A1291 (x218), A1262 

(x220), A1314 (x215). Tre prøver (2215, x217, x218) blev trukket ud til 14C-datering. 

Stratigrafi: Hus A1750 står ikke i et stratigrafisk forhold til det nord for liggende hegn A2022 eller 

det syd for liggende hus A1757. 

Fundmateriale: x373 og x501 fra A1283 (sideskår YRJ); x472 fra A1285 (sideskår YRJ); x482 fra 

A1286 (sideskår YRJ); x471 fra A1311 (sideskår YRJ); x480 fra A1316 (knusesten). 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Sydgården, langhus A1757 

 

Langhus A1757 er en tre-skibet bygning, som ligger VNV–ØSØ orienteret. I huset indgår følgende 

seks sæt tagstolpehuller: A1476/1477, A1474/1483, A1478/1482, A1756/1481, A1299/1297 og 

A1296/1300. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med skiftevis et kvadratisk, et langt rektangulært, et kva-

dratisk, et langt rektangulært og et kort rektangulært fag eller modul, som giver et hus med fem 

store rum og to mindre gavlrum. Fra vest- til østenden af huset varierer længden af fagene: 3 m – 

4,5 m – 4,5 m – 3 m – 4 m.  
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De tagbærende stolper i de enkelte sæt står relativt tæt, midtskibet er lidt smaller i vestenden 

(2,4 m og 2,5 m) og bliver en anelse bredre mod østenden (2,6 m). 

 Der er få spor efter mulige vægstolper i nordvæggen af huset bevaret: A1471, A1472, A1287 og 

A1293. Stolpehul A791 formodes at tilhøre vestgavlen. Afstanden mellem midterskib og væggen 

antages dermed at være ca. 1 m og afstanden mellem det sidste sæt tagstolpehuller og den for-

modede vestgavl ca. 2 m. Huset kan således have været ca. 23 m langt og ca. 4,5 m bredt. 

Dybden af de tagstolpehuller varierer en del: Set A1476/1477, dybde –/–; set A1474/1483, dyb-

de –/21 cm; set A11478/1482, dybde 31/21 cm; set A1756/1481, dybde –/18 cm; set A1299/1279, 

dybde 15/19 cm og set A1296/1300, dybde 16/9 cm. I fire af husets tagstolpehuller er stolpespor 

bevaret. 

  

Bygning A1757 består af følgende anlæg: A791, A792, A1287, A1293, A1296, A1297, A1299, 

A1300, A1474, A1475, A1476, A1477, A1478, A1481, A1482, A1483, A1756. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1183 (x205), A1478 (x209), A1756 (x204). Alle prøver er udtaget fra 

stolpesporene. Tre prøver (x204, x205, x209) blev trukket ud til C14-datering. 

Stratigrafi: Hus A1757 står ikke i et stratigrafisk forhold til det nærliggende hus A2009. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Sydgården, langhus A2009 

 

Langhus A2009 er en tre-skibet bygning, som ligger VØ orienteret. I huset indgår følgende fem sæt 

tagstolpehuller: A1967/1499, A1969/1754, A1301/1302, A1303/1753 og A1921/1968. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med fire, skiftevis kvadratiske og lange eller kortere rek-

tangulære fag, som giver et hus med fire store rum og to gavlrum. Fra vest- til østenden af huset 

varierer længden af fagene: 4 m – 2,2 m – 4 m – 3 m. De tagbærende stolper i de enkelte sæt står 

relativt tæt, midtskibet er en anelse bredere i midten (ca. 2,1 m) og bliver smallere mod enderne 

(ca. 2 m). 
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Målene i midtskibet tyder på et langhus med lige, parallele væg. Da der ikke er fundet bevarede 

vægstolpehuller, kunne hverken formen af gavlen eller husets længde og bredde lade sig rekon-

struere. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer lidt: Set A1967/1499, dybde 16/24 cm; set 

A1969/1754, dybde –/18 cm; set A1301/1302, dybde 12/8 cm; set A1303/1753, dybde 10/10 cm og 

set A1921/1968, dybde 16/15 cm. I et af husets tagstolpehuller blev der fundet et stolpespor. 

  

Bygning A2009 består af følgende anlæg: A1301, A1302, A1303, A1499, A1753, A1754, A1921, 

A1967, A1968, A1969. 

Stratigrafi: Hus A2009 står ikke i et stratigrafisk forhold til de omliggende huse A1757 og A2015. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Sydgården, langhus A2015 

 

Langhus A2015 er en tre-skibet bygning, som ligger VØ orienteret. I huset indgår følgende fire sæt 

tagstolpehuller: A801/–, A802/804, A1920/1922, A1935/1934 og A1932/1931. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med fire, skiftevis kvadratiske og lange eller kortere rek-

tangulære fag, som giver et hus med fire store rum og to gavlrum. Fra vest- til østenden af huset 

varierer længden af fagene: 4,8 m – 3 m – 4,8 m – 4,5 m. De tagbærende stolper i de enkelte sæt 

står relativt tæt, midtskibet er en anelse bredere i midten (ca. 2,2 m) og bliver smallere mod ender-

ne (ca. 2 m). 

Målene i midtskibet tyder på et langhus med lige, parallele væg. Da der ikke er fundet bevarede 

vægstolpehuller, kunne hverken formen af gavlen eller husets længde og bredde lade sig rekon-

struere. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer lidt: Set A801/–, dybde 8/– cm; set A802/804, 

dybde 26/15 cm; set A1920/1922, dybde 22/12 cm; set A1935/1934, dybde 18/17 cm og set 

A1932/1931, dybde 26/8 cm. I et af husets tagstolpehuller blev der fundet et stolpespor. 
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Bygning A2015 består af følgende anlæg: A801, A802, A804, A1920, A1922, A1931, A1932, 

A1933, A1934, A1935 og muligvis også A803 og A1923. 

Jordprøver blev udtaget fra: A802 (x158), A1920 (x144), A1922 (x141). Tre prøver (x141, x144, 

x158) blev trukket ud til 14C-datering. 

Stratigrafi: Hus A2015 står ikke i et stratigrafisk forhold til det nærliggende hus A2009. 

Fundmateriale: A804 (x103; sideskår, YRJ) 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Sydgården, langhus A1971 

 

Langhus A1971 er en tre-skibet bygning, som ligger VØ orienteret, med en svag NS-tendens. I 

huset indgår følgende 13 sæt tagstolpehuller: A1941/1669, A1674/1940, A1516/1678 formodentlig 

med en senere udskiftning A1515/1677 umiddelbart vest for, A1519/1540 formodentlig med en 

senere udskiftning A1518/1538 umiddelbart vest for, A1521/1536, A1522/1532, A1524/–, 

A488/1528, A809/816, A1957/818 og A1406/1407. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med ti, skiftevis kvadratiske og korte eller lange rektangu-

lære fag, som giver et hus med seks store og fire små rum samt to gavlrum. Fra vest- til østenden 

af huset varierer længden af fagene: 2,2 m – 2,8 m – 3 m – 2,9 m – 1,6 m – 1,4 m – 1,4 m – 1,7 m 

– 3,2 m – 3 m. De tagbærende stolper i de enkelte sæt står relativt tæt, og midtskibet har en re-

gelmæssig brede på ca. 2 m. 

 Både på nord- og sydsiden af huset er en del spor efter vægforløbet bevaret, som tillader at 

rekonstruere husets bredde og længde og giver en svag indikation for, hvordan østgavlen var for-

met. Vægstolperne på nordsiden er A1948, A1520, A1949, A805, A1950, A806 og A807. På syd-

siden er det A1668, A1943, A1944, A1945, A1673, A1946, A1676, A1947, A1545, A1551, A1552, 

A1555, A1556, A1557, A1558, A1559, A821 og A822. En lille del af overgangen fra husets sydvæg 

til vestgavlen er bevaret ved vægstolpehul A1942, og fra sydvæggen til østgavlen er det vægstol-

pehullerne A1423 og A1409. Spor efter dørstolper i vægforløbet kan sig ikke lade udskille. 
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Vægforløbet tyder på et langhus med lidt ulige, parallelle væg og afrundede gavle. Afstanden 

mellem væg og midterskib af huset ligger ved ca. 1,4 m. Det ser dog ud til, at væggen i den vestli-

ge del af huset, og kun ved det tredje fag, trækker lidt ind, således at afstanden hér er knap 1,2 m. 

Afstandene mellem de sidste sæt tagbærende stolper og gavlen kan ikke bestemmes præcist, men 

ud fra proportionerne, kan en afstand på ca. 3 m i vestenden og 2,5 m i østenden ikke være helt 

utænkeligt. Det vil give en huslængde på ca. 29 m og en bredde på henholdsvis ca. 5 m og 4,5 m 

ved det tredje fag. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer en del: Set A1941/1669, dybde 25/24 cm; set 

A1674/1940, dybde 38/28 cm; set A1516/1678, dybde 23/12 cm; senere udskiftning A1515/1677, 

dybde 25/18 cm; set A1519/1540, dybde 26/35 cm; senere udskiftning A1518/1538, dybde 28/36 

cm; set A1521/1536, dybde 22/27 cm; set A1522/1532, dybde 48/42 cm; set A1524/–, dybde 34/– 

cm; set A488/1528, dybde 44/32 cm; set A809/816, dybde 34/20 cm; set A1957/818, dybde 44/32 

cm og set A1406/1407, dybde 30/25 cm. I fem af de 25 tagstolpehuller blev der fundet bevarede 

stolpespor. 

  

Bygning A1971 består af følgende anlæg: A488, A799, A805, A806, A807, A809, A816, A818, 

A821, A822, A1406, A1407, A1409, A1423, A1515, A1516, A1518, A1519, A1520, A1521, A1522, 

A1524, A1528, A1532, A1536, A1538, A1540, A1545, A1551, A1552, A1555, A1556, A1557, 

A1558, A1559, A1668, A1669, A1673, A1674, A1676, A1677, A1678, A1940, A1941, A1943, 

A1944, A1945, A1946, A1948, A1949, A1950, A1957. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1406 (x192), A1528 (x193), A1674 (x187). Alle prøver er udtaget fra 

stolpespor. Tre prøver (x187, x192, x193) blev trukket ud til 14C-datering. 

Stratigrafi: Hus A1971 antages at være stratigrafisk yngre end hus A1970, idet vægstolpen A1678 i 

hus A1971 skærer vægstolpen A1966 i hus A1970. Derudover synes orienteringen af hus A1971 

at tage tydeligt hensyn til SV-hjørnet i hegnsforløb A2019. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 
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Sydgården, langhus A1970

 

Langhus A1970 er en tre-skibet bygning, som ligger præcist VØ orienteret. I huset indgår følgende 

syv sæt tagstolpehuller: A1549/–, A1541/1553, A1561/–, A1965/1560, A807/820, A1408/853 og 

A1391/1410. På grund af husets delvis ret nedslidte bevaringstilstand, er der en lille usikkerhed, 

hvorvidt A1670 og A1675 også må regnes som rester af to yderlige set tagstolpehuller i den vestli-

ge del af bygningen. Proportionerne af fagene i huset ville dog stemme overens med det. 

Langhuset er opbygget asymmetrisk, med mindst seks, skiftevis kvadratiske og korte eller lange 

rektangulære fag, som giver et hus med fire store og to små rum samt to gavlrum. Fra vest- til 

østenden af huset varierer længden af de sikre fag: 1,8 m – 3,5 m – 1,5 m – 3 m – 4,5 m – 3,8 m. 

De antagede to tagstolper i den vestlige del af huset vil svare danne to yderlige, henholdsvis 2,4 m 

og 5,5 m lange fag. De tagbærende stolper i de enkelte sæt står relativt tæt. Midtskibet har en 

jævn bredde på ca. 2 m, mens det sidste fag i østenden af huset er ca. 1,9 m bred. 

 En del spor efter vægforløbet er på nordsiden og i ringere omfang på sydsiden af huset bevaret. 

Vægstolperne på nordsiden er A1966, A1505, A1535, A1534, A1530, A1525, A1527, A1523, 

A811, A812, A813, A814, A815 og A745. A1390 er det eneste bevarede vægstolpehul i østgavlen. 

Hvis der antages, at huset havde to yderlige fag i vestenden, så måtte også vægstolpehuller 

A1939, 798, 1966, 1537 og A1539 regnes med i nordvæggen. I det tilfælde ville A1942 så være 

det eneste bevarede vægstolpehul i husets vestgavl. På sydsiden regnes A1507, A1550, A1554 og 

A824 til vægkonstruktionen. I nordvæggen af huset findes spor efter en mulig indgang (bredde 1,5 

m) mellem dørstolpehullerne A814 og A815. Der antages en yderlig indgang lige overfor, på sydsi-

den, ved stolpehul A824. Det kan ikke lade sig udlukke, at dørstolpehul A1680 er ligeledes en svag 

rest af indgangen på sydsiden af husets vestlige del. Denne indgangsposition i forhold til det store 

vestlige fag kan godt sammenlignes med situationen i husets østlige del. 

Vægforløbet tyder på et langhus med lidt ulige, parallelle væg og afrundede gavle. Afstanden 

mellem væg og midterskib af huset ligger ved ca. 1,4 m. Afstandene mellem de sidste sæt tagbæ-

rende stolper og gavlen kan ikke bestemmes præcist, fordi der er for få vægstolpehuller bevaret. 
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Dem der er bevaret, tyder på en afstand i vestenden på ca. 3,2 m og 2 m i østenden. Det vil give 

en huslængde på ca. 31 m og en bredde på henholdsvis ca. 5 m. 

Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer en del: Set A1670/–, ikke undersøgt; set 

A1675/–, ikke undersøgt; set A–/1549, dybde –/16 cm; set A1541/1553, dybde 31/35 cm; set A–

/1561, dybde –/12 cm; set A1965/1560, dybde 15/ikke undersøgt cm; set A817/820, dybde 40/24 

cm; set A1408/823, dybde 26/25 cm; set A1391/1410, dybde 24/25 cm; set A1390/–, dybde 10/– 

cm. I otte af de 15 tagstolpehuller blev der fundet bevarede stolpespor. 

  

Bygning A1970 består af følgende anlæg: A745, A798, A811, A812, A813, A814, A815, A817, 

A820, A823, A824, A1390, A1391, A1408, A1410, A1505, A1507, A1523, A1525, A1527, A1530, 

A1534, A1535, A1537, A1539, A1541, A1549, A1550, A1553, A1554, A1560, A1561, A1670, 

A1675, A1680, A1939, A1942, A1965, A1966. 

Jordprøver blev udtaget fra: A820 (x172), A1410 (x188) og A1541 (x189). Alle prøver er udtaget 

fra stolpespor. Tre trækulsprøver (x172, x188, x189) blev trukket ud til 14C-datering. 

Stratigrafi: Hus A1970 antages at være stratigrafisk ældre end hus A1971, idet vægstolpen A1678 i 

hus A1971 skærer vægstolpen A1966 i hus A1970. 

Typologisk reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 64 fig. 38 (fase 1–2). 

Datering: YRJ 

 

Sydgården, staklade A2016 

 

Staklade A2016 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A1455/A2011 med senere 

udskiftning A1463 og A1445/A2010 med senere udskiftning A1465. Bygningen har en grundflade 

på ca. 6,7 m2. 
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Området syd og øst for sydgården 

 

 

Brønd A1400 

Den eneste brønd der blev fundet i udgravningen, ligger den østlige periferi af sydgården, nord for 

afgrænsningsgrøften A1752 (fig. 8). Om den tilhørte sydgarden, vides ikke. Brønden er anlagt som 

et 200 cm dybt, cirkulært hul i jorden, og har en diameter på ca.100–120 cm. Der må have stået 

blankt regnvand, som blev samlet fra overfladen. Spor efter en mulig foring gav sig ikke til erkende, 

og fylden viser, at brøndhullet er styrtet sammen og gravet ud efterfølgende mere end én gang. I 

bunden lå to sedimentslag fra den første fase, et tynt lag af hvidt og et af gråt sand. Disse er dæk-

ket af flere, i alt ca. 100 cm tykke fyldlag af sandblandet ler. På et senere tidspunkt blev der gravet 

et ca. 45–50 cm stort hul ned i dette fyld, som så i løbet af tiden også blev fyldt op og dækket igen, 

indtil man til sidst opgav brønden. Der blev ikke registreret fund i fyldlagene, men der blev taget 

pollenprøver fra sedimentslagene. 

  

Fig. 7 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Oversigt over den sydøstlige del af felt 1, med det gamle vandhul og vådområ-

det A1963, den store grøft A1752 og de øvrige undersøgte anlæg. 
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Afgrænsningsgrøft A1752 

Sydgården udbreder sig i sydvestlig retning hen imod det gamle vådområde A1963, hvor 

saddeltagshegnet A2021/A2019 afslutter gårdspladsen og hvor hegnskonstruktionen tilsyne-

ladende også ender. Grunden, hvorfor der ikke er fundet et yderligt hegnsanlæg for gården i sydlig 

og østlig retning, kunne være, at gårdsgrænsen mod øst muligvis dannedes af den dybe og brede 

grøft A1752, som blev fundet dér (fig. 7. 9). Dette anlæg er gravet i østnordøstlig retning og 

fortsætter udenfor undersøgelsesområdet mod øst. Grøften blev snittet tre steder i forløbet, og 

profilen viser i vestenden en dybde på 180 cm og en bredde på 330 cm, hvorimod den i østenden 

er henholdvis ca. 80 cm dyb og ca. 150 cm bred. Eftersom terrænet falder svagt mod øst, er det 

sådan set kun skråningen af terrænet, der ændrer grøftens dybde. Bemærkelsesværdig er nemlig, 

at foden af grøften er over hele strækningen absolut vandret anlagt; bundkoten ligger konstant ved 

31,9–32 m DNN. 

 Grøft A1752 er gravet med en flad, horisontal bund og regelmæssige skrå, lige sider. I vesten-

den er bunden af grøften ca. 90 cm bred, i østenden ca. 40 cm. Fylden i de nederste 50 cm består 

over hele længden af grøften af ømsat, lyst, sandet undergrundsler blandet med tynde striber at let 

humøst, sandet undergrundsler. Fylden virker ikke som tilvejebragt af menneskehand men 

Fig. 8 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 1, brønd A1400, set fra SSV. 
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nærmest dannet ved en naturlig tildækning. Et sted i bunden blev der fundet ganske små rester af 

Fig. 9 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 1, grøft A1752. a) lang- og  tværprofil, set fra NV; b) tværprofil med dræn-

grøft A1751, set fra V. 



Side 45 af 55 

 

et sandet sedimentlag. Den øverste del af fylden i grøften består derimod af ret homogent grågul-

brunt, sandet, let humøst ler. Her blev der fundet en handfuld potteskår, som kan dateres til perio-

den yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, men disse fund fortæller ikke meget om, 

hvornår grøften blev anlagt. Der blev i nærheden ikke fundet stolpehuller eller lignende spor efter 

mulige trækonstruktioner, som kunne have stået i en forbindelse med denne grøft og som kunne 

bidrage til tolkningen af anlæggets funktion. Det kunne ikke aflæses af fylden, om grøften, i den tid 

gårdene var i funktion, i perioder har været vandførende. For eksempel fordi den har stået i forbin-

delse med det gamle vandhul på vestsiden og har fungeret som en form for vandoverløb for det. 

Det øverste fyldlag af grøft A1752 bliver på sydsiden af den skåret af en yngre og mindre, paral-

lel forløbende grøft A1751 med ukendt function. Dette er muligvis en ældre drængrøft. 

 

I den sydøstlige del af felt 1, og uden for sydgårdens indhegnede område, blev der fundet tagstol-

per fra en mulig økonomibygning og to staklader. Deres positioner orienterer sig helt åbenlyst efter 

forløbet af grøft A1752. Deres mulige tilknytning til sydgården, eller en anden bebyggelse længere 

mod syd, kunne ikke påvises. Datereringen af økonomibygningen A1755 er sandsynligvis samtidig 

med bebyggelsen nord for. 

 

Økonomibygning A1755 

 

Økonomibygning A1755 er et treskibet hus, som ligger præcist VSV-ØNØ orienteret. I huset indgår 

tre sæt tagstolpehuller: A826/A825, A1372/A1382 og A1376/A1377. 

Huset er opbygget asymmetrisk, med et rektangulært og et kvadratisk fag, som er henholdsvis 

5 m og 2 m lange. Tagstolperne står med indbyrdes afstand på ca. 3 m og danner et forholdsvis 

bredt midterskib. 

 Hverken vægforløb eller spor efter gavlen er bevaret. Efter de få spor at dømme, kan der re-

konstrueres en bygning med ret lige, parallelle vægge. I sammenligning med proportionerne af de 

omliggende mindre økonomibygninger på gården, kan der muligvis rekonstrueres et ca. 12 m langt 

og ca. 5 m bredt hus. 
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Dybden af de velbevarede tagstolpehuller varierer ikke væsentlig: Set A826/A825, dybde 13/–

cm; A1372/A1382, dybde 28/20 cm; A1376/A1377, dybde 24/22 cm. 

  

Bygning A1755 består af følgende anlæg: A825, A826, A1372, A1376, A1377 og A1382. 

Jordprøver blev udtaget fra: A1372 (x206), A1376 (x207) og A1382 (x208). Der blev ikke trukket ud 

til 14C-datering. 

Reference: Nørre Snede. Jf. HOLST 2004, 87 fig. 57, hus M109; 90 fig. 61, hus M77. 

Datering: YRJ–ÆGJ 

 
Staklade A2023 

 

’ 

Staklade A2023 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A430/A428 og A433/A432. 

Bygningen har en grundflade på ca. 4,6 m2. 

 

Staklade A2024 

 

Staklade A2024 er en firestolpebygning, der består af stolpehullerne A1355/A1356 og 

A1353/A1354. Bygningen har en grundflade på ca. 10 m2. 
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Offergruber A1958 og A1959 

Umiddelbart ved bredden af vådområdet A1963, på et oplagt sted for denne type anlæg, blev der 

fundet to cirkulære offergruber (fig 7. 10–11). Den ene af dem, gruben A1959, er kun i bunden be-

varet. I fylden lå, blandt spredte ildskørnede sten og trækulsnister, en del skår af et uornamenteret 

lerkar med flad bund, konveks bug og udadbøjet rand med rund randafslutning; dateringen må 

være overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. 

Den anden offergrube, A1958, er langt bedre bevaret, med lidt skrå, afrundede sider og en lin-

seformet bund. I bunden, på et lag af mindre ildskørnede og ikke ildskørnede sten, stod et lille ler-

kar in situ. Karret er af samme type som det, der blev fundet i grube A1959, dog fuldstændig beva-

ret og næsten intakt. Datering er den samme som før, overgangen mellem yngre romersk jernalder 

og ældre germansk jernalder. Gruben er tilsyneladende bleven brugt mere end en gang til samme 

formål, idet den øverste del af fylden bestod af flere adskilte lag af brændte sten og trækul. 

 

 

 

Fig. 10 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 1, cirkulær offergrube A1958 med et lerkar der står in situ, på et lag af 

ildskørnede sten, set fra V. 
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Vådområde A1963 

Mod sydvest og udenfor det stor interesseområde felt 1 ligger et gammelt vandhul, som i dag sta-

gig er vandførende. Selvom det i forbindelse med udgravningen hurtigt viste sig, at bebyggelsen 

på sydgården havde respekteret dette vandhul, og at vandhullet dermed må have eksisteret alle-

rede i yngre romersk jernalder, om end lang tid før, kunne det ikke blive genstand af den arkæolo-

giske undersøgelse på Penthalegård. Den nordøstlige bred af vandhullet, vådområdet A1963, blev 

dog delvis udgravet i tynde lag, dels for at få en profil igennem det og registrere opbygningen så 

langt som mulig hen mod midten af vandhullet, dels for at indsamle det fundmateriale, affald eller 

mulige nedgravede anlæg, der måtte ligge i vådområdet fra den tid området var beboet. Derudover 

blev der lavet to boreprofiler og taget pollenprøver fra udvalgte lag i vådområdet. Det mulige udbyt-

te af resultater af denne øvelse var dog fra starten ret begrænset, eftersom undersøgelsen ikke 

kunne nå ned til bunden af vandhullet og til de lag, som med sikkerhed lå uforstyrret af moderne 

indgreb og påvirkninger. 

 I undersøgelsen blev det moderne muldlag fjernet, og der opstod et ca. 10 m langt, vestøst-

gående snit igennem bredden af vandhullet og ned til undergrunden. I vestenden var lagfølgen ca. 

65 cm tyk. Kulturlaget bestod i bunden af et tynt, sandet tørvlag, som indeholt delvis mange jern- 

og manganudfældninger. Derpå lå en serie af tynde, mere eller mindre gråsorte til sorte striber af 

sandet humøst sediment, som var tykkest ca. 3 m fra randen af vådområdet og ind imod midten. 

Her lå et kraftigt udsmidslag, som indeholdt en del trækul, trækulsslør, små trækulsstumper, spo-

Fig. 11 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 1, bunden af cirkulær offergrube A1959 med skår af et lerkar, enkelte 

ildskørnede sten og trækul, set fra SV. 
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radiske stumper af jernslagger og brændt ler samt større mængder af potteskår fra yngre romersk 

jernalder/ældre germansk jernalder. Dette udsmidslag er overlejret af et homogent, lysegråt sand-

lag, dernæst et lag af heterogent, rødligbrunt, hård komprimeret sand og småsten og sidst af et lag 

af grågult, heterogent sand. 

 

 
 

 

 

Fig. 12 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 1, vådområde A1963, delvis tømt til undergrunden, med profilbjælke. Set fra 

SSØ og N. 
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Grubeområder 

I den nordvestlige og den sydlige del af undersøgelsesområdet blev i felterne 2–6 fundet et større 

antal af gruber, som kan på baggrund af den fundne keramik i affaldslagene dateres til perioden 

yngre bronzealder, muligvis tidlig førromersk jernalder. De fleste potteskår stammer fra forrådskar, 

såkaldte større krukker med øreknopper, som er fladbundet med en bug med svagt konvekse sider 

og en vid hals, som er adskilt fra bugen ved en pålagt liste. Randen er lodret og har en simpel rund 

afslutning. Overfladen på bugen er for det meste rug med lerbeklaskning, mens halsen godt kan 

være glattet eller glittet og kan adskiller sig fra underdelen af karret ved en mørkebrun eller sort 

overflade, mens resten er lysebrun. Periodens bordkeramik forekommer sjældent. Den består af 

finere, lave skåle eller høje fodskåle med skarpt afsatte, udadbøjede randpartier og påsatte, brede, 

bandformede øre. Overfladen er sortbrun og meget omhyggeligt glittet, men udekoreret. 

 

En del af dem er kogegruber (fig. 13), mere eller mindre regelmæssig cirkulære nedgravninger 

med en fyld der består af større mængder trækul og trækulsblandet, sandet ler samt en del 

ildskørnede sten. Følgende gruber er kogegruber: A1331 i felt 3; A666, A667, A1335, A1336, 

A1337, A1338 og A1339 felt 4; A75 i felt 5. 

 De øvrige gruber er såkaldte materialetagningsgruber, steder hvor der blev gravet efter råstof-

fer. Ler var et essentielt råstof, som blev brugt til husbyggeriet og -renovering, til lerovne af forskel-

lig funktion, og muligvis også til keramikproduktion. Undergrunden på Penthalegård er først og 

fremmest præget af et meget kompakt ler, som er over store arealer kun lidt eller slet ikke sandet. 

Fig. 13 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felter 2–5 kogegruber (rød markering) og lertagningsgruber (brun markering). 
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Undergrunden er også meget skiftende, og det krævede et godt kendskab til undergrundsbeskaf-

fenheden for at finde og indvinde de fornødne mængder og forskellige kvaliteter eller sammensæt-

ninger af ler. På nogle af de dokumenterende grubeprofiler kan det ses tydligt, at graveren skiftede 

retning i sin udgravning, hvis han for eksempel stødte på en sandet eller gruset del af undergrun-

den. Efter gruberne var bleven opgivet, blev de for det meste fyld med alle mulige slags affald fra 

husholdningerne, organiske rester, større mængder af potteskår, men også større rester af rød-

brændt ler, muligvis fra nedlagte lerovne. 

 

 

 

Fig. 15 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 5, enkelt lertagningsgrube A902 set fra V. 

Fig. 14 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 6, lertagningsgruber (brun markering). 
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Følgende gruber blev identificeret som lertagningsgruber: A597, A598, A599, A601, A974, A973 

og A977 i felt 2; A635, A763, A764 og A1330 i felt 3; A669 og A675 i felt 4; A687 og A902 i felt 5; 

A579, A580, A839 og A840 i felt 6. 

Fig. 16 HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Felt 4, lertagningsgrubekompleks A669, nordlig del, set fra Ø og sydlig del, set 

fra V. Det kan tydeligt ses, at gruben kun er gravet ned i den lerede del af undergrunden og fører forbi eller slutter ved 

den sandede undergrund. 
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Fremtidigt arbejde på stedet  

HOM har afsluttet den arkæologiske undersøgelse. Det undersøgte areal (fig. 3, grøn markering) 

er frigivet til indvindingsarbejde. Skulle der, mod forventning, fremkomme fortidsminder under an-

lægsarbejde i det frigivne område, skal arbejdet indstilles, og HOM skal kontaktes. Udgifterne til en 

evt. nødvendig undersøgelse påhviler da Kulturstyrelsen, jf. museumslovens § 27, stk. 5,2. 

 

 
 
Fig. # HOM 2405 Penthalegård, Ørum. Råstofindvindningsområde for HM Entreprnør A/S. Ortofoto med det frigivne 

areal (grøn markering).   
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Fordeling af anlægstyper  

 


