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Luftfoto af udgravningsområdet taget i
2007 før mulden blev afrømmet. I kornet i marken mellem Krogsgårdsvej og
grusgraven kan man se den middelalderlige vej som en mørk stribe på tværs af
marken.
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3000 års bosættelse og begravelse i Krogsgårdsområdet
Forud for grustagning blev 24.000 m2 af Krogsgård tunge i 2008 og 2009
undersøgt for arkæologiske levn. Området, der tidligere havde indeholdt en
overpløjet gravhøj, viste sig at gemme rester efter 3 ﬂadmarksgrave fra midten af
yngre stenalder, samt bebyggelse fra slutningen af stenalderen og frem til de første
århundreder efter Kristi fødsel. Fra tiden omkring Kristi fødsel fandtes endvidere
en række urnebegravelser.
Området
Udgravningen lå på den sydlige
spids af en langstrakt, N-S orienteret
gesttunge, der mod syd stikker ud
i marsken, og som på siderne er
afgrænset af marskenge, der gradvis
bliver til ferskvandsenge langs Novrup
bæk i vest og Møllebækken i øst.
Først 2,5 km nord for Krogsgård
har den langstrakte morænebakke
forbindelse med et mere
sammenhængende parti af Esbjerg
bakkeø. I forhold til omgivende enge
fremtræder morænetungen med en
relativ stejl stigning på 3-5 m, især
mod syd og øst, mens terrænet mod
vest viser en mere ﬂad proﬁl.

Oppe på selve morænetungen
er terrænet omkring Krogsgård
forholdsvist ﬂadt med en mindre top
på 8 m ved en overpløjet gravhøj,
der under berejsningen i 1917 af
S. Schultz blev beskrevet som ”En
ganske lav Banke, som uden Tvivl
er en udjævnet Gravhøj. Baade dens
Form og Jordbunden, der er gullig
mod den omgivende sorte Muld,
viser det.”1. Nord herfor stikker
højtliggende enge ind fra vest og er
med til at afgrænse en bred tange i
sydvest, hvorefter terrænet atter stiger
Fig. 1: Udgravningens
fra begge sider til de højeste punkter
umiddelbart vest for Krogsgårdsvej og geograﬁske placering
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nord for jernbanen på omkring 11 m
og nordligst hele 13 m over havet.
Undergrunden består hovedsagelig af
morænesand med et noget forskelligt
indhold af grus, men der er også
mindre lommer med silt eller ler.
Tæt ved roden af morænetungen
ﬁndes der ud for Uglvig i vest en
mindre åmose langs Novrup bæk,
hvor de ældste aﬂejringer stammer
fra slutningen af istiden for lidt over
10.000 år siden, her vidner talrige
små tørvegrave om tørvens værdi som
brændsel gennem århundreder. På
den modsatte sider ﬁndes Halvkandes
mose, hvor der også er spor af
tidligere tørveskær.
Tidligere er der blevet foretaget en
del arkæologiske undersøgelser i
området. Således blev vejtraceet
til den nuværende Krogsgårdsvej
2
Fig.2: Oversigt over de undersøgt i 2006 forud for ﬂytningen
af vejen, hvorved der blev påvist
sidste 10 års udgravbosættelsesspor og gruber fra ældre
ninger i Krogsgårdom- jernalder, og umiddelbart vest
rådet
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for den tidligere Krogsgårdsvej
blev der i 2002 foretaget en delvis
ﬂaderegistrering af en bebyggelse
fra omkring Kristi fødsel3. Øst for
den gamle Krogsgårdsvej blev der
i 2003 og 2004 udgravet resterne
af den middelalderlige ladegård til
herregården Krogsgård, samt en grav
fra yngre stenalder4.
Den arkæologiske undersøgelse
Selve undersøgelsesområdet udgjordes
af den førnævnte overpløjede høj,
samt et område, der hovedsageligt
strakte sig godt 200 meter nord, og
100 meter vest fra denne.
Ved undersøgelsen fandtes
bebyggelsesspor i form af huse og
gruber fra yngre stenalder, muligvis
hele bronzealderen, samt fra
førromersk og ældre romersk jernalder.
Desuden fremkom der begravelser fra
enkeltgravstid og yngre førromersk
eller ældre romersk jernalder, samt et
vejforløb, der formodes at stamme fra
middelalderen.

Fig. 3: Oversigt over det samlede område,
der blev udgravet i 2008-09.
Med grønlige nuancer er markeret anlæg
fra stenalderen, blålige fra bronzealderen
og rødlige fra jernalderen.
Med bordeau er markeret en vej fra middelalderen.
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Krogsgård i Stenalderen
Fra enkeltgravstid5 fremkom tre grave,
hvoraf de to, Grav A631 og Grav
A1239, var entydige ﬂadmarksgrave.
Grav 631 (ﬁg.5) lå i en mindre lavning
uden nogen spor efter en overliggende
høj.
Graven indeholdt 3 ﬂintøkser, 8
ravperler og en lille samling afslag.
Fund af hele tre ﬂintøkser i samme
grav kendes kun fra yderligere to
grave fra det danske og SlesvigHolstenske område. Forekomsten
af ravperler i samme grav kunne
dog tyde på at der er tale om en
dobbeltbegravelse med både en
mand og en kvinde. Der fandtes dog
intet spor efter de afdøde i nogen
af enkeltgravstidsgravene hvorfor
antallet og den præcise placering
af de gravlagte i gravene ikke
kunne erkendes ud fra andet end
gravgaverne.

Fig. 4: Oversigt over
sporene fra stenalderen. Grave fra enkeltgravstid er markeret
med mørkegrøn) og
huse og gruber fra senneolitikum er grønne.
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Den næste grav, A1239 (ﬁg. 6)
blev overlejret af et hus fra ældre
førromersk jernalder (hus 117),
hvorfor der i hvert fald på dette
tidspunkt ikke har været en forhøjning
over graven, der, ligesom grav 631
formodes altid at have været en

ﬂadmarksgrav. Graven indeholdte en
ﬂintøkse og en ﬂækkekniv.
I den vestligste del af
undersøgelsesområdet lå den tredje
grav fra enkeltgravstid, A30 (ﬁg. 7),
placeret omtrent midt på toppen af en
højning. Højningen var ca. ½ meter
høj, fra kote 7 ved foden til kote 7,5 på
toppen af forhøjningen. Langs foden
af højningen på dennes syd- og østside
fandtes en række urner og brandpletter
fra jernalderen, samt resterne af et
tyndt kulturlag.
Selve graven indeholdte en
skafthulsøkse, en ﬂækkekniv og en
uregulær ﬂintspids, og heller ikke
i denne grav fandtes spor efter den
afdøde, hvilket dog er meget normalt i
sandjord, hvor knogler opløses i løbet
af 50-100 år.
Højningen er uden tvivl den, der som
tidligere nævnt omtales af S. Schultz i
herredsberejsning som resterne af ”en
udjævnet Gravhøj”. Et snit gennem
kulturlaget og dele af højningen
viste dog ingen tegn på at der var
tale om en menneskeskabt høj, men
at der derimod snarere var tale om
en naturlig grusbanke. Det 5-10 cm
tykke kulturlag i østsiden var meget
homogent, og er sandsynligvis resterne

Fig. 5: Grav A631 og
tilhørende gravgods.
Økserne indikerer
at der er tale om en
mandsgrav, medens
ravperlerne taler for
en kvindegrav. Det
store antal økser, samt
tilstedeværelsen af en
del ﬂintafslag kunne indikere at den gravlagte
har været ﬂintsmed.

Fig. 6: Grav A1239 og tilhørende gravgods. Øksen indikerer
at der er tale om en mandsgrav.
Derudover havde den gravlagte
fået en ﬂækkekniv med sig i
graven. Genstandene er afbilledet i 1:2.
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Fig. 7: Grav A30 og
tilhørende gravgods.
Øksen indikerer at der
er tale om en mandsgrav. Derudover fandtes en ﬂækkekniv, samt
et stykke ﬂint af ukendt
funktion. Genstandene
af en ældre markoverﬂade.
er afbilledet i 1:2.
I enkeltgravstid var det meget normalt
at man begravede sine døde i ældre
høje, som man efterfølgende byggede
større, og i dette tilfælde har man
muligvis betragtet højningen som
en ældre høj. Der fandtes dog ingen
spor efter at man har rejst en høj over
den gravlagte ovenpå højningen,
hvorfor der reelt set er tale om en
ﬂadmarksgrav, selvom den ligger i en
højning.
Fig. 8: De to formodede stenalderhuse.
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Fladmarksgrave, som dem ved
Krogsgård, kendes ﬂere steder fra,
men er indtil videre kun med
sikkerhed konstateret ved 0,8%
af i alt 1707 undersøgte grave fra
enkeltgravstid i Danmark og SlesvigHolsten6, og som i 10 tilfælde
kendes fra det tidligere Ribe Amt7.
De sidstnævnte kan ses på ﬁg.
16. Det begrænsede antal skyldes
sandsynligvis at man ved arkæologiske
undersøgelser først for nyligt er
begyndt at afrømme større arealer,
og dermed sjældent har undersøgt de
ﬂade arealer omkring de eksisterende
høje (Jensen 2009).
De to formodede stenalderhuse, Hus
118 og Hus 125 er dateret til den sene
del af stenalderen på baggrund af
deres toskibede opbygning (formodet
toskibet for hus 125, da grusgraven
her havde snuppet midtersektionen
til en grustest), og meget små og lave
stolpehuller. Der fandtes ingen fund i
husene, der yderligere kunne bekræfte
denne datering.
Fra yngre stenalder, eller
ældre bronzealder fremkom to
grubekomplekser. Østligst i området
fandtes A1870, der bestod af 34 gruber, der delvist overlejrede
hinanden. I fylden fremkom enkelte

skår af groftmagret keramik, der
daterer gruben til yngre stenalder
eller ældre bronzealder. Der blev
taget en enkelt makrofossilprøve
fra gruben, der muligvis vil kunne
indikere hvad den har været brugt til,
men resultaterne er desværre endnu
ikke klar. Knap 100 meter sydvest
for denne fandtes gruben A54-1, der
havde ensartet fyld og enkelte skår
af stenalder eller ældre bronzealders
keramik.
Bronzealderen på Krogsgård
Fra bronzealderen fremkom der på
området ét sikkert typologisk dateret
hus, og 5 mulige huse, samt en række
kogestensgruber (ﬁg. 9).
Hus 105 er det eneste sikre
bronzealderhus, idet det havde et
kompleks af kogestensgruber8 i
vestenden og relativt langt mellem
de tagbærende stolper. Der blev
taget en række makrofossilprøver fra
kogestensgruberne med henblik på om
muligt at ﬁnde ud af hvad man havde
tilberedt, men resultaterne derfra
foreligger desværre endnu ikke.
Hus 107 dateres typologisk til ældre
bronzealder, men kan også stamme fra
andre perioder, da der intet daterende
fandtes i dem. Hus 116 tolkes som
vægstolperne efter et bronzealderhus,
hvor de tagbærende stolper har været
lavere funderet end disse, hvilket
er set før i museets område (Jensen
2006). Hus 106 hører muligvis også til
i bronzealderen, men kan også være et
tidligt jernalderhus.
Derudover havde hus 124 og 129
kogestensgruber placeret inde i huset,
men grundet deres relativt beskedne
størrelse må de umiddelbart dateres til
yngre bronzealder eller overgangen til
ældre førromersk jernalder.
Mange af kogestensgruberne (ﬁg.
10), der fandtes i området skal sikkert
også henføres til denne periode,
men der fandtes desværre ikke noget
daterende i dem, der kunne afgøre
hvilke. Der blev tage en række
makrofossilsprøver og fedtsyreprøver
fra en del af kogestensgruberne. Det
kunne desværre ikke gøres systematisk
på alle gruber grundet et meget stramt
udgravningsbudget, men det håbes

Fig. 9: Oversigt over
bronzealderbebyggelsen. Huse er markeret
med blåt, kogestenagruber med rødt

at analyserne af materialet vil kunne
vise om der er forskel på hvad man
har tilberedt i de meget karakteristiske
ﬂadbundede og rektangulære
Fig 10: Kogestensgrukogestensgruber i forhold til de runde be A166 under udgravog rundbundede.
ning. Set fra syd.
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Ældre jernalders bebyggelse
Ved overgangen til ældre jernalder
omkring år 500 f.Kr skete der
en stadigt kraftigere udvikling i
bebyggelsen. Hvor der tidligere kun
havde ligget enkelte huse i området,
nærmest eksploderede bebyggelsesinte
nsiviteten i denne periode.
Fig. 11: Oversigt over
jernalderbebyggelsen.
Lyserødt er førromersk
jernalder, lilla romersk
jernalder og rød er ældre jernalder generelt.

10

Fra perioden førromersk jernalder
og muligvis ældre romersk jernalder
fremkom i alt 37 huse, hvoraf et
sikkert typologisk må dateres til
ældre førromersk jernalder (hus
117), medens et grundet sporadisk
brolægning i staldenden dateres til
yngre førromersk jernalder (hus 128).

Herudover kunne yderligere 4 huse
henføres til førromersk jernalder,
hus 151 og 152 med rimelig stor
sikkerhed, medens hus 124 og
129 også godt kunne være sene
bronzealderhuse.
Langt størstedelen af jernalderhusene,
nemlig 21, kunne typologisk, og til
dels også fundmæssigt henføres til
romersk jernalder.
I de to mest velbevarede huse
fandtes der spor efter brolægning i
stalenden. I hus 113 fandtes den mest
kompakte brolægning, der dækkede et
samlet uafbrudt areal på 3,30 x 1,90
kvadratmeter (ﬁg. 12). Brolægningen
indeholdte endvidere en forsænkning,
eller stenforet grube der var placeret
midt i stalden. Gruben var kun 1
meter lang og 60 cm bred og giver
derfor ikke umiddelbart nogen mening
som ajlerende, men der blev taget
nogle makrofossilprøver fra den,
som ved analyse måske vil kunne
fortælle noget om grubens funktion.
Fænomenet er ikke blevet påtruffet i
andre stenlægninger i det sydvestjyske
område.
Ud over stenlægningen afveg hus
113 også på anden måde fra de
resterende resterende på pladsen, idet
det var brændt. Den lidt hårdhændede

muldafrømning med gummiged
Fig. 12: Brolægningen
gjorde dog at der ikke var ret meget i hus 113 efter afrenstilbage af brandlaget, men der fandtes ning. I midten ses den
dog et større askelag vestligst i
stenforede fordybning i
huset, i det der engang havde været
brolægningen
beboelsesdelen. Hele laget blev
indsamlet i kvadratmeterfelter i
makrofossilprøver, hvor vi ud fra
fordelingen af forkullet korn, muligvis
vil kunne se hvad man har dyrket, og
hvor man har opbevaret det.
Huset har sandsynligvis indgået som
hovedhus i et større gårdskompleks,
Fig. 13: Hus 113 med
der ud over hus 113 har bestået af
grøft 1, 2 og 3, som har udgjort mindst tilhørende udhuse.
tre forskellige faser i en indhegning Gårdens tre formodede
(ﬁg. 13). To faser af indhegningerne faser er markert med
hhv. lilla, lyserød og
har haft en udgang mod øst, og
rød.
den ene endvidere én mod syd. Til
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gårdsanlægget har ydermere hørt
to eller tre udhuse, hus 109/110
og hus 114/115, der begge udgør
to faser af et formodet forrådshus.
Det tredje udhus udgøres af hus
111, der dog ikke kunne dateres
nærmere. Nordøstligst i området lå det
stenholdige anlæg A1423, der enten
var en mindre rest af en brolægning
eller en kogestensgrube. Der var dog
desværre ikke tid til at undersøge
anlægget nærmere, men ud fra de
omkringliggende stolpehuller har der
under alle omstændigheder ikke ligget
et større hus her, hvilket umiddelbart
taler for kogestensgrubetolkningen.
Det andet hus med brolægning var
hus 154 (ﬁg. 14), der blev udgravet i
2009. Selve brolægningen udgjorde
kun omkring 3 m2 (ﬁg. 15), men
til gengæld fandtes både hovedhus
og udbygninger i 2-3 faser, hvoraf
brolægningen hørte til den yngste.
Gårdsenheden blev mod syd afsluttet
Fig. 14: Hus 153/154 af et hegn, med en mulig indgang
med tilhørende udhuse. mod syd. Der var ikke bevaret
Gårdens tre formodede hegn på nogen af de andre sider af
faser er markert med gårdsanlægget. Gården har bestået
hhv. lilla og lyserød. af et hovedhus og to udbygninger,
placeret hhv. sydøst og sydvest for
Med rødt er markeret
hovedbygningen, hvor den sydøstligste
et udhus der ikke kunne var blevet fornyet en enkelt gang, og
knyttes til en bestemt den sydvestligste tre gange, hvoraf
fase, men som i hvert den i én af genopførslerne var blevet
fald ikke har været
bygget på tværs af hegnet, hvorfor
samtidigt med grøft
denne enten er ældre eller yngre
end hegnet, hvilket igen betyder at
005 i syd.
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Fig 15: Brolægningen i hus
153 efter afrensning.
indhegningen ikke har været den
samme i hele gårdens levetid.
Brolægninger i staldenden kendes fra
tiden omkring overgangen fra yngre
førromersk jernalder til ældre romersk
jernalder fra hele det sydvestjyske
område, og i Marbæk-området på
pladserne Sjælborg og Myrthue kan
man endnu se bevarede eksempler
herpå.
Af huse med indhegnede gårdspladser
fandtes yderligere to i 2009 (ﬁg
16). Begge var dog desværre blevet
delvist bortgravet af grusgraven,
men vestenden var bevaret i begge
gårdene, der lå parallelt med hus 154
umiddelbart nord for denne.
Den sydligste gård bestod af
hus 157 og udhuset 161, samt et
hegn mod vest, der indeholdte en
indgangsåbning. Selve hovedhuset
havde eksterne vægstolper placeret
udenfor væglinjen, hvilket er et
træk, der normalt henføres til tidlig
førromersk jernalder. Keramikken i
huset gav dog en klar datering til ældre
romersk jernalder, hvorfor huset på
sigt vil kunne medvirke til at få ændret
og præciseret den gængse hustypologi
i ældre jernalder.
Det andet hus med indhegnet
gårdsplads var hus 158, men her var
der kun bevaret godt 2 meter af hegnet
syd for huset, og der var ingen spor
efter udhuse. Det var der derimod
godt 16 meter nord for huset, hvor hus
159 godt kan have været resterne af et
mindre udhus. Dog betød afstanden på
kun 2 meter til kanten af grusgraven
at huset ikke kunne afvises som

værende den vestligste del af et større
beboelseshus, hvoraf østdelen tidligere
var blevet bortgravet af grusgraven.
De tre gårdsanlæg med hhv. hus
154, 157 og 158 som hovedhuse
er muligvis forskellige faser af én
og samme gård. Da ingen af dem
tydeligt overlapper hinanden var det
dog ikke muligt at fastsætte i hvilken
rækkefølge, de var blevet etableret.
De to sydligste gårde lå dog for tæt
sammen til at kunne have været
samtidige.
Herudover kunne der konstateres
et par gårde, der har haft et enkelt
udhus og ingen bevarede rester efter
indhegning, hvilket godt kan skyldes
bevaringsforholdene på pladsen. Her
kan nævnes hus 112 med udhuset 131,
hus 119 med udhuset 132 og hus 151
med udhuset 152.
I alt ti huse kunne ikke dateres
nærmere end til jernalderen. De mange
daterede huse vil dog, sammenholdt
med tidligere udgravede pladser i
området, kunne være med til at lave en
mere detaljeret huskronologi for det
sydvestjyske område.
Jernaldergruber – en forløber for
grusgraven?
Fra ældre jernalder fremkom der
en del enkeltliggende gruber på
området, hvoraf langt de ﬂeste
kunne dateres til romersk jernalder.
Gruberne indeholdte keramik, og
ﬂere af dem havde endvidere et
lag af muslingeskaller, fortrinsvist

blåmuslinger, der havde virket
konserverende på de knogler, der
ligeledes var blevet begravet i
gruben, og som under normale
omstændigheder ville være forsvundet
efter 50-100 års ophold i den vestjyske
sandede råjord. Knoglerne er endnu
ikke blevet nærmere analyserede, men
der fandtes tænder fra blandt andet
kvæg, og på nogle af knoglestumperne
kunne der konstateres huggespor. En
analyse af knoglematerialet vil kunne
fortælle mere om hvilke husdyr man
har haft på pladsen, og hvad man har
spist af køddyr.
Herudover fremkom et større
grubekompleks placeret i den nordlige
ende af undersøgelsesområdet
(ﬁg. 17). Grubekomplekset kendes
fra tidligere udgravninger, og det
vides derfor at det fortsætter både
øst og vest for det i 2008 og 2009
undersøgte område. En række snit i
anlægget viste, at grubekomplekset
var mere komplekst og dybere i øst
end i vest, men ellers ikke gav noget
idé om grubekompleksets funktion.
Fig. 16: De to indhegGrundet råjordens beskaffenhed er
nede gårde, bestående
det dog oplagt at forestille sig at
af hhv hus 157 uden
man også i oldtiden har gravet grus
udhuse, og hus 158
og sand i området, og løbende har
fyldt de gamle opgravninger op med med udhuset hus 161.
overskudsjord fra de nye, hvilket
har resulteret i det store og meget
komplekse anlæg. Således er NCC
langt fra de første, der har forstået
Fig 17: Jernaldergruat udnytte de naturlige ressourcer på berne under udgravKrogsgård landtangen.
ning. Set fra vest.
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Jernalderens gravplads
Fra den ældre jernalder fandtes
resterne af 8 urner og 10
brandpletgrave9, hvoraf langt
størstedelen lå i nærheden
af højningen, der indeholdte
enkeltgravstidsgraven A30 (ﬁg.
18). En enkelt af urnerne, A11 (ﬁg.
20) kunne dateres til førromersk
jernalder, medens 6 hørte til romersk
jernalder og 1 ikke kunne dateres
nærmere end ældre jernalder. Af
brandpletterne kunne to henføres til
slutningen af førromersk jernalder
eller starten af romersk jernalder, og
en til ældre romersk jernalder, medens
resten ikke kunne dateres nærmere.
Brandgravsskikken ﬁndes dog
fortrinsvist i perioden ældre jernalder,
hvorfor de grave, der ikke umiddelbart
kan dateres sandsynligvis er samtidige
med urnebegravelserne.
Ud over de brændte knogler fra den
afdøde, havde man i ﬂere tilfælde
medgivet gravgaver i urnerne.
De ﬂeste af disse er stadigvæk til
konservering, men på ﬁg. 19 kan
man se hvad de enkelte urner og
brandpletter indeholdte.
Udbredelsen af urnebegravelserne
med gravgaver set i forhold til dem
Fig. 18: Oversigt
over Jernalderurner
(blå), brandpletgrave
fra jernalder (lilla)
og stanaldergravene
(grøn) på Krusborg.
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uden gravgaver danner dog intet
mønster. En årsag til de manglende
gravgaver kan dog skyldes dårlige
bevaringsforhold, da alle begravelser
uden gravgaver var delvist
bortpløjede.
Ud over urner og brandpletsgrave
fandtes i højens østside også en
række mindre kogestensgruber,
samt en enkelt grube. Sidstnævnte
kunne keramikdateres til samme
periode som urnerne, og både dén og
kogestensgruberne formodes ud fra
deres placering at have været benyttet
i forbindelse med de kulthandlinger,
der har foregået på stedet. Der blev
taget makrofossilprøver fra to af
kogestensgruber, og disse vil muligvis
kunne indikere hvad der er blevet
tilberedt i gruben, eller hvordan det
er blevet gjort (hvilke vækster man
har pakket eventuelle fødevarer ind
i). På højens østside, gående øst-vest
7,8 meter fra foden af højningen
og helt ud til udgravningens østlige
afgrænsning fandtes resterne af et
hegnsforløb, hvis datering og funktion
ikke umidelbart kunne bestemmes.
Urnebegravelserne er samtidige med
den yngste bebyggelse på pladsen,
hvor man altså både har bebyggelse og
gravplads indenfor samme område.

A-nr

Type

Datering Fund

ESM 2649-1
A8
ESM 2649-1
A11
ESM 2649-1
A19

29

ÆJ

29

FRJ

29

ÆRJ

ESM 2649-1
A21

29

ÆRJ

ESM 2307-3
A146

29

ÆRJ

ESM 2307-3
A1235

29

ÆRJ

ESM 2649-1
A4

29

ESM 2307-4
A2021

29

ESM
A10
ESM
A15
ESM
A23
ESM
A35

2649-1

30

2649-1

30

2649-1

30

2649-1

30

ESM 2649-1
A39
ESM 2649-1
A51
ESM 2649-1
A52

30

ESM 2307-3
A440
ESM 2307-3
A1173

30

ESM 2307-3
A1265

ÆRJ

ÆRJ

YFRJ/
ÆRJ

30
30

ÆRJ

30

30

YFRJ/
ÆRJ

X-14, keramik og
brændte ben samt et
par ﬁbler.
X-13, keramik og
brændte ben.
X-2, keramik og
brændte ben.
X-1, keramik og
brændte ben samt en
bronzeﬁbel.
X-10 og X-15, keramik
og brændte ben samt
en bronzenål
X-305: keramik og
brændte ben samt
en jernﬁbula (lidt i
stil med Almgren nr.
6 og 7), en jernkniv
med øjeformet
håndtag med oprullet
afslutning og en
bronzenål.
X-424: keramik og
brændte ben samt
en jernnål - knækket
ved optagning,
2 jernknive, 1
bronzeﬁbel og to
ﬂintafslag.
X-558, keramik og
brændte ben samt
en jernnål med
sølvbeslag i enden
og en ragekniv i jern.
Herudover enkelte
ﬂintafslag.
X-18, brændte ben
X-6, keramik og
brændte ben.
X-9, keramik og
brændte ben.
X-20, keramik og
brændte ben samt et
ﬂintafslag.
X-16, keramik og
brændte ben.
X-21, keramik og
brændte ben.
X-19, keramik og
brændte ben samt en
ragekniv i jern
X-431, keramik og
brændte ben
X-343, keramik og
brændte ben samt
en bronzekniv og en
jernﬁbel og et stykke
ﬂint
X-375 og X-421,
keramik og brændte
ben

Fig 19: Liste over jernaldergravene og de
fund, der blev gjort deri. Under ”type”
refererer tallene til om der er tale om en
urne ”29” eller en brandplet ”30”. Under
datering er ÆRJ ældre romersk jernalder, og
YFRJ yngre førromersk jernalder. ÆJ er ældre
jernalder generelt.

Fig 20: Urne A11 under udgravning. Efter
registrering i proﬁl blev urnen gravet fri
og pakket ind i vita-wrap, så den kunne
transporteres til konserveringstjenesten i
Ølgod og blive røngtenfotograferet.

Fig 21: Urne A2021 under tømning. Efter
røngtenfotogrferingen blev urnen tømt. Midt
i urnen ses en seglformet ragekniv i jern, og
øverst en jernnål med endeknop i sølv.
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Middelalder / nyere tid
Fra middelalderen fremkom det
vejforløb, der tidligere også var
blevet fundet på ESM 2307-2 og
ESM 2307-1, og som formodes at
have været en forbindelsesvej mellem
herregården Krogsgård og dennes
mulige staldgård Tangen, hvor der
i 1963 og senere i 1970-73 blev
foretaget en mindre arkæologisk
undersøgelse, hvor der fremkom
bebyggelsesspor fra middelalder og
renæssance (ca. 1100 til engang i
1600-tallet)10. Undersøgelsen forud for
omlægningen af Krogsgårdsvej i 2002
viste endvidere at vejforløbet på dette
sted havde drejet mod nord, hvorfor
den daværende Krogsgårdsvej må
have ligget noget vestligere for den,
der blev ﬂyttet i 2002.
Fig. 22: Vejforløbene
på Krogsgårdstangen.
Det øst-vestgående
forløb kan have
forbundet den
middelalderlige
herregård Krogsgård
med dens formodede
staldgård Tange,
medens det nordsydegående
sandsynligvis har
været en foreløber
for den nuværende
Krogsgårdsvej.
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Generelle betragtninger
Hvis man ser på bebyggelsens
beliggenhed gennem tid, har man
fra de relativt lavtliggende sten- og
bronzealdergårde trukket mere op mod
toppen af geesttungen i løbet af ældre
jernalder.
Begravelserne har man dog hele
tiden valgt at ligge på det højeste sted
af tungen, omend ikke altid i store
monumenter, idet man både i sten- og
jernalderen har gravlagt sine døde
under tilsyneladnede ﬂad mark uden
markering i overﬂaden.
Gennem hele bosættelsesperioden
har man dog, ligesom i dag, været
interesseret i undergrundens sand og
grus og gravet talrige gruber for at få
fat i den.

Noter
1
DKC-online, SB 190513-1 (http://www.dkconline.dk/wincgi/dkc.exe?Function=
GetLokalitet&Systemnr=77065).
2
ESM 2307-2 Krusborg. Beretning ved Steen Frydenlund Jensen
3
ESM 2307 Krusborg. Beretning ved Palle Siemen
4
Siemen 2003 & 2004
5
Enkeltgravstid udgøres af perioden fra 2800 – 2400 f. kr. Denne karakteriseredes
ved, at man gravlagde folk enkeltvist i jordfæstegrave under små gravhøje, hvor
man tidligere havde haft massebegravelser i dysser og jættestuer.
6
Hübner 2005 s. 600ff.
7
Siemen 2009 s. 41.
8
En kogestensgrube er en stenforet grube man har opvarmet med ild, hvorefter
man har kunnet tilberede mad i den ved at anbringe denne (gerne indpakket i
blade) i gruben, og dække den med ﬂere opvarmede sten, og øverst tørv, hvorefter
man har ladet den stå et par timer til maden var mør. – Lidt ligesom en moderne
stegeso. I bronzealderen kunne man have dem både inden i og udenfor husene,
medens man i jernalderen kun havde dem udendørs.
9
Begravelsesform, hvor asken efter kremeringen er nedsat uden urne, eller i en nu
forsvundet beholder af organisk materiale.
10
Siemen 2004 s. 13.
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Husoversigt:
Hus 101
Treskibet langhus beliggende i nordøst-sydvestlig retning, på mindst 10 meters
længde og 4,5 meters bredde. Huset bestod af 6 sæt tagbærende stolper, samt 4
indgangsstolper, placeret parvist 1 meter udenfor midten af mellemrummet mellem
de to midterste sæt tagbærende stolper.
Afstanden mellem indgangsstolperne (døråbningen) var mindst 60 cm i nord, og 50
cm i syd, hvor den dog muligvis enten er blevet udvidet eller indskrænket, idet der i
øststiden fandtes to mulige stolpehuller, hvor det østligste indikerede at den sydlige
indgang kan have været op til 90 cm bred.
Der blev i to af husets stolpehuller fundet keramik i form af ukarakteristiske
sideskår, der ikke kunne dateres nærmere end til ældre jernalder. Ud fra størrelse og
stolpesætning må huset dateres til ældre jernalder, sandsynligvis førromersk, eller
ældre romersk jernalder.
Hus 102
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 11 meters
længde, dog sandsynligvis lidt mere, da der ikke fandtes spor efter vægkonstruktionen.
Huset bestod af 6 sæt tagbærende stolper, samt 2-3 gruber, der var placeret i husets
midterakse; de to præcist i midteraksen, medens den tredje var forskudt lidt mod
syd.
De to vestligste af gruberne indeholdt ikke umiddelbart noget, der kunne vidne
om deres funktion, medens den østligste havde fyld af gulbrunt let sandet ler. Da
naturlige lerforekomster ikke umiddelbart forekom i området, blev en del af leret
taget op som jordprøve til nærmere jordarts- og proviniensbestemmelse, når lejlighed
sig engang byder (hvad kan leret have været brugt til) . Leret virkede meget ﬁnt, og
kan muligvis have været benyttet til keramik- eller støbeformsfremstilling.
Det fundne keramik i den vestligste grube kan dateres til slutningen af førromersk
jernalder / starten af ældre romersk jernalder, men da denne grube ikke sikkert kan
henføres til huset, kan huset også, med baggrund i de andre gruber, tolkes som et
bronzealderhus, idet gruber inde i husene var meget almindeligt i den periode.
Da husets tagbærende stolper kun ligger 2 meter fra de nordlige indgangsstolper til
Hus 103 er disse to huse højst sandsynligt ikke samtidige.
Hus 103
Treskibet langhus, beliggende i øst-vestlig retning, på mindst 9-11 meters længde og
5 meters bredde. Huset bestod af 5 sæt tagbærende stolper, samt 5 indgangsstolper
og 2 indgangs- eller vægstolper. I vestenden af huset fandtes en ekstra mulig
tagbærende stolpe, hvilket kan indikere en udskiftning/reparation.
Der fandtes enkelte ukarakteristiske stykker keramik i et af stolpehullerne, men
desværre intet, der kunne datere huset nærmere. Dateringsmæssigt er huset således
noget usikkert, om end det dog ikke er samtidigt med det Hus 102 da de nordlige
indgangsstolper kun ligger 2 meter fra nabohusets tagbærende stolper.
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Hus 104
Treskibet langhus, beliggende i øst-vestlig retning, på mindst 9,6-11,6 meters
længde og 5,5 meters bredde. Huset bestod af 4 sæt tagbærende stolper, samt 4
indgangsstolper med et sæt placeret i hhv. nord- og sydsiden midt på husets langsider.
Døråbningerne har været mindst 60 cm brede i både nord- og sydsiden.
Det østligste sæt tagbærende stolpehuller og de sydlige indgangsstolper indeholdte
en del trækul, hvilket kunne indikere at huset har været brændt, og at ilden har taget
hårdest fat i østenden. Der er dog også den mulighed at dele af området har været
afsvedet før byggeriet, eller at man har svedet stolperne i østenden af huset for at
de bedre kunne holde sig. Her virker det dog mærkeligt at man tilsyneladende ikke
har gjort det konsekvent for hele huset, hvilket taler for tolkningen af huset som
værende brændt.
Et af de vestligste stolpehuller efter de tagbærende stolper, lå oveni grøft 001, og der

blev derfor foretaget et tværsnit gennem stolpe og grøft for at klarlægge en eventuel
stratigraﬁ. Der kunne i tværsnittet ikke konstateres spor efter grøften, hvilket kunne
indikere at stolpehullet er yngst. Desværre blev der ikke foretaget et længdesnit i
grøften, hvorfor det ikke vides om stratigraﬁen mellem stolpehul og grøft generelt
manglede.
Dateringsmæssigt stammer huset med de dybe tagbærende stolper og den sorte
keramik sandsynligvis fra yngre førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder.
Huset er tilsyneladende yngre end grøft 001, og dermed også yngre end den gård
det omkranser.
Hus 105
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst
24 meters længde, og 7,7 meters bredde ved indgangsstolperne,
muligvis op til 8,6 meters bredde udenfor indgangspartierne. Huset
bestod af 5 sæt tagbærende stolper, samt et sæt indgangsstolper i
nord, og et i syd, der var placeret forskudt i forhold til hinanden.
Væggene har været stolpesatte, og har sandsynligvis bestået af
ﬂetværk mellem stolperne.
I vestenden af huset fandtes et større kogestensgrubekompleks,
bestående en enkeltliggende kogestensgrube og et større et kompleks af
gentagne nedgravninger. Ved systematisk snitning af komplekset viste det sig at
kogestensgruberne var anlagt således at de nyeste blev placeret, hvor der har været
mest plads i forvejen, men stadigvæk i det samme område af huset. Og så har man
efterhånden, som den kogestensgrubefri jord svandt ind anlagt de nye gruber i
kanten af de gamle kogestensgruber.
Der blev taget fedtsyre og makrofossilprøver fra alle kogestensgruberne, hvilket ved
nærmere analyser muligvis vil kunne indikere hvad man har tilberedt i gruberne.
Grundet husets konstruktion, og tilstedeværelsen af kogestensgruberne må det
dateringsmæssigt placeres i ældre eller mellemste bronzealder (jf. Ethelberg
2000:173ff). Det gentaget genopgravede kogestensgrubekompleks i vestenden af
huset kunne tyde på en længere brugsperiode, hvilket måske vil kunne afgøres vha.
C-14 analyser af grubernes indhold.
Hus 106
Treskibet langhus, eller udhus, beliggende i øst-vestlig retning, på mindst 2,5 meters
længde og 4 meters bredde. Der blev søgt efter yderligere stolpehuller vest for huset,
men uden held. Øst for huset var råjorden bortgravet til en opkørsel til området, da
man havde fjernet mulden, og yderligere øst herfor blev der ved undersøgelsen i
2009 ikke påtruffet anlæg, der kunne henføres til huset.
Der blev ikke gjort nogen fund i huset, der kunne datere det nærmere.
Hus 107
Treskibet langhus, beliggende i sydvest-nordøstlig retning, på mindst 15 meters
længde og 7,5 meters bredde. Huset blev først erkendt i efterbearbejdningsfasen,
hvorfor det godt kan have været lidt længere. Det bestod af 4 sæt tagbærende stolper,
samt 6 vægstolper, hvoraf de 4 er placeret på nordsiden og de to i syd.
Husets bredde set i forhold til afstanden mellem de tagbærende stolper, det såkaldte
Tresle-indeks (Ethelberg 2000:189) giver en værdi på 0,32, hvilket er meget lavet,
da de for ældre bronzealderhuse i Sønderjylland plejer at ligge på mellem 0,4 og
0,52, og yngre bronzealder 0,56 og 0,62 (midterskibet bliver bredere med tiden).
Skal huset indpasses i denne sammenhæng må det være fra ældre bronzealder. Huset
– især vægstolperne er dog noget usikre, da de er varierende i størrelse og dybde, og
ikke er bevaret hele vejen rundt om huset. De blev medtaget til huset udelukkende
ud fra deres fælles afstand til de tagbærende stolper.
Der blev fundet ét ukarakteristisk sideskår, som ikke kunne datere huset nærmere
end til yngre bronzealder / ældre jernalder.
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Hus 108
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 12 meters
længde og 4,8 meters bredde. Huset kan muligvis godt have været et fag længere
mod vest, idet et ekstra sæt kan være forsvundet ved senere nedgravninger i området.
Huset bestod af 6 sæt tagbærende stolper, indgangsstolper mellem 2. og 3. sæt
tagbærende fra vest, og væggrøft på både nord- og sydsiden af hele østenden, men
ingen spor efter østgavlen.
Væggrøfterne var mellem 15 og 25 cm dybe og havde ujævn bund (hverken lige,
eller med spor efter stolpehuller eller sektioner). Væggrøften blev skåret af et
stolpehul fra hus 137, der dermed er yngre. Indgangen var 70 cm bred i nord, og ca.
1 meter i syd.
Der blev fundet en del keramik i huset, desværre alt sammen i anlæg, der til dels var
gravet sammen med anlæg fra andre konstruktioner.
Ud fra husets konstruktion og fundene deri kan det både være ældre førromersk,
eller et modulbygget ældre romertidshus (jf. Ethelberg 2003:178ff). Keramikken
peger umiddelbart i retning af en romertidsdatering, om end dens tilknytning til
huset er usikker.
Hus 109
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 10, men
sandsynligvis 12 meters længde og 5,8 meters bredde. Huset bestod af 4 sæt
tagbærende stolper, samt indgangsstolper i både nord- og sydside, placeret mellem
de to østligste sæt tagbærende stolper. Indgangene havde været mindst 70 cm bred
i nord, og 60 i syd.
I den sydvestlige indgangsstolpe fandtes der et facetteret, udadbøjet randskår, der
må stamme fra yngre førromersk eller ældre romersk jernalder.
Ud fra fundene og husets konstruktion må det umiddelbart dateres til ældre romersk
jernalder. At indgangsstolperne er placeret mellem de to østligste sæt tagbærende
stolper tyder på at huset ikke har haft en funktion som et normalt beboelses/staldhus,
men at det snarere har været en form for udhus, værkstedhus eller forrådshus. Om
kogestensgruberne hører med til huset kunne ikke klarlægges. Normalt ﬁndes
kogestensgruber kun i bronzealderhuse, men man kunne måske her have et
jernalderudhus med kogefunktion? Der blev desværre ikke taget nogen prøver fra
stolpehullerne i huset, som eventuelt kunne have afklaret husets funktion.
Hus 110
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 7, men
sandsynligvis 9 meters længde. Huset bestod af 3 sæt tagbærende stolper, samt
indgangsstolper i både nord- og sydside. Endvidere forekom der et ekstra sæt
stolper umiddelbart øst for det midterste sæt tagbærende stolper, der muligvis også
har indgået i konstruktionen. De var noget lavere end de resterende, hvorfor de
muligvis snarere har været benyttet til en indre konstruktion, end været en del af
tagkonstruktionen. Døråbningerne har været mindst 60 cm brede i begge sider.
Der fandtes desværre ingen overlap mellem hus 110 og hus 109, hvorfor deres
kronologiske rækkefølge ikke umiddelbart lader sig afgøre. Keramikken gav
desværre ingen entydig datering. Husets mere klejne byggeskik kunne dog godt
tyde på at det var lidt ældre. Grøft 1 respekterer huset, hvorfor de to godt kan være
samtidige, og Hus 110 være en del af det gårdsanlæg, som grøft 1 indhegner. Da
huset har indgangsstolperne placeret mellem de to østligste sæt tagbærende stolper,
ligesom det også forekommer i hus 109, kunne det muligvis have haft samme
funktion (udhus/værkstedshus/forrådshus) og være en forgænger for dette.
Huset kan dog muligvis også have været et beboelseshus og bestået af et ekstra sæt
mod øst.
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Hus 111
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 6 meters
længde og 3,6 meters bredde, bestående af 3 sæt tagbærende stolper. Der fremkom

ingen umiddelbare spor efter væg- eller indgangsstolper. Den midterste stolpe i
nordsiden er på et tidspunkt blevet udskiftet.
Huset kunne ikke umiddelbart dateres, men da det ligger midt i indhegningen, der
omgives af grøft 1, hører det muligvis til en fase af denne bebyggelse. Grundet
manglende dateringer og stratigraﬁer kan dette dog langtfra siges med sikkerhed.
Da huset først blev erkendt i efterbearbejdningsfasen, blev der ikke søgt efter ekstra
stolper.
Hus 112
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 16 meters
længde og 5,5 meters bredde, bestående af 6 sæt tagbærende stolper, samt
indgangsstolper i nord- og sydsiden, placeret mellem de to midterste sæt tagbærende
stolper. I Østenden var der bevaret båseskillevægge og dele af en væggrøft efter
østgavlen, medens der i vestdelen var bevaret enkelte vægstolper i nord og
vestvæggen. Der blev søgt efter yderligere vægstolper og grøfter men uden held.
Det tredje sæt tagbærende stolper fra vest udgjordes af et sæt dobbeltstolper, hvilket
kunne tyde på en reparation eller forstærkning. Den østlige vægstolpe i sydsiden
udgøres af en 1 meter lang væggrøft med lige bund, som muligvis kan være en
sidste rest af østendens væggrøft. Indgangsåbningen i nordsiden har været mindst
80 cm, medens den i syd har været mindst 70 cm, eller max. 130 cm.
Væggrøfte forekom i husets østgavl, samt til dels i sydsiden. Østgavlen udgjordes
af to grøfter, med et mellemrum i midten, omtrent hvor en evt. grebning ville have
været. Grøfterne var 5-8 cm dybe, med enten lige eller ujævn bund og fyld af mørkt
gulbrunt sand. De kan, sammen med grøftestumpen ved syddøren muligvis være
rester efter en sektionsopdelt væggrøft, som de også kendes fra førromerske huse i
Tarp (Jensen 2008:7ff).
Båseskillevæggene var 7-13 cm dybe med fyld af mørk gulbrun sand. Hvor det
kunne erkendes havde skillevæggene lige bund. Skillevæggene forekom kun ud for
de tagbærende stolper, men grundet deres sporadiske bevaring kan der godt have
været ﬂere.
Huset kunne ikke umiddelbart dateres ud fra fund, men selve konstruktionen
minder meget om hvad man ﬁnder i yngre førromersk jernalder og ældre romersk
jernalder, hvorfor huset umiddelbart dateres hertil. Opholdet i østendens væggrøft
kan skyldes at man har ladet ajlerenden gå ud gennem vestgavlen, som det bl.a.
kendes fra Hesselmed ved Oksbøl.
Hus 113
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på 16-19
meters længde og 6,3 meters bredde. Huset bestod af 8 sæt tagbærende
stolper, samt indgangsstolper i nord- og sydsiden, placeret mellem
de to midterste sæt tagbærende stolper. i Østenden var der bevaret
båseskillevægge, samt brolægning, og i vestenden var der bevaret dele
af et askelag, der sandsyligvis stammer fra en brand.
Askelaget, der dækkede vestenden af huset var omkring 5 cm tykt, og
blev optaget som makrofossilprøver pr. kvadratmeter. Prøverne blev både ﬂoteret
og soldet, så både forkullede objekter og genstande kom frem. Askelaget i østenden
af beboelsesdelen var desværre blevet gravet væk under forundersøgelsen, hvorfor
kun den vestligste del kunne undersøges. Prøverne indeholdte en del slagge, der
hovedsageligt begrænsede sig til husets indre, og enten stammer fra lerklining, der
er smeltet under branden, eller indikerer tilstedeværelsen af en ovn.
Brolægningen lå direkte synlig efter grusgravens muldafrømning, hvorfor der ikke
var nogen idé i at tage jordprøver fra askelaget, der fandtes mellem brostenene, da
der ikke ville kunne tages tilnærmelsesvist nok til en makrofossilprøve. Der blev dog
taget en enkelt jordprøve fra fordybningen midt i brolægningen, der på tegningen ses
som en masse små sten centralt i brolægningen, der er omgivet af nogle væsentligt
større. Makrofossilprøverne fra fordybningen vil muligvis kunne fortælle noget om
hvad denne har været benyttet til, da konstruktionen ikke umiddelbart kendes fra
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andre pladser i området. Under fordybningen i brolægningen fandtes en 15 cm dyb
grube, indeholdende lidt keramik
Stolpesætningen er noget usikker for staldendens vedkommende, hvor der
tilsyneladende er sket en række udskiftninger.
Indgangsstolperne udgjordes af 3 sæt stolper i både nord- og sydsiden, hvilket
umiddelbart tyder på at der har været skillevæg både ind mod beboelsen og
staldenden. Indgangsåbningen i nordsiden har været mindst 86 cm, medens den i
syd har været mindst 80 cm.
Båseskillevægge forekom let sporadisk i østenden, med en enkelt bevaret i husets
nordside og 4 i sydsiden, hvoraf to næppe har været samtidige. Skillevæggene var
mellem 10 og 20 cm dybe, og havde alle lige bund.
Huset er typologisk fra ældre romersk jernalder, hvilket begrundes i stolpesætning,
og – især – dybde, samt tilstedeværelsen af en brolægning. Dateringen bekræftes
af den keramik, der fandtes i huset. Ud fra husets placering kunne det godt høre til
grøfteindhegningen, der slutter pænt op til husets formodede sydvæg i vestenden,
og sigter nogenlunde mod husets sø- hjørne. Huset minder i stolpesætningen meget
om hus 121 og 136, og de tre kan godt være efterfølgere til hinanden.
Hus 114
Mulig staklade eller udhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 4,2
meters længde og 3 meters bredde, bestående af 2 sæt tagbærende stolper.
Udhuset eller stakladen respekterer grøft 104, og tilhører muligvis den bebyggelse,
som denne indhegner. Huset overlejres af, eller overlejrer hus 115, der også er af
udhusmæssig karakter, hvorfor disse to huse sandsynligvis skal ses som aﬂøsere for
hinanden.
Hus 115
Treskibet hus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mellem 5,5, og 9 meters
længde og 5,8 meters bredde. Huset har bestået af 4 sæt tagbærende stolper,
samt indgangsstolper i nord og syd mellem de midterste sæt tagbærende stolper.
Indgangene har været ½ meter bred i syd og 80 cm i nord. Den sydlige indgang er
dog lidt usikker.
Det 3. sæt tagbærende fra vest var væsentligt lavere end de resterende, hvorfor dette
sæt muligvis ikke har haft samme tagbærende funktion som resten af anlæggene,
men i stedet har udgjort funderingen til en skillevæg.
Huset er sandsynligvis et mindre udhus, med en indre skillevæg, der har adskilt
de østligste 2,5 meter fra resten af huset. Indgangen har været i nord, og da huset
respekterer grøft 004, taler meget for at det har hørt til den bebyggelse som grøften
har indhegnet, enten som en forgænger eller efterfølger til hus 114.
Hus 116
Langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på omkring 15 meters længde
og 6,1 meters bredde. Der fandtes fra huset udelukkende vægstolper, og ingen
indre tagbærende stolper, men med baggrund i husets bredde, og det faktum at der
tidligere er blevet fundet huse fra bronzealderen, hvor vægstolperne har været dybere
funderet end de tagbærende stolper (Jensen 2006:10), tolkes huset umiddelbart
som et bronzealderhus med ikke bevarede indre tagbærende stolper. Endvidere lå
både den østligste og den vestligste stolpe lidt udenfor deres respektive væglinjer
i retning ind mod huset, hvilket muligvis kunne være begyndelsen på afrundede
gavle, der er et træk, der hyppigt forekommer i bronzealderen. Der blev ikke gjort
nogen fund fra huset, der kunne be- eller afkræfte denne datering.
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Hus 117
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på omkring 12,5 meters
længde og 5,7 meters bredde, med væggrøft delvist bevaret i østenden. Den nordlige
del af huset var delvist blevet bortgravet af grusgraven i forbindelse med en grustest
af området. Ydermere var der en del traktose i den sydlige del af huset, hvilket gjorde

at et par af stolpehullerne var blevet noget overdimensionerede af den nedtrykkede
fyld. Væggrøften var 4-5 cm dyb, og havde lige bund. De stolpehuller, der fandtes
i væglinjen formodes at være de sidste rester af væggrøftene.
Ud fra husets udformning, med den smalle væggrøft og tagbærende stolpehuller på
20-30 cm i diameter minder huset typologisk meget om de tidlige førromerske huse,
som også kendes fra ESM 2596 Gærdet, og dele af ESM 2607-2 Sønderris (Jensen,
2006). Huset dateres således ud fra hustype til tidligt førromersk jernalder.
Hus 118
Toskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 15,5 meters
længde og 6,2 meters bredde, med vægstolper bevaret på nord- og sydsiden, og
til dels også ved østgavlen. I midten var bevaret 4 tagbærende stolper, hvoraf den
vestligste var lidt usikker. Der var ikke sikre indikationer på indgang, men et ophold
i vægstolperækken på hhv. nord- og sydsiden ca. midt på husets længderetning
kunne indikere at der her har været en dør.
Ud fra husets udformning og toskibede konstruktion kunne det typologisk godt
minde om dolktidens huse, som de også kendes fra Sønderjylland (Ethelberg
2000:165ff). I så tilfælde er de lidt yngre end stenaldergravene. Der blev ikke gjort
nogen fund fra huset, der kunne be- eller afkræfte dateringen.
Hus 119
Treskibet langhus, beliggende i øst-vestlig retning, på mindst 10 meters længde og
med 5 sæt tagbærende stolper. Der fandtes intet bevaret efter væggene, hvorfor en
præcis længde og bredde ikke kan angives. Centralt i huset fandtes en grube, var
9 cm dyb og bestod af gulbrun og mørk gulbrun, samt rødnistret sand. Den kan
muligvis være resterne efter et ildsted.
Ud fra husets udformning er der sandsynligvis tale om et hus fra ældre jernalder, og
stolpehullernes diameter taget i betragtning sandsynligvis ældre romersk jernalder.
Huset ligger for tæt på hus 120 til de kan være samtidige.
Hus 120
Treskibet langhus, beliggende i øst vestlig retning, på mindst 9,5 meters længde og
3,1 meters bredde, bestående af 4 sæt tagbærende stolper, hvoraf én stolpe dog ikke
kunne genﬁndes.
Ud fra husets udformning er der sandsynligvis tale om et hus fra ældre jernalder, og
stolpehullernes diameter taget i betragtning sandsynligvis ældre romersk jernalder.
Huset ligger for tæt på hus 119 til de kan være samtidige.
Hus 121
Treskibet langhus, beliggende i øst-vestlig retning, på 10-12 meters længde og 5,1
meters bredde. Huset bestod af 4 sæt tagbærende stolper, samt indgangsstolper i
både nord- og sydsiden. At dømme efter udformningen i ﬂaden er de midterste af
de nordlige tagbærende stolper, samt den sydvestligste tagbærende stolpe blevet
udskiftet i løbet af husets levetid.
Ud fra husets størrelse og udformning, samt fund af keramik er der sandsynligvis
tale om et hus fra slutningen af førromersk jernalder / starten af romersk jernalder,
og huset er blevet fornyet i løbet af dets levetid. Huset minder meget om hus 113 og
136, og de tre kan godt være efterfølgere til hinanden.
Hus 122
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 7,7 meters
længde og 3,6 meters bredde. Huset bestod af 4 sæt tagbærende stolper.
Da huset var treskibet og relativt kort, men ikke indeholdte daterende fund, kan
det ikke dateres nærmere end til ældre jernalder, grundet de relativt små stolper
muligvis førromersk jernalder, og hus 126, der ligger godt 11 meter syd for huset
kan have fungeret som udhus. Dog er de to huse ikke ens orienterede, og den brede
stolpeafstand i hus 122 kunne også godt pege i retning af bronzealderen.

23

Hus 123
Staklade, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på 3 x 3 meters længde, bestående
af 4 tagbærende stolper. Da der er mindst 30 meter til nærmeste langhus vides det
ikke med sikkerhed hvilket hus, stakladen har hørt til.
Hus 124
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på 8-11 meters længde,
og 6,2 meters bredde, bestående af mindst 4 sæt tagbærende stolper.
Midt i huset fandtes en grube, der bestod af et rundsidet, ﬂadbundet anlæg med
fyld af mørk gulbrun sand i top, og sort sand i en sodet stenforing i bund. Anlægget
tolkes derfor som enten bunden af en kogestensgrube, eller resterne af et let
nedgravet ildsted, eller mulig ovn, da anlægget bestod af to nedgravninger, hvor den
nordvestligste var lidt lavere end den stenforede, og kun indeholdte mørkt gulbrunt
sand. Denne kunne være indfyringsgruben til ovnen, der udgjordes af resten af
anlægget.
Da der ikke blev gjort nogen fund fra huset kan en nærmere datering ikke umiddelbart
gives. Ovnen kunne dog godt antyde en datering til ældre førromersk jernalder
eller yngre bronzealder, da det især i sidstnævnte periode var meget benyttet med
kogestensgruber inde i husene, hvilket her kunne være videreført i en form for
ovn.
Hus 125
Muligt toskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på omkring 16
meters længde og 6 meters bredde, med vægstolperækker bevaret på både nord- og
sydsiden, men ikke i gavlene. I syd er der enkelte steder mulig dobbelt stolperække.
Den midterste del af huset var blevet bortgravet i forbindelse med en grustest, NCC
A/S havde foretaget i forbindelse med muldafrømningen, hvorved alt hvad der hed
tagbærende stolper var forsvundet. Det er således ikke muligt med sikkerhed at
afgøre om huset har været to- eller treskibet, men stolpehullerne øst for huset kunne
antyde en toskibet konstruktionsform.
Hvis huset har været toskibet må det dateres til slutningen af ældre stenalder
(dolktid) og starten af ældre bronzealder, eller samtidigt med hus 118. Manglen på
fund fra huset og alt hvad der befandt sig mellem de to rækker vægstolper gør det
dog meget vanskeligt at datere huset med sikkerhed.
Hus 126
Staklade bestående af to sæt tagbærende stolper, beliggende i nordvest-sydøstlig
retning, på omkring 2 meters længde og 1.9 meters bredde.
Stakladen er sandsynligvis fra ældre jernalder. Da nærmeste hus er hus 122, kan
stakladen muligvis have hørt til dette hus.
Hus 127
Staklade bestående af to sæt tagbærende stolper, beliggende i nordvest-sydøstlig
retning, på omkring 4 meters længde og 2.9 meters bredde. Med den størrelse kan der
også være tale om et mindre udhus. I huset fandtes enkelte skår af jernalderkarakter,
hvorfor konstruktionen dateres til ældre jernalder. Der fandtes ikke umiddelbart et
hus som stakladen / udhuset kunne relateres til.
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Hus 128
Treskibet langhus på mindst 10 meters længde og 2,9 meters bredde, med primitiv
grebnings i østenden. Der fandtes rester af 5 sæt tagbærende stolper, men ingen
bevarede væg- eller dørstolper, hvorfor en præcis længde og bredde ikke kan
angives. Den nordvestlige del af området var meget stærkt traktoseramt efter NCC
A/S afrøming af området, hvorfor de to vestligste tagbærende stolper i vestenden
ikke kunne ﬁndes, da traktosen gik dybere end stolpehullerne.
Den primitive grebning var ca. 3 x 1 meter stor, og placeret mellem de to østligste

sæt tagbærende stolper. Det lå ca. midt i huset og strakte sig længst i øst-vestlig
retning. Fylden i anlægget bestod af mørk gulbrunt sand, og stenene lå direkte
ovenpå råjorden. De dannede dog en meget jævn overﬂade, og indeholdt både en
knusesten, samt en knækket kværnsten, der havde den ﬂade side vendende opad.
Der blevet taget et par makrofossilprøver fra anlægget.
Ud fra husets udformning, samt indeholdet af en ”protobrolægning”, som den også
kendes fra det mere velbevarede hus 3 på ESM 2599-2 Landlystvej (Jensen 2008)
tyder på en datering til yngre førromersk jernalder. En grube, indeholdende noget
jernalderkeramik, der lå 7 meter NV for huset kunne godt høre til gården.
Hus 129
Treskibet langhus beliggende i nordvest-sydøstlig retning på mindst 6 meters længde
og 2,8 meters bredde, med rester af en kogestensgrube i østenden. Huset havde 4
sæt tagbærende stolper. Der blev søgt efter tagbærende stolper i forlængelse af
huset i både østlig og vestlig retning uden held. Der fandtes heller intet spor efter
væg- eller indgangskonstruktioner.
Kogestensgruben udgjorde et 3 cm dybt rektangulært ﬂadbundet anlæg med
fyld af sortbrunt sand og trækul, samt en del håndstore ildskørnede sten. Trods
anlæggets ringe dybde må det helt klart betragtes som resterne efter en ﬂadbundet
kogestensgrube.
Indendørs kogestensgruber tyder umiddelbart på et bronzealderhus, selvom disse
som regel er i vestenden, og gerne består af en række mindre gruber, som det
også ses i hus 105. Keramikken tyder dog mere på jernalder, og da rektangulære
kogestensgruber kendes fra førromersk jernalder, må huset umiddelbart dateres til
denne periode.
Hus 130
Staklade eller udhus bestående af to sæt tagbærende stolper, beliggende i nordvestsydøstlig retning, på omkring 3,4 meters længde og 2,7 meters bredde. Der kan
muligvis have været yderligere et sæt tagbærende stolper øst for konstruktionen,
hvilket vil ændre tolkningen til et udhus. Typemæssigt kan huset ikke dateres
nærmere end til ældre jernalder.
Hus 131
Treskibet udhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på 3,5-5,5 meters
længde, og 5 meters bredde. Huset bestod af 2 sæt tagbærende stolper og 2 sæt
indgangsstolper, placeret i husets nordside. Indgangen havde været mindst 90 cm
bred.
Ud fra husets størrelse, udformning og placering tolkes det som et udhus til hus
112, som ligger 3 meter nord for huset. Hustypen hører, ligesom hovedhuset, til i
ældre jernalder, sandsynligvis yngre førromersk, eller ældre romersk jernalder.
Hus 132
Mulig staklade på 3,5 x 3,5 meter, bestående af 2 sæt tagbærende stolper. De havde
alle trækulsnistre i fylden, der varierede fra mørk gulbrun til gulbrun sand.
Ud fra husets udformning tolkes det som en staklade, sandsynligvis fra ældre
jernalder. Den kan have fungeret som udhus til hus 119.
Hus 133
Staklade, beliggende i nordvest-sydøstlig retning bestående af 2 par tagbærende
stolper. Bygningen har været 3,6 x 3,1 meter stor.
Ud fra placeringen at dømme kan det muligvis have tilhørt enten hus 153 eller 154,
og er selv enten forløber for eller efterfølger til hus 134.
Hus 134
Staklade, beliggende i nordvest-sydøstlig retning bestående af 2 par tagbærende
stolper. Bygningen har været 3,0 x 3,1 meter stor.
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Ud fra placeringen at dømme kan det muligvis have tilhørt enten hus 153 eller 154,
og er selv enten forløber for eller efterfølger til hus 133.
Hus 135
Staklade, beliggende i nordvest-sydøstlig retning bestående af 2 par tagbærende
stolper. Bygningen har været 4,3 x 3,1 meter stor.
Stakladen har muligvis hørt til hus 109, og er under alle omstændigheder
ikke samtidigt med hegn 3, der kunne ses gå igennem huset i en tidlig fase af
muldafrømningen.
Hus 136
Treskibet langhus, bestående af 5 sæt tagbærende stolper, beliggende i sydvestnordøstlig retning, på 13,5-15,5 meters længde og 5,6 meters bredde, med en lille
stump væggrøft bevaret i østenden. Dele et af de østlige tagbærende stolper indgik
også i hus 108, men de to stolpehuller kunne ikke udskilles fra hinanden.
Indgangen har været mindst 80 cm i nord og 110 cm i syd. I begge sider forskudt
ind mod det vestligste sæt tagbærende stolper i indgangssektionen. Væggrøften var
2-8 cm dyb, og havde ujævn bund.
Konstruktionsmæssigt minder huset meget om ældre jernalders huse, nærmere
bestemt huse fra perioden yngre førromersk jernalder til ældre romersk jernalder.
Med det forskudte indgangsparti minder huset meget om hus 113 og hus 121, med
den undtagelse at sidstnævnte har indgangspartiet trukket mod øst. Lægger man
grundplanen af de tre huse ovenpå hinanden er den meget ens, dog med den forskel
at hus 121 er ét fag kortere og hus 113 et fag længere end hus 136. Ifald der er tale
om det samme hus der er ﬂyttet, og er udviklingen sket fra småt til stort, skulle hus
121 således være det ældste, hus 136 det midterste og hus 113 det yngste af de tre.
Hus 137
Staklade på 3,3 x 3,0 meters størrelse bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Huset
dateres topologisk til ældre jernalder. Det var ikke muligt at bestemme hvilket hus
den hørte sammen med.
Hus 138
Staklade på 3,0 x 3,9 meters størrelse bestående af 2 sæt tagbærende stolper. Huset
dateres topologisk til ældre jernalder. Det var ikke muligt at bestemme hvilket hus
den hørte sammen med.
Hus 139
Udhus på 4,4 x 2,3meters størrelse bestående af 2 sæt tagbærende stolper, og et
sæt indgangsstolper i syd. Ud fra husets udformning, tolkes det som en udhus,
sandsynligvis fra ældre jernalder. Det var ikke muligt at bestemme hvilket hus det
hørte sammen med.
Hus 140
Muligt toskibet hus, med 4 tagbærende stolper og en længde på mindst 9,7 meter.
Stolperne var 15-60 cm dybe, havde lige sider og lige eller rundet bund, og fyld af
grå – gråbrunt sand med ler eller aske.
Dybden af stolpehullerne antyder at der har været en solid konstruktion på stedet,
muligvis et hus. Da der ikke fremkom en parallel række, hverken parvis (oldtid)
eller ikke parvis (middelalder) må konstruktionen enten være midtsuler i et toskibet
hus, eller evt. et hegn. Det korte forløb tyder umiddelbart på et hus. Der fremkom
intet, der kunne datere huset.
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Hus 141 (Grubehus A786)
N-S gående grube på 10 cm dybde, bestående af et lag af mørk gulbrunt sand og
stolpehuller placeret i hhv. nord og sydsiden, begge fyldt med rød aske. Stolpehullet
i den sydlige ende af anlægget var 26 cm dybt og bestod af mørkt gulbrunt sand med

lidt aske i toppen. Stolpehullet i nordenden blev af uvisse årsager ikke snittet. Der
er en skitse af proﬁlen på ﬂadetegningen. Der fandtes keramik i både grubelaget og
det snittede stolpehul.
Udformningen med et ﬂadbundet lag, afgrænset af et stolpehul i hver ende tyder
umiddelbart på at der er tale om et grubehus, om end disse normalt plejer at være
øst-vestligt orienterede, og ikke nord-syd som her. Nord-sydgående grubehuse
kendes dog blandt andet fra Trabjerg-bopladsen (Jørgensen & Eriksen 1995:147),
om end de er sjældne.
Hus 150
Staklade, beliggende sydligst i området, umiddelbart syd for hus 151, bestående
af to sæt tagbærende stolper og en samlet størrelse på mindst 1,5 x 1,9 meter.
Stolpehullerne havde skrå eller lige sider og lige bund. Der fandtes intet daterende
i huset, som rent typologisk må dateres til jernalderen, og som muligt har muligvis
fungeret som staklade for Hus 151.
Hus 151
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på 5,4 x 10, muligvis
13 meters længde. Huset bestod af 4, måske 5 sæt tagbærende stolper, (trods
ihærdig eftersøgning kunne kun den nordligeste stolpe i det eventuelle vestligste
sæt genﬁndes), og 2 bevarede indgangsstolper i hhv syd og nord. Der var 1 meter
mellem centrum af indgangsstolperne i både nord og syd.
Mellem det tredje og fjerde sæt tagbærende stolper fra vest fandtes et lidt
indtrukket sæt. Disse udgjorde nogen af de dybeste stolpehuller i huset, uden at
deres funktion dog kunne bestemmes nærmere.
Rent typologisk hører huset til i ældre jernalder, sandsynligvis midterste eller
yngre del af førromersk jernalder, hvis stakladen hus 150 hører med til huset.
Hus 152
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 6,20
meters bredde og 16 meters længde. Huset bestod af 6 sæt tagbærende stolper,
hvoraf 1 sæt var placeret i en skillevæg mellem indgangspartiet og stalden.
Endvidere havde huset 2 bevarede indgangsstolper i nord og 1 i syd, samt 4
bevarede båseskillevægge i syd og 10 i nord. Centralt i staldenden fandtes en
kogestensgrube, der grundet sin placering midt i husets længdeakse muligvis har
hørt til huset. En række kogestensgruber i husets nordøstre del tolkes ikke som
hørende til huset, da den østligste ligger i husets formodede østgavl, eller meget
tæt op ad denne.
Hullerne efter de tagbærende stolper havde lige sider og enten rundet eller lige
bund, uden at der dog kunne ses et system i variationen. De var markant dybere i
østenden (25-45 cm) end i vestenden (12-15 cm).
Indgangsstolperne stod med 1,5 meters afstand i nord, og var placeret 1,5 meter
udenfor de tagbærende stolper.
Midterskillevæggen og båseskillevæggene havde alle lige bund, og ingen særlige
spor efter konstruktionsmetode.
Kogestensgruben bestod af et ﬂadbundet, godt 20 cm dybt anlæg med trækul i
bunden, overlejret af et lag af ildskørnede sten.
Den keramik, der blev fundet i huset kunne ikke dateres nærmere end ældre jernalder.
Husets udformning, og relativt store bredde kunne tyde på at vi dateringsmæssigt
skal op i yngre førromersk, eller ældre romersk jernalder, om end tilstedeværelsen af
en kogestensgrube inde i huset trækker i modsat retning ned mod ældre førromersk
jernalder. Således kan huset umiddelbart ikke dateres nærmere end førromersk
jernalder.
Hus 153
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på 14-16 meters længde
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og 4-6 meters bredde.
Den regelmæssige placering af husets 6 sæt tagbærende stolper tyder umiddelbart
på en datering til ældre romersk jernalder. Den fundne keramik kunne desværre
hverken be- eller afkræfte denne datering. Brolægningen i østenden af huset
formodes at høre til Hus 154, da den passer bedre med orienteringen af dette. Der
fandtes dog ingen stratigraﬁ mellem de to huse, hvorfor det ikke er muligt at se
om huset med brolægning var ældst eller yngst af de to.
Hus 154
Treskibet langhus, beliggende i NV-SØ-lig retning, bestående af 6 sæt tagbærende
stolper, et grøftelignende indgangsparti, enkelte rester af mulige båseskillevægge,
samt en primitiv brolægning i østenden. Huset lå oven i Hus 153, og traktosen fra
afrømningen med gummiged havde her presset nogle af stolpehullerne noget ud
af form, hvorfor ﬂere anlæg måtte henføres til begge huse. Stolpehulsafstanden er
således rimeligt usikker for dette hus, men generelt kunne det konstateres at huset
havde været mindst 16 meter langt, og muligvis omtrent 6,5 meter bredt. Det var
dog lidt svært at konstatere hvor indgangspartierne ophørte.
Brolægningen bestod af en sammenblanding af hånd til hovedstore sten, med de
største sten placeret mod vest, men ellers uden yderligere systematik.
I huset fandtes der en del keramik i stolpehullerne efter de tagbærende stolper, samt
i stenlægningen, men desværre intet daterende.
Indgangsstolperne bestod i østsiden ind mod stalddelen af aﬂange grøfter, og del
lidt udtværede form kan skyldes traktose. Dog var afslutningerne af grøfterne, især
dem i sydsiden, meget bratte, hvilket taler for en tolkning som skillevæg ind mod
stalden. Der var omkring 1.4 meter mellem indgangsstolperne i både nord og syd.
Husets stolpesætning og tilstedeværelsen af en staldbrolægning tyder på en datering
til ældre romersk jernalder.
Hus 155
Udhus, beliggende i øst-vestlig retning. Huset har ligget på stedet i to faser. I den
ældste fase var huset mindst 3,2 x 2,3 meter stort, og havde forholdsvist dybe
stolpehuller efter de tagbærende stolper (omkring 35 cm dybde), medens det i den
yngste fase havde væsentligt lavere stolpehuller (op til 18 cm dybe), der dog var
placeret længere fra hinanden (huset var her 3,9 meter langt og 2,3 meter bredt). På
nordsiden af udhuset fandtes rester efter et vægforløb, der ikke kunne stedfæstes
nærmere til nogen af faserne, da der ikke var nogen stratigraﬁ. Det kan endda
bestå af stolper fra begge faser, og da de var aﬂange ind mod husets midte kan der
være tale om rester efter et eller ﬂere indgangspartier, muligvis et indgangsparti pr.
husfase.
I et af stolpehullerne efter de tagbærende stolper fandtes en del keramik, der må
dateres til sen førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder.
Konstruktionen tolkes som to faser af et udhus, der muligvis modsvarer husene 153
og 154.
Hus 156
Udhus, beliggende i øst-vestlig retning, på 6 x 5 meters størrelse. Huset bestod
af 2 sæt tagbærende stolper, og resterne af en væggrøft bevaret mod syd. Der har
muligvis været en indgang mod øst.
I de to østligste stolpehuller efter tagbærende stolper fandtes der skår af facetteret
keramik, der giver en umiddelbar datering til yngre førromersk jernalder, eller ældre
romersk jernalder.
Huset tolkes som et udhus, der formodentligvis har hørt sammen med hus 153/154
og hus 155 i et gårdsanlæg. Dateringen falder indenfor samme periode som de to
andre bygninger.
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Hus 157
Treskibet langhus med væggrøft, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, hvoraf

der er bevaret de vestligste 10 meter, hvilket udgør husets beboelsesende, samt
dele af indgangspartiet. Staldenden var på undersøgelsestidspunktet bortgravet
af grusgraven, hvorfor den endelige længde ikke kendes, men det formodes at
huset har været ca. dobbelt så langt. Huset har været 5,8 meter bredt. Der fandtes
rester efter en ekstern stolpevæg, placeret udenfor væglinjen i syd. Mod nord var
den vestligste indgangsstolpe bevaret, medens begge indgangsstolper, og lidt af
østendens væggrøft var bevaret i syd.
Stolpespor i de tagbærende stolper viste at det benyttede tømmer havde været 15-22
cm i diameter og rundt. Den sydlige indgang har været 80 cm bred, og væggrøfterne
havde haft en jævn bund, uden spor efter konstruktionstype.
Inde i huset fandtes der yderligere en række stolpehuller og ﬂadbundede anlæg med
trækulsnistre eller keramikskår. Disse har muligvis hørt til huset, enten som rester
af gulvlaget, eller som dele af en indre jordgravet konstruktion. Dette kunne dog
desværre ikke påvises nærmere.
Ud fra husets størrelse og de tagbærende stolpers placering må huset umiddelbart
henføres til ældre romersk jernalder.
Hus 158
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på mindst 13 meters
længde og 5,7 meters bredde. Ligesom med hus 157 var husets østende blevet
opslugt af grusgraven, uden at det havde været muligt at registrere den, hvorfor
husets endelige længde er uvis. Der var bevaret 3 sæt tagbærende stolper, samt den
nordlige stolpe i et fjerde sæt. Sidstnævnte kan muligvis også have været en stolpe
efter en båseskillevæg. Huset havde fuld bevaret væggrøft i vest, og en delvist
bevaret væggrøft i øst, hvor der også fandtes et par båseskillevægge. Stolpehullerne
efter indgangsstolperne fandtes i både nord- og sydsiden af huset. Herudover
fandtes der en større ﬂadbundet grube med en del keramik i husets vestende, samt
et trækulsholdigt anlæg indeholdende et stolpehul, hvoraf førstnævnte muligvis kan
høre til huset.
Der var 80 cm mellem indgangsstolperne i både nord og sydsiden. Væggrøften
havde jævn bund. Der var ingen forskel på væggrøfterne i hhv. øst- og
vestenden. Båseskillevæggene havde lige bund og uden yderligere spor efter
konstruktionsform.
Den keramikholdige grube lå placeret i husets sydvestlige hjørne, og havde lige
præcis ingen kontakt med væggrøften, hvorfor dens tilhørsforhold til huset ikke kan
afklares nærmere. Gruben indeholdte en del keramik, samt et stolpehul op i bunden.
fylden bestod af et askelag med trækulsnistre, men om der er tale om en ovn, eller
en ret efter et gulvlag vil kun nærmere analyser af fylden kunne vise.
Den trækulsholdige grube var placeret i den nordøstlige del af husets indgangsparti.
Ved snitningen opdeltes den i to anlæg, hvoraf det vestligste viste blev til et mindre
stolpehul, og det østligste et mindre trækulsholdigt anlæg. Der kunne desværre
ikke erkendes nogen stratigraﬁ mellem de to anlæg, men den trækulsholdige kan
muligvis have været resterne efter en ovn.
Ud fra keramik og husform må huset dateres til yngre førromersk, eller ældre
romersk jernalder.
Hus 159
Muligt treskibet langhus, eller udhus beliggende i nordvest-sydøstlig retning,
på mindst 3,1 x 2,9 meters størrelse. Huset kan godt have fortsat mod øst, hvor
området desværre tidligere var blevet gravet væk af grusgraven. Huset bestod af
to sæt tagbærende stolper, på mellem 50 og 66 cm dybde, hvilket sammenholdt
med afstanden mellem stolperne taler mest for en tolkning som dele af et hus eller
udhus, og ikke som staklade.
Syd for huset fandtes der en del stolpehuller, der kan være vestenden af en anden
konstruktion, men der var desværre gravet for meget væk til at der kunne erkendes
yderligere derom.
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Hus 160
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på min 7,5-10 meters
længde og 3-5 meters bredde. Huset kan dog godt have været længere mod øst, hvor
jorden var blevet bortgravet af grusgraven. Ud fra hustypen anses huset for at være
fra ældre jernalder, og har muligvis været et beboelseshus.
Hus 161
Treskibet langhus, beliggende i nordvest-sydøstlig retning, på min 7-10 meters
længde og 3-6 meters bredde. Huset kan muligvis have været længere mod øst,
hvor jorden var blevet bortgravet af grusgraven, men det kræver dog at der har
været et spænd på mindst 3,6 meter.
Huset dateres umiddelbart til slutningen af førromersk jernalder eller første halvdel
af romersk jernalder, og har sandsynligvis fungeret som udhus fra hus 157, der
sammen med hegn 006 har udgjort et lille gårdsanlæg.
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Nyere tid
Renæssance
Middelalder
Yngre jernalder
Ældre jernalder
Bronzealder
Bondestenalder

Jægerstenalder

Tidstavle
Nyere tid
Renæssance
Senmiddelalder
Højmiddelalder
Tidligmiddelalder
Vikingetid
Germansk jernalder
Romersk jernalder
Førromersk jernalder
Yngre bronzealder
Ældre bronzealder
Senneolitikum (Dolktid)
Enkeltgravskultur
Mellemneolitisk tragtbægerkultur
Tidligneolitisk tragtbægerkultur

1660 e.Kr.
1536 e.Kr.
1350 e.Kr.
1150 e.Kr.
1050 e.Kr.
800 e.Kr.
400 e.Kr.
0 Kr. f.
500 f.Kr.
1000 f.Kr.
1800 f.Kr.
2400 f.Kr.
2800 f.Kr.
3400 f.Kr.
4000 f.Kr.

Ertebøllekultur
5400 f.Kr.
Kongemosekultur
6800 f.Kr.
Maglemosekultur
Ahrensburgkultur

8800 f.Kr.
9000 f.Kr.

Brommekultur
10.000 f.Kr.
Hamburgkultur
11.000 f.Kr.
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