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Etape 1A

Horsens Museum udgravede i 2008-2009 et ca. 100 ha stort område kaldet
Gedved Vest Etape 1, med spor af omfattende bebyggelse fra førromersk
jernalder, romersk jernalder, germansk jernalder og vikingetid. Der blev fundet
spor af: 255 huse, 92 staklader, 9 jordfæstegrave, 4 brandgrave, 4 ildsteder, 25
jernudvindingsovne, 54 brønde, 105 hegnsforløb, 26 grøfter, 109 kulturlag, 99
kogestensgruber, og 741 gruber. Der blev undersøgt 11.738 stolpehuller.
Der er udført naturvidenskabelige analyser i form af 14C AMS dateringer,
arkæometallurgi, arkæobotanik, fosfatanalyse og artsbestemmelser af
dyreknogler.
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Undersøgelsens forhistorie
Horsens Museum modtog 29. august 2006 Helhedsplan og Forslag til kommuneplantillæg nr.
13, der omhandlede planer om etablering af et større areal til erhverv og boliger i den
daværende Gedved Kommune. Kommunalbestyrelsen i Gedved kommune vedtog 12.
december 2006 dette forslag endeligt, hvilket offentliggjordes 20. december 2006. Efter
kommunalreformen blev Gedved kommune pr. 1. januar 2007 sammenlagt med Horsens
kommune. Horsens Museum fik 21. september 2007 henvendelse fra Horsens Kommune,
der ønskede at byggemodne et ca. 127 ha stort areal, der tidligere var nævnt i ovenstående
helhedsplan fra den tidligere Gedved Kommune. Samme dato blev fundanmeldelse og
budget for forundersøgelse indsendt til Kulturarvsstyrelsen. Budget for arkæologisk
forundersøgelse godkendtes 27. september 2007 af Kulturarvsstyrelsen, hvilket meddeltes
Horsens Kommune 1. oktober 2007. Kommunen fremlagde 10. oktober 2007 Forslag til
Lokalplan 12 – 2007, Gedved By. Horsens Kommune accepterede budgettet for
forundersøgelsen og meddelte dette til museet 20. november 2007. Lokalplan 12-2007
Gedved By blev endeligt vedtaget af Horsens Byråd 22. januar 2008 og offentliggjort 6.
februar 2008.
En arkæologisk forundersøgelse af området blev 28. november 2007 iværksat
af Horsens Museum. Da de første 100 ha var forundersøgt, blev forundersøgelsesrapport
og budget for udgravning af Etape 1A udarbejdet og sendt til godkendelse hos
Kulturarvsstyrelsen. Herefter blev der udarbejdet forundersøgelsesrapport og budget for
udgravning af Etape 1B.
Udgravningen af Etape 1A og 1B betales jfr. museumslovens § 27 stk. 2 af
Horsens Kommune.

Administrative data
Den arkæologiske udgravning af Etape 1 tog sin begyndelse umiddelbart i foråret 2008.
Der blev under forundersøgelsen konstateret mange lokaliteter med væsentlige
fortidsminder. En stor del af dem lå, så de berørtes af en planlagt forlængelse af
Egeskovvej, som gik i gang allerede 1. april. Der blev derfor ret hurtigt sat en del
arkæologer på at udgrave et 40 meter bredt trace, således at entreprenøren kunne føre vej,
kloak og en kraftig spildevandsledning gennem lokaliteterne. Arbejdet med dette trace
foregik frem til omkring 1. juli 2008. I august 2008 startede arbejdet på en stikvej fra vest
mod øst i området. Denne vej gik gennem et ca. 5 ha stort område med væsentlige
fortidsminder (lok. 27-28), så udgravningen af et ca. 80 meter bredt trace varede frem til
juleferien 2008. Fra januar 2009 frem til 30. november 2009 blev de øvrige fortidsminder,
som ikke var blevet berørt af vejtraceet, udgravet.
Udgravningsleder var arkæolog Esben Klinker Hansen. I perioden med udgravning
af vejtraceer var det nødvendigt at arbejde med et ret stort gravehold. Derfor fungerede
arkæolog Kent O. Laursen som feltleder og periodevis stedfortræder for
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udgravningslederen. Arkæolog Lars Pagh fungerede ligeledes som feltleder i en periode. I
en lang periode i 2008 var 18-20 ansatte dagligt beskæftiget på udgravningen, inkl. fire
arkæologer udlånt fra Skanderborg Museum. Deltagerne i udgravningen var:
May-Britt Andersen, arbejdsprøvning
Laurits Borberg, arkæolog
Merethe Dyrmose, arkæolog
Frederik Callesen, arkæolog
Anders C. Christensen, arkæolog
Merethe Schifter Christensen, arkæolog
Radoslaw Aleksander Grabowski, arkæolog og arkæobotaniker
Kåre Gyldenløve, arkæolog
Auður Halldórsdóttir, arkæolog
David Alexander Klinker Hansen, skoleelev
Esben Klinker Hansen, arkæolog, udgravningsleder
Christian Hedegaard, maskinfører
Lone Seeberg Jacobsen, arkæolog
Jan S. Jensen, arbejdsmand
Jens M. Jensen, flexjob
Claus Bjørn Jeppesen, praktikant, Tucjob
Egon Johansen, amatørarkæolog
Nana Kirkeby, arkæolog
Mads Kærgård Kristensen, stud.mag.
Kent Otte Laursen, arkæolog, feltleder
Malene Madsen, arkæolog
Mette Ormstrup Madsen, arkæolog
Kajsa Melchiorsen, arkæolog
Jochen Meyer, arkæolog
Signe Fog Mogensen, arkæolog
Ronja Mücke, arkæologistuderende, Tyskland
Tim Slumstrup Nielsen, arkæolog
Rikke Olafson, arkæolog
Lars Pagh, arkæolog, feltleder
Anne Pedersen, arkæolog
Kaleb Porse Pedersen, stud.mag.
Kristine Stub Precht, arkæolog,
Søren Rasmussen, maskinfører
Lise Hjort Rishede, arkæolog
Jeppe Skovby, Arkæolog
Søren Bruhn Smedegård, udgravningsmedhjælp
Louise Søndergård, arkæolog
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Louise Thorndal, stud.mag
Felix Vestergård, arkæolog
Rene Winther, arkæolog
Susanne Østergård, stud.mag.
Maskinarbejdet blev hovedsagligt udført af entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S,
Østbirk. Dog blev entreprenør Ole Mortensen A/S, Horsens, som havde entreprisen på
anlæg af vej og rørledninger, også anvendt, f.eks. ved tildækning af visse arealer.
Sagens akter, dokumentation og fund befinder sig på Horsens Museum under
journalnummer HOM2247, Gedved Vest Industri.

Topografi
Det område, som lokalplanen omfatter, er beliggende i Tolstrup sogn, Voer herred, Gl.
Skanderborg Amt. Det afgrænses i øst af byen Gedved, mod vest af motorvej E45. Den
sydlige afgrænsning udgøres af Højvangsvej, mens den nordre grænse er Vestervej i
Gedved. (Se forsideillustration) Området har tidligere primært været anvendt til
landbrugsdrift og der har ligget et antal mindre landbrugsejendomme. Heraf drives
ejendommen Højvangsvej 10 stadig som landbrug frem til 31. oktober 2008. Som et
kuriosum kan det nævnes, at ejendommen Kvistgård har henligget som ruin siden
anlæggelsen af motorvej E45 for ca. 30 år siden. (Fig. 1) Området er nærmest at betragte
som en forlængelse/udvidelse af industrikvarteret Horsens Nord, som er beliggende
umiddelbart syd for Højvangsvej.
Området karakteriseres ved i den sydlige del at være ret kuperet men generelt
beliggende omkring kote 64 til 67. Nordligere stiger terrænet mærkbart op mod området
ved gården Højvang. Områdets højeste punkt ligger således omkring kote 73,5 et stykke
vest for Højvang. Herefter falder den vestlige del af terrænet forholdsvis jævnt, dog med
enkelte lavninger, ned mod Vestervej i nord, omkring kote 57-60. Den østlige del af
terrænet er let kuperet og ligesom i vest falder terrænet også her mod nord. Nord for
Vestervej skråner terrænet ned mod et større lavtliggende område, kendt som Gedved Sø,
der dog i nyere tid er tørlagt og opdyrket.
I forbindelse med udarbejdelsen af den oprindelige helhedsplan fra Gedved
Kommune, er der i 2006 skrevet en kulturhistorisk redegørelse af arkæolog, konsulent
Gert Hougaard Rasmussen. Heri påpeges det blandt andet, at der stadig ses spor af den
gamle stjerneudskiftningsstruktur, ligesom der gøres opmærksom på et beskyttet dige. I
den nu vedtagne lokalplan er der taget hensyn til det beskyttede dige, ligesom enkelte
dele af den gamle udskiftningsstruktur er bevaret, dog kun i områdets østlige del.
Der er i forbindelse med byggemodning af industriområdet Horsens Nord / Egeskovvej i
perioden 2004-2006 udført omfattende udgravninger. Der blev her fundet større områder
med spor af bebyggelse fra yngre romersk jernalder (HOM1795) Der er tidligere i samme
område gjort fund af en drejekværn (sb.nr. 87.) I et område syd for Højvangsvej er der
fundet en dyssetomt fra tragtbægerkultur med genbegravelse i overgravstid samt
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gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder, med langhuse, hegn, hegnshus, udhus og
staklader. (HOM 1922).
I løbet af de senere år har der som følge af udstykning og byggemodning
været foretaget en del arkæologiske udgravninger i udkanten af Gedved. Det har dog
drejet sig om arealer i byens østlige og sydøstlige del. I området syd for Skovvej er der
fundet flere gårdsanlæg fra ældre romersk jernalder (HOM1856, sb. 40). Syd herfor er der
udgravet en boplads fra yngre romersk jernalder, som bestod af bl.a. ni langhuse,
hegnsforløb, jernudvindingsanlæg og brønde. Hertil fremkom desuden en brandgrav fra
yngre førromersk jernalder samt depot fund med slebne flintredskaber fra slutningen af
yngre stenalder (HOM2044, sb.nr. 42). Se fig. 1.

Fig. 1. Områder, hvor Horsens Museum har foretaget arkæologiske forundersøgelser i perioden
2000-2010. Størstedelen af forundersøgelserne er mundet ud i egentlige arkæologiske udgravninger.

Målesystem
Der er ikke udlagt et egentligt målesystem, idet der under hele forundersøgelsen er
anvendt GPS-opmåling. Opmåling blev foretaget med Trimble R8 og Trimble 5700
præcisions-GPS, i projektionen System 34 Jylland/Fyn, DVR 90. Data blev herefter
digitaliseret via programmet ArkDigi og efterbearbejdet i programmet MapInfo.
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GIS-ansvarlige på udgravningen var arkæologerne Lone Seeberg Jacobsen (2007-2008) og
Kristine Stub Precht (2008-2009).

Udgravningsmetode
Felt og opmåling
Det øverste muldlag på et sammenlagt ca. 15 hektar stort område blev afgravet med
gravemaskine på bælter (Liebherr 924). På grund af de arkæologiske lokaliteters størrelse
var det nødvendigt i næsten alle tilfælde at afgrave i sektioner eller bælter. Alle
fremkomne, antroprogene anlæg (inklusiv dræn og andre recente forstyrrelser) blev
herefter indridset, givet et unikt anlægsnummer og indmålt med Trimble GPS. Efter
digitalisering i ArkDigi og efterbearbejdning i MapInfo blev der udarbejdet et sæt
gældende printsæt/plantegninger i forholdet 1:100 for de aktuelle udgravningsfelter. Her
blev snitsignaturer og tilføjelser anført i felten, inden de overførtes til de digitale
udgravningsdata.
Dokumentation
Anlæg i form af fyldskifter, stolpehuller og gruber blev snittet med spade og graveske og
profilsnit blev tegnet i 1:20 på mattex film. Ikke alle anlæg blev undersøgt ved snit. Som
udgangspunkt var intentionen, at stolpehuller efter behov skulle snittes for at afgøre
stratigrafi og tilhørsforhold til konstruktioner. Imidlertid var anlægsintensiteten så høj på
flere store lokaliteter, at det var nødvendigt at undersøge næsten alle anlæg for at kunne
udskille konstruktioner. Der blev lavet konstruktionsbeskrivelser med tolkning allerede i
feltfasen, hvorefter de blev overført til et særskilt konstruktionslag i MapInfo.
Fotodokumentation blev udført efter behov og anlæggenes bevaringsgrad, med digitalt
kamera i jpeg-format.
Naturvidenskabelig datering og makrofossiler
For at sikre et godt og ensartet dateringsmateriale fra huskonstruktioner og andre
relevante anlæg, besluttedes det så vidt muligt at basere dateringerne på makrofossiler, da
bevaringsforholdene for disse viste sig at være særdeles gunstige. Jordprøver på 5-8 liter
blev herefter floteret i den mobile floteringsskurvogn, som museet havde etableret. Som
minimum blev der udtaget tre prøver fra hver huskonstruktion, men der blev tillige
udvalgt nogle ”cases” hvor der blev taget betydeligt flere med henblik på en mulig
funktionsanalyse.
Der er næsten udelukkende blevet anvendt makrofossiler ved 14-C AMS
dateringerne. Kursorisk gennemsyn og prøveudtagelse blev fortaget af arkæobotaniker
Radoslaw Aleksander Grabowski, Umeå Universitet. Som udgangspunkt udvalgtes
forkullede kornkerner og hvor disse ikke var til stede, udvalgtes rester af planter med kort
levetid. Enkelte anlæg måtte dateres med trækul fra floteringsprøverne og i disse tilfælde
udvalgtes trækul fra små grene og kviste. Der er ikke anvendt trækul fra egetræ og fyr.
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Dateringerne blev udført af Dr. Thomasz Goslar på Poznańskie Laboratorium
Radiowęglowe i Poznan, Polen. I alt er 48 konstruktioner og specielle anlæg blevet dateret,
hver enkelt på baggrund af tre prøver. Udvælgelsen af huse til datering er sket ud fra
ønskerne om at datere de enkelte lokaliteter, at få dateret hustyper, samt at belyse den
horisontale stratigrafi på bopladserne.
Jernudvindingsanlæg, smedjer og jerngenstande
Alle jernudvindingsanlæg blev undersøgt ved snit, tegnet og beskrevet. Fra hvert enkelt
anlæg blev der, såfremt bevaringsgraden tillod det, udtaget slaggeprøve, jordprøve med
organisk materiale og en prøve med magnetisk materiale. For at dokumentere og beskrive
jernøkonomien på lokaliteten og for at identificere mulig håndværksfunktion af to
formodede smedjer, blev materialet fra jernudvindingsanlæggene, de fundne
jerngenstande og jordprøver analyseret af arkæometallurg Arne Jouttvijärvi, Heimdal
Archaeometry.
Grave
Alle erkendte grave og urner blev udgravet og jordfæstegrave blev tegnet på baggrund af
pantograftegninger i forholdet 1:20 i flere niveauer, afhængigt af bevaringsgrad.
Keramik
Da der på lokaliteterne fra ældre jernalder var et stort keramikmateriale, blev der
prioriteret således, at ukarakteristiske sideskår ikke blev hjemtaget. Hele kar,
fragmenterede hele eller næsten hele kar, karprofiler samt randskår blev hjemtaget.
Knogler
Knoglematerialet var sparsomt, men på en enkelt lokalitet fra ældre jernalder blev der
hjemtaget en mindre samling fra et kulturlag ved et gårdsanlæg. Materialet blev
undersøgt af Kristian M. Gregersen, Zoologisk Museum, København.
Fosfatkartering
I foråret 2009 udgravedes en sektion af lokalitet 1 hvor der fremkom et område med et par
gårdsanlæg fra ældre romersk jernalder, der i modsætning til den øvrige bebyggelse på
lokaliteten, syntes at ligge rent, dvs. uden flere faser og uden væsentlige forstyrrelser. For
at få viden om funktionsopdelingen af de to langhuse, samt om langhusenes umiddelbare
omgivelser, besluttedes det derfor at benytte dette område som en ”case”. Der blev lagt et
fintmasket kvadratnet med kvadrater på 25x25 cm, hvorefter der blev taget 1353 prøver,
hver af ca. 2 dl størrelse. Radoslaw Aleksander Grabowski udførte fosfatanalysen og
fortolkningen på Umeå Universitet.
Farveanalyse
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Et fragment af en ildbuk (X4491) udgravet i Lok. 1 (førromersk - ældre romersk jernalder)
blev analyseret på Nationalmuseets Bevaringsafdeling, for at afgøre om der var tale om
bemaling og i givet fald hvilket farvepigment der er anvendt.
En jordprøve fra et rødt lagt i en grube på lok. 28 (ældre romersk jernalder) blev undersøgt
af Mads C. Christensen, Nationalmuseets Bevaringsafdeling, samt af Per Nørnberg,
Geologisk institut på Århus Universitet, for at afgøre, hvorvidt laget indeholdt mulige
farvepigmenter i form af jernoxiderne hæmatit eller maghemit.

Undersøgelsens resultater
Der blev fundet spor af: 255 huse, 92 staklader, 9 jordfæstegrave, 4 brandgrave, 4 ildsteder,
25 jernudvindingsovne, 54 brønde, 105 hegnsforløb, 26 grøfter, 109 kulturlag, 99
kogestensgruber, og 741 gruber. Der blev undersøgt 11.738 stolpehuller.
Da den arkæologiske forundersøgelse af Etape 1 var færdig, stod det klart, at de
væsentlige fortidsminder på arealet var ganske overordentligt omfattende. Således kunne
museet fastslå, at der på det ca. 100 ha store areal som Etape 1 udgjorde, var ca. 20 ha, som
skulle udgraves før anlægsarbejde kunne finde sted. Heraf var der dog også områder, som
det ikke var nødvendigt at udgrave, idet der ud mod motorvej E45 og Vestervej er en ca.
75 meter bred bebyggelsesfri zone. I etapens nordøstlige afgrænsning er der afsat et ca. 75200 meter bredt bælte, hvor der er etableret støjvolde og grønt område ind mod Gedved.
Disse områder er efter aftale med Horsens Kommune ikke udgravet. (Fig.2)

18

1
17
7

3

8

5

4

2

9

24

11
12

16

14

22
23

21

10

13

6

20

25
31

19

15

33

34

32

26

30
29

27
28

36 streg og grå
Fig. 2 Etape 1. Lokaliteterne med væsentlige fortidsminder (nr. 1-34) er markeret med rød
skravering. Fortidsminder i den bebyggelsesfri zone og det grønne område er markeret med mørkegråt. Disse
er ikke udgravet. Lok. 33 og 34 blev undersøgt i forbindelse med kabelarbejde.
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Yngre bronzealder
I den ca. 800 m2 store lokalitet 29 op mod den østlige afgrænsning af Etape 1 fremkom et
ca. 10x10 meter stort og op til 47cm dybt kulturlag A23041, med spor efter aktivitet der har
involveret ild (ildskørnede sten, trækulslag).
Der blev fundet en del keramik med sandsynlig datering til yngre bronzealder, enkelte
skår med stregornamentik med fine tynde streger, randskår med lige og jævnt
udtyndende rand, og sideskår med øreknop. Der blev også fundet flintafslag og et
forstenet søpindsvin.
Efterfølgende har en arkæobotanisk undersøgelse af en jordprøve fra kulturlaget påvist, at
laget indeholdt frø fra opiumsvalmue (Papaver somniferum) et ret sjældent fund så tidligt i
skandinavisk sammenhæng. Endvidere indeholdt laget forkullede kornkerner, forkullede
ukrudtsfrø og fragmenter af hasselnøddeskal (Corylus avellana).
Anlægget er blevet 14-C AMS dateret til perioden ca. 800-750 f. Kr.

Førromersk jernalder til ældre romersk jernalder
Lokalitet 1 var et ca. 65.000 m2 stort område på en let sydligt skrånende jævn flade, hvoraf
ca. 34.800 m2 blev udgravet. Lokaliteten havde forholdsvis velbevarede spor af ca. 80
bygninger fra førromersk og ældre romersk jernalder. (Fig. 3) Anlægsintensitet viste sig at
være så høj, at arbejdet med at udskille de enkelte huse i felten var overordentligt
omfattende. Stort set alle stolpehuller i lokaliteten måtte snittes for at redegøre for
tilhørsforhold til konstruktioner og stratigrafi. Da opgaven med at udskille hele
gårdsanlæg og overordnede faser næppe syntes realistisk i den centrale del af lokaliteten
på grund af anlægsintensitet og vejrlig, var fokus på at få en tolkning og typologisk
datering af hver enkelt langhus og udhus. Enkelte steder, hovedsagligt i udkanten af
lokaliteten blev der dog fundet langhuse som lå rent – eller forholdsvist rent – og disse
tilfælde blev prioriteret i forbindelse med naturvidenskabelige undersøgelser og
dateringer.
Lokalitet 1 blev i udgravningsfasen tolket som værende fra tiden lige omkring år 0 til ca.
100 e. Kr., altså slutningen af førromersk til ældre romersk jernalder. De
naturvidenskabelige dateringer (14c AMS) viser imidlertid, at de ældste
huskonstruktioner kan datere sig så tidligt som fra sidste del af førromersk jernalder
periode II, til periode IIIa, altså ca. 200-50 f. Kr., mens de yngste kan dateres til ca. 100-200
e. Kr. I det følgende beskrives de naturvidenskabeligt daterede huse kort.
Langhus A11306, mulig smedje (?). I lokalitetens vestligste del fandtes Hus A11306. Huset
var 3-skibet længden var ca. 16, 5 meter og bredden ca. 6,5 meter. I umiddelbar nærhed lå
et lille udhus, A11309. I fire gruber umiddelbart syd for huset fremkom fund af fragmenter
af essesten og spor efter metalbearbejdning i form af slagge. Det var ikke muligt at afgøre,
om smedningen er foregået i langhuset A11306, i det lille udhus A11309, eller måske i
langhuset A11307, som lå ca. 15 meter sydligere. Langhuset A11306 er 14C AMS dateret til
tiden ca. 200-90 f. Kr., dvs. førromersk jernalder periode II-IIIa. (Fig. 4.)
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Fig. 3. Den centrale del af lokalitet 1.

Fig. 4. Langhusene A11306 og A11307, samt det lille udhus A11307 (grønne stolpehuller)
Fundene X4638-39 er fragmenter af essesten, mens X4641, 4643 og 4733 er slagger.
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Langhusene A11297-99
I den sydvestlige del af lokaliteten lå tre langhuse forholdsvist rent. Langhuset A11297 var
treskibet, ca. 13 meter langt og 5 meter bredt og bestod af seks sæt tagbærende stolper,
hvoraf et par formentlig er udskiftet. Hertil kom bevarede indgangsstolper i nord og syd.
Huset er 14C AMS dateret til ca. 57 f.Kr. til ca. 72 e. Kr. Sydvest herfor lå langhuset
A11298, som ligeledes var treskibet og bestod af seks sæt stolpehuller og bevarede
indgangsstolper, længde ca. 15 meter, bredde ca. 5,5 meter. Huset havde enkelte
udskiftninger. 14C AMS dateringen var perioden ca. 172-41 f.Kr. Syd herfor lå langhuset
A11299, som bestod af fire sæt tagbærende stolper og to bevarede indgangsstolper.
Længden var ca. 10 meter og bredden ca. 4,5 meter. 14C AMS dateringen var perioden ca.
117-42 f. Kr.
Kulturlaget 29831 lå nær ved huset A11299 og tolkes som opstået ved udsmid
fra langhusene. Anlægget viste sig at indeholde et efter forholdene stort knoglemateriale
og dette materiale blev hjemtaget og siden undersøgt på Zoologisk Museum. Her viste
undersøgelsen, at der i kulturlaget fandtes rester af: Hund (nedre venstre 2. kindtand),
rådyr, tamokse, får/ged og hest. Der fandtes ingen rester af fisk eller fugl og der fandtes
ingen knogler efter svin, hverken tamt eller vildt. (Fig. 5)
Det blev besluttet, at gøre området ved de to langhuse A11298 og A11299 til
genstand for en fintmasket fosfatkartering, for at belyse funktionsopdeling af langhusene.
Denne er i skrivende stund under fortolkning.

Fig. 5 Husene A11297-99 og kulturlaget A29831.
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Langhus A11200, smedje.
I den nordøstlige del af lokalitet 1 lå huset A11200, som var et treskibet, ca. 13 meter langt
og ca. 5,6 meter bredt langhus bestående af seks sæt tagbærende stolper, hvoraf enkelte
havde spor efter udskiftning, og indgangsstolper i nord og syd. I flere af husets
stolpehuller fremkom slagger og magnetisk materiale. Materiale fra husets stolpehuller
samt slagger blev derfor underkastet en arkæometallurgisk undersøgelse. I jordprøverne
fra dette hus fandtes forglasset ler og slagger, som stammer fra essen, samt hammerskæl,
som stammer fra ambolten. Der fandtes ingen slaggekugler. Sammensætningen af
hammerskællene og fraværet af slaggekugler tyder på, at værkstedet i hus A11.200 må
betegnes som en simpel smedje, hvor man kan have rettet bøjede redskaber ud og smedet
simple beslag og redskaber af forhåndenværende stykker jern. Det arkæometallurgiske
materiale fremkom i husets østende. Dog synes en tolkning af husets østende som stedet
for smedning og esse for usikker, idet der ikke er taget jordprøver fra alle stolpehuller.
Huset er 14C AMS dateret til tiden 0-60 e. Kr. (Fig. 6)

Fig. 6. Langhus A11200 med spor af smedeaktivitet. 14C AMS datering til ca. 0-60 e. Kr.
Langhus A11396
I den østligste del af lokalitet 1 lå en koncentration af langhuse. Huset A11396 lå rent,
forholdsvist velbevaret og med tydelige stolpespor i stolpehullerne. Langhuset var ca. 14
meter langt og ca. 5,5 meter bredt med seks sæt tagbærende stolper og indgangsstolper i
nord og syd. Huset er 14C AMS dateret med størst sandsynlighed til ca. til ca. 58-138 e. Kr.
(to næsten enslydende prøver), men kan, måske mindre sandsynligt, dateres så sent som
123-180 e. Kr. (en prøve). (Fig.7)
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Lokalitet 3
Denne lokalitet lå øst-sydøst for lokalitet 1 og var ca. 2300 m2. Her fremkom spor efter syv
huse, der ret klart kunne udskilles som to gårdsenheder, navnlig på grund af de bevarede
hegnsforløb. I den vestlige gårdsenhed var hegnsforløbet dårligst bevaret. Her lå to
langhuse samt en økonomibygning. I den østlige enhed var næsten hele den vestlige side
del af hegnsforløbet bevaret og her lå et treskibet langhus, samt tre økonomibygninger.
Langhuset A11376 er 14C AMS dateret med størst sandsynlighed til 0-126 e. Kr. (Fig. 8)

Fig. 7 Langhus A11396 i den østligste del af Lok. 1.

Fig. 8. Lokalitet 3.
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Lokalitet 21
På den godt 3400 m2 store lokalitet vest for lokalitet 2 fremkom sporene af 30 huse.
Anlægsintensiteten var særdeles høj og der er formentlig tale om to til tre gårdsenheder i
2-4 faser. Pladsen blev i udgravningsfasen typologisk dateret til perioden sen førromersk
til ældre romersk jernalder, hvilket bekræftes af de naturvidenskabelige dateringer. (Fig. 9)
På pladsen blev husene A11384, A11402, A11404 og A11412 daterede. Med enkelte
afvigelser viser 14C AMS dateringerne aktivitet fra ca. 45 f. Kr. til ca. 130 e. Kr. (Se katalog)

Fig. 9. Lokalitet 21
Lokalitet 27-28
Denne ca. 47.800 m2 store lokalitet lå ca. 500 meter sydøst for lokalitet 1, på en jævn,
sydligt skrånende flade. Der viste sig at være ret store arealer sydligt og nordligt med
gruber og fyldskifter uden egentlig bebyggelse. Vægten blev lagt på at udgrave den
centrale del af lokaliteten, hvorfor ca. 35.500 m2 blev udgravet. Der kunne på lokaliteten
udskilles spor af 45 huse, hvoraf størstedelen var nordvest-sydøst orienterede. Lokaliteten
blev præget af flere store kulturlag der er opstået ved udsmid på en skråning vestligt og
nordvestligt i lokaliteten. Fra disse blev der udtaget prøver i bigbags med efterfølgende
vandsoldning, som dog gav forholdsvist ringe resultat på nær en glasperle (X1944) og en
guldfolieperle(X1947). Anlægsintensiteten i lokalitetens centrale del var ganske høj,
hvorfor der med en enkelt undtagelse er udvalgt huse til datering i lokalitetens udkanter,
idet disse lå rent. Under udgravningsfasen blev lokaliteten typologisk dateret til ældre
romersk jernalder, måske ca. 100-200 e. Kr., hvilket stort set er blevet bekræftet af de
naturvidenskabelige dateringer, dog med enkelte afvigelser som rækker ind i yngre
romersk jernalder. (Fig. 10)
Langhus A11432
I den nordvestlige del af lok. 28 lå en lille gruppe på fire huse, hvoraf Hus A11432
udvalgtes til datering. Huset var treskibet, ca. 22 meter langt, ca. 5,3 meter bredt og bestod
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af 5 sæt tagbærende sæt stolpehuller samt et antal vægstolper. De naturvidenskabelige
dateringer er ikke faldet entydigt ud, idet dateringerne er: 82-140 e. Kr., 210-258 e.Kr. samt
324-390 e. Kr. Den mest sandsynlige datering kommer derfor ikke nærmere end yngre
romersk jernalder. Slaggegruben A35860 som lå et par meter syd for langhuset, blev
dateret til ca. 123-215 e. Kr. og er dermed formentlig ikke samtidig med huset. (Fig. 11)

Fig.10. Lokalitet 27-28.

Fig. 11. Hus A11432og slaggegrube A35860
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Hus A11153 smedje.
Centralt i lok. 28 lå det lille, treskibede hus A11153, som bestod af tre sæt tagbærende
stolpehuller. Længden har formentlig været omkr. 6 meter og bredden ca. 4-5 meter. Der
blev taget jordprøver af alle stolpehuller i huskonstruktionen, hvilket dannede grundlag
for en arkæometallurgisk undersøgelse. Denne viste, at der fandtes små mængder af affald
fra jernforarbejdning i form af hammerskæl, slagge og trækul, dvs. materiale som primært
vil være at fundet i arbejdsområdet omkring ambolten. Materiale som forglasset ler og
større stykker slagge og trækul, som primært er fundet med essen, blev ikke fundet. Det
var ikke ud fra materialet, muligt at afgøre placeringen af esse og ambolt, men af
fordelingen af slagge og hammerskæl kunne det dog ses, at selve smedningen må være
foregået i den østlige ende af huset. Da hammerskællene består af næsten rent jernoxid, og
da der ikke fandtes slaggekugler i jordprøverne, er der ingen tegn på, at det jern, som blev
udvundet på pladsen, er blevet renset for slagge i smedjen. Der er heller ingen tegn på, at
man har anvendt sig af mere avancerede smedetekniske processer som svejsning eller
opkulning. Smedjen må derfor betegnes som et simpelt værksted, hvor man kan have
rettet bøjede redskaber ud og smedet simple beslag og redskaber af forhåndenværende
stykker jern. Smedjen A11153 er 14C AMS dateret til ca. 123-216 e. Kr. (Fig. 12)

Fig. 12. Hus A11153 Smedje.
Langhuse A11435, A11436 og A11449
I den sydøstlige del af lokalitet 28 lå et antal huse forholdsvist rent. Hus A11435 var et
formentlig treskibet, ca. 10 meter langt og ca. 5 meter bredt hus med spor af
indgangsstolper i syd. Huset er (med afvigelser) 14C AMS dateret til 100-200 e. Kr. Hus
A11436, som lå umiddelbart nord for A11435, var et formentlig treskibet og ca. 17 meter
langt. Spændet på tværs af huset var forholdsvist kort, kun ca. 2,5 meter – enkelte steder
kortere. Huset er 14C AMS dateret til ca. 135-222 e. Kr. Nordvest herfor lå langhuset
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A11449. Huset var treskibet, ca. 15 meter langt og formentlig ca. 6 meter bredt med spor af
indgangsstolper. 14C AMS dateringen er ikke entydig, men placerer mest sandsynligt
huset i perioden 60-176 e. Kr.(Se katalog)
Jernudvindingsanlæg og slagger
Der fremkom sikre spor efter 15 jernudvindingsanlæg i lokalitet 27-28. Hovedparten af
disse fremkom i et lille, ca. 250 m2 stort felt i den nordøstlige del af lokalitet 28.
Arkæometallurgiske undersøgelser af slaggematerialets sammensætning viste her, at der
på pladsen kunne udskilles to grupper på henholdsvis tre og fire ovne, hver med næsten
identiske slagger, som formentlig repræsenteret to forskellige udvindingssæsoner.
Foruden slagger fra jernudvindingsovnene, blev også slagger fra et antal andre anlæg
analyseret. Det viste sig, at der primært var tale om fragmenter af slagge stammende fra
udvindingsovne. I nogle tilfælde havde slaggerne stor lighed med nogle af de kendte
grupper. Slagger fra gruberne centralt i lok. 28, nemlig A20247, A21884 og muligvis
A22307 kunne således knyttes sammen med udvindingsovnene A35941, A36095 og
A36096 i det føromtalte, lille felt nordøst i lok. 28. På tilsvarende vis kunne slagger fra
anlægget A22783 knyttes sammen med to grupper af udvindingsovne, henholdsvis
A21261, A21626 centralt i lok. 28 og A36100 og A36101, A36094, A36097 og A36098 i det
lille felt nordøstligt i lok. 28.

Yngre romersk jernalder
Lokalitet 2
Lokaliteten lå kun ca. 50 meter syd for lokalitet 1, på samme jævne let sydligt skrånende
flade og var ca. 25.000 m2 stor. Anlægsintensiteten var ret stor og der fremkom spor af 50
langhuse og økonomibygninger, hertil også flere mulige hegn. Under udgravningsfasen
blev lokaliteten dateret til yngre romersk jernalder, hvilket stort set bekræftes af de
naturvidenskabelige dateringer. (Fig. 13)
Langhus A11317
Huset lå i den vestlige del af lokalitet 2 og var nordvest-sydøst orienteret, som størstedelen
af husene på lokaliteten. Længden var ca. 30 meter og bredden var ca. 5,7 meter og der
blev fundet otte sæt tagbærende stolper. 14C AMS dateringerne var ikke entydige, men
placerer huset i yngre romersk jernalder 200-400 e. Kr.
Langhus A11354
Huset lå i den sydøstlige del af lokalitet 2 og var nordvest-sydøst orienteret. Det var
formentlig treskibet og længden ca. 18,5 meter. Vægstolper var ikke bevaret. Skønt huset
typologisk virker som yngre romersk jernalder, så placerer 14C AMS dateringerne det i
slutningen af ældre romersk jernalder, i perioden ca. 139-197 e. Kr.
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Langhus A11356
Huset lå umiddelbart syd for A11354 og bestod ligeledes af syv par tagbærende
stolpehuller og enkelte bevarede spor af vægstolper. Orienteringen var øst-vest, længden
ca. 25 meter og bredden ca. 5,7 meter. 14C AMS dateringen er ikke helt entydig, men
placerer huset i perioden ca. 277-415 e. Kr.

Fig. 13. Lokalitet 2.

Ældre germansk jernalder
Lokalitet 9
Denne ca. 1400 m2 store lokalitet lå kun ca. 50 meter vest for lokalitet 2, på samme jævne
let sydligt skrånende flade. Der fremkom kun en huskonstruktion.
Langhus A11311
Der var tale om et treskibet langhus med spor af otte sæt tagbærende stolper, samt en del
vægstolper. Længden var ca. 22 meter og bredden ca. 5,7 meter. Huset blev i
udgravningsfasen typologisk dateret til yngre romersk jernalder. Skønt 14C AMS
dateringerne ikke er helt entydige, kan huset med sandsynlighed placeres i perioden 400500 e. Kr. (Fig. 14)
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Fig. 14. Lokalitet 9 med hus A11311.
Lokaliteterne 10-15 og 19
Disse lokaliteter udgjorde tilsammen et ca. 40.000m2 stort areal, som var det højest
beliggende i Etape 1. Under forundersøgelsen blev lokaliteterne oprindeligt set som
mindre, separate områder med fortidsminder. Men under udgravning syntes lokaliteterne
at hænge sammen, kun med små ophold uden anlæg. At disse ophold hovedsagligt
skyldtes oprindelige vådområder, som senere er drænet, bekræftedes ved sammenlægning
af opmålingerne og Original-1 kort. Resultatet peger på, at bebyggelsen i området har
bestået af større eller mindre gårdsenheder fra slutningen af yngre romersk jernalder til et
stykke op i 500-tallet, placeret på forhøjninger i et let kuperet terræn, med
vådområder/enge imellem. Der blev fundet 40 større og mindre huskonstruktioner.
Langhus A11312
Der var tale om et 3-skibet ca. 29,5 meter langt nordvest-sydøst orienteret langhus i
lokalitet 10. husets bredde var ca. 5,5 meter. Tagbærende stolper er sat i moduler i husets
øst-ende, mens de i vest enden står mere eller mindre regelmæssigt. I den nordlige
langside i husets øst-ende sås spor efter en del vægstolper. Der blev kun observeret
enkelte, mulige vægstolper i husets sydlige langside. Under udgravning dateredes huset
typologisk til ca. 300-400 e.kr., men 14C AMS dateringerne daterer huset noget senere,
nemlig perioden ca. 482-533 e. Kr.
Langhus A11320
Huset lå på en svag forhøjning i lok. 10 og var et nord-syd orienteret, 3-skibet langhus
med bevarede spor efter vægstolper i den vestlige langside. Længden var ca. 29 meter og
bredden ca. 5,8 meter. I husets sydlige ende var 4-5 sæt tagbærende stolper formentlig
blevet udskiftet, idet disse stolpesæt lå forskudt mod sydvest. I udgravningsfasen
dateredes huset typologisk og ud fra keramikfund til ældre germansk jernalder, hvilket
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bekræftes af 14C AMS dateringerne, som placerer huset i perioden ca. 392-438 e. Kr. Vest
for huset fandtes et større kulturlag, som viste sig at indeholde to intakte vævevægte og 22
fragmenter af vævevægte. Umiddelbart nordvest for huset lå et lille, cirkulært udhus (”ohus”).
Hus A11323
Huset lå i lokalitet 10 og var et øst-vest orienteret, formentlig 3-skibet, ca. 15,7 meter langt
langhus med seks sæt tagbærende stolper. Ved de midterste stolper blev fundet 3 nordsydgående stolpehuller, som måske er spor af udskiftning. Huset dateredes typologisk til
germansk jernalder, hvilket bekræftes af 14C AMS dateringerne, som placerer huset i
perioden ca. 484-533 e. Kr. Huset er dermed yngre end Hus A11320, som det overlapper.
Lokalitet 10 og 11 har været adskilt af et lavere liggende vådområde. I lokalitet 11 lå
langhuset A11049, samt ni mindre huse og firstolpeanlæg, som formentlig hører til
langhuset. Bebyggelsen daterer sig formentlig til yngre romersk jernalder/ældre germansk
jernalder. (Fig. 15)

Fig. 15 Lokalitet 10-11.
Lokalitet 12 og 13 viste sig at være sammenhængende og afgrænsedes delvist fra
lokaliteterne 10-11 mod nord og 14-15 i øst ved lavere liggende, tidligere vådområder.
Mod nord, umiddelbart syd for lokalitet 11, lå fire mindre udhuse, som muligvis kan
relatere sig til langhuset A11049. En anden, mulighed er at de hører til langhusene A11043
og A11241. Disse langhuse lå sydligt i lok.12/nordligt i lok 13, med flere, mulige
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hegnsforløb og små udhuse. I den nordlige del af lokalitet 13, vest for førnævnte huse, lå
et ca. 200 m2 stort, tidligere vådområde. Vest herfor lå flere større fyldskifter (A27080,
A27298, A27309) der på baggrund af tegl og keramikfund tolkedes som rester af et
gårdsanlæg fra nyere tid. Sydvest for disse anlæg lå langhuset A11215, et ca. 20 meter
langt og ca. 5 meter bredt, treskibet hus med let krumme vægge. 14C AMS dateringerne er
ikke helt entydige, men placerer med størst sandsynlighed huset i perioden ca. 484-573 e.
Kr. (Fig. 16)

Fig. 16. Lokalitet 12 og nordlig del af lok. 13. A27080 markeret med grønt. A27298 og A27309
markeret med rødt.
Centralt i lokalitet 13 fremkom velbevarede spor af gårdsanlæg med mulige
hegnsforløb, fra slutningen af yngre romersk jernalder frem til ca. 530 e. Kr. (Fig. 17)
Langhus A11216
Huset lå vestligst i lokaliteten og var nordøst-sydvest orienteret og treskibet. Længden var
ca. 25 meter, bredden ca. 5 - 5,8 meter. I den nordvestlige del af huset sås et lille
”vindfang”. Jfr. 14C AMS dateringerne kan huset placeres i perioden ca. 379-437 e. Kr.
Langhus A11220
Ca. 9 meter øst for A11216 lå langhuset A11220, som ligeledes var et 3-skibet nordøstsydvest orienteret langhus. Længden var ca. 27,5 meter. Huset var ca. 6,5 meter bredt på
midten, smallere ved gavlene, ca. 5,5 meter. Midt i huset mellem de to midterste
tagbærende stolpesæt ud mod østvæggen er der i fyldskiftet A26898 fundet fragmenter fra
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i alt 6 drejekværne. Dette rum er – forudsat at fyldskiftet er samtidigt med huset – med
sandsynlighed stedet hvor kornet er blevet kværnet. Lige over for denne grube i
vestvæggen ses en bemærkelsesværdig stolpesætning, to vægstolper udtrukne fra det
øvrige vægforløb, samt en smal aflang nord-syd orienteret stolpe i selve vægforløbet.
Dette kan tolkes som et lysindfald over for stedet hvor kværnstenene har været placeret.
Den nordlige del af huset kan tolkes som beboelsesdel. Huset er 14C AMS dateret til
perioden ca. 397-532
Langhus A11221
Øst for A11220 lå huset A11221, et 3-skibet, nordvest-sydøst orienteret langhus med 4 sæt
tagbærende stolper. Huset var mellem 5,6 og 6,4 meter bredt. Husets vestlige ende var
forstyrret og kan muligvis have været ca. 22 meter langt, men det er muligt at det kun har
været ca. 16-17 meter langt. Huset blev under udgravningsfasen dateret typologisk til
yngre romersk jernalder, men 14C AMS dateringerne placerer imidlertid huset i perioden
ca. 484-533 e. Kr.
Langhus A11071
Ca. 5 meter øst for A11221 lå A11071, som var et nordvest-sydøst orienteret, 3-skibet
langhus. Længden har formentlig været ca. 28 meter og bredden ca. 6,3 meter. Huset er
14C AMS dateret til perioden ca. 435-492 e. Kr.
Langhus A11232
Umiddelbart syd for A11071 lå det treskibede, nordøst-sydvest orienterede langhus
A11232. Længden var ca. 15 meter og bredden ca. 4,4 - 5,2 meter. Huset blev 14C AMS
dateret til perioden ca. 434-494 e. Kr.
Langhus A11262
I den sydlige del af lokalitet 13 fremkom det treskibede langhus A11262.
Huset var let nordvest-sydøst orienteret, ca. 12 m langt ca. 5,4 m bredt. Huset er 14C AMS
dateret til perioden ca. 484-533 e. Kr.
Med baggrund i de naturvidenskabelige dateringer kan det forsøges at rekonstruere flere
bebyggelsesfaser på lokalitet 13. Fase 1 udgøres af langhus A11216, samt i hvert fald et
hegnsforløb, der respekterer dette hus. (Fig. 18) Dateringsmæssigt kan der argumenteres
for, at husene A11220-21, A11071, A11232 og A11262 alle kan være samtidige og dermed
udgøre Fase 2. (Fig. 19)
Det kan ikke udelukkes, at hus A11216 og hus A11220 i en periode har eksisteret samtidig.
Husene har et overlap dateringsmæssigt og nøjagtigt samme nordøst-sydvest orientering.
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Fig. 17. Den centrale del af lokalitet 13.

Fig. 18. Lokalitet 13 Fase 1.
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Fig. 19. Lokalitet 13 Fase 2.
Øst for lokaliteterne 12-13 lå, adskilt af et lavere liggende, tidligere vådområde, lokaliteterne 1415 og 19, som deltes i en nordlig og en sydlig del af et tidligere vådområde. I den nordlige del sås
hegnsforløb og flere mindre økonomibygninger. I den sydlige del fremkom der fire langhuse,
hvoraf et indgik i en sluttet gårdsenhed med bevarede spor efter hegn. (Fig. 20)
Gårdsenhed: langhus A11107 og økonomibygning A11131
Den sydlige afgrænsning af gårdsenheden udgjordes af det treskibede langhus A11107. Huset var
orienteret nordvest-sydøst orienteret, var ca. 21 m langt og maksimalt ca. 6,5 m bredt. Der var
en del udskiftninger, men om der reelt var tale om flere faser, lod sig ikke afgøre. 14C AMS
dateringerne placerer huset i perioden ca. 383-532 e. Kr. Nordvest herfor lå økonomibygningen
A11131, som var et formentligt treskibet, ca. 5 meter langt hus bestående af tre sæt tagbærende
stolper. I vest, øst og nord observeredes hegnsforløb. Der er dog flere steder ret langt mellem
stolperne og tolkningen af hegnene skal derfor tages med et vist forbehold.
Langhus A11123
Umiddelbart øst for langhuset A11107 lå langhuset A11123, som var et treskibet, øst-vest
orienteret, ca. 24 meter langt og ca. 6,25 meter bredt målt ved indgangspartierne, som var
placeret ret langt mod øst mellem det 4. og 5. sæt tagbærende stolper talt fra vest. Huset er 14C
AMS dateret til perioden ca. 536-613 og må hermed repræsentere afløseren for langhuset A11107.
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Fig. 20. Lokaliteterne 14-15 og 19 (østligst). Gamle, nu drænede vådområder på Original-1 kortet fra området er
markeret med grøn skravering.

Yngre germansk jernalder og vikingetid
Bortset fra det ovenfor nævnte langhus A11123, hvis datering rækker ind i yngre germansk
jernalder, var den yngste bebyggelse i Etape 1 koncentreret i områdets nordøstlige del.
Lokalitet 5-7 samt 24
Lokaliteterne 5, 6 og 7 samt den nordvestlige del af lok. 24, viste sig under udgravning
reelt at være én ca. 18.500 m2 stor, sammenhængende lokalitet. Der blev fundet spor efter
24 huse, hvoraf 5 kan erkendes som regulære langhuse. Der blev fundet flere hegnsforløb,
som dog må betragtes som fragmentariske. Enkelte af langhusene kan betegnes som
velbevarede, men generelt var der en del forstyrrelser på pladsen. Det var kun muligt at få
velegnede makrofossiler til datering fra langhuset A11001, der var pladsens bedst
bevarede og 14C AMS dateret til yngre germansk jernalder. Den øvrige bebyggelse er
typologisk dateret til yngre germansk jernalder/tidlig vikingetid. (Fig. 21)
Langhus A11000
Nordligst i lokaliteten lå det treskibede langhus A11000. Huset var nordvest-sydøst
orienteret, længden ca. 21-24 meter og største bredde: 6,5 m. Huset havde buede sider,
tagbærende stolper i gavlene og blev typologisk dateret til yngre germansk jernalder.
Langhus A11001 (økonomibygning?)
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Sydøst for A11000 lå det treskibede langhus A11001. Huset havde tagbærende stolper i
gavlene, var nord-syd orienteret og havde en længde på 23 m og en bredde på 6 m.
Bevaringsgraden var god, dog med visse huller i vægforløbet. Huset var uregelmæssigt
opbygget og havde lige gavle med svagt buede hjørner. Tre indgange blev identificeret,
alle placeret med denne ene dørstolpe lige overfor en tagbærende stolpe. På vestsiden
midt på langsiden ses den ene indgang. På østsiden sås to indgange placeret symmetrisk
respektivt ved første indre, tagbærende stolpesæt fra nord og sidste indre tagbærende
stolpesæt fra nord. Sidstnævnte synes lukket med en vægstolpe på et senere tidspunkt. I
det sydlige midterrum sås en række ensartede stolper på række, som ud fra fund af
kogesten i nærliggende vægstolper henregnedes til huset, men med uvis funktion, måske
bænk/alkove/opbevaring? Huset lå parallelt med kulturlaget A12357, respekterer dette og
har måske været husets mødding eller affaldsdeponering. Huset blev typologisk dateret
til yngre germansk jernalder, hvilket bekræftedes af 14C AMS dateringerne, som placerer
huset i perioden ca. 651-709 e. Kr., med en enkelt afvigelse til perioden ca. 939-981 e. Kr.

Fig. 21. Lok. 5, 6, 7 og den nordvestlige del af lok. 24. Bebyggelse fra yngre germansk jernalder til
tidlig vikingetid.
Langhus A11002 (økonomibygning?)
Østligt i lokaliteten lå huset A11002, som var et treskibet, nordøst-sydvest orienteret
bygning. Husets længde var ca. 16 m, dets bredde ca. 6,5 m på midten, ca. 6 m ved den
sydlige gavl. Nordgavlen var ikke bevaret. Væggene var kun bevaret i den nordlige del af
huset, men sås dog at være tydeligt buede. Huset blev typologisk dateret til yngre
germansk jernalder/tidlig vikingetid.
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Langhus A11005
Vest for hus A11001 lå det treskibede, nordvest-sydøst orienterede langhus A11005. Der
var ca. 23,5 m fra det vestlige sæt tagbærende stolpesæt til det østlige sæt. Husets bredde
var ca. 6 m ved gavlene og ca. 6,5 m ved den midterste tagbærende stolpe. Huset var
stærkt forstyrret af et større markskel og blev forsigtigt typologisk dateret til germansk
jernalder.
Langhus A11083
Det nordøst-sydvest orienterede, treskibede hus lå sydligt i lokaliteten. Længden var ca. 25
m og bredden var 5 m ved gavlene og 7,5 m på det bredeste sted. Væggene var let
krummede. Huset dateredes typologisk til yngre jernalder.
Lokalitet 4
Denne ca. 1400 m2 store lokalitet lå ca. 50 meter øst for området lokalitet 5-7 og 24. På
lokaliteten fremkom et langhus.
Langhus A11014
Treskibet, nordvest-sydøst orienteret langhus med krumme vægge og lige gavle. Væggene
var konstrueret med dobbeltstolper. Huset svarer typologisk til et Trelleborghus. Huset
har to sæt tagbærende stolper placeret 5 m indenfor hver gavl. Huset er ca. 26 m fra gavl
til gavl og ca. 8 meter bredt ved gavlene og ca. 9,5 m bredt på midten. Huset er typologisk
dateret til vikingetid, 900-1000.

Fig. 22. Lok. 4. Hus A11014, Trelleborg-type.
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Begravelser
På trods af de ret store områder, som blev udgravet, blev der fundet forholdsvis få
begravelse, nemlig fire brandgrave og ni jordfæstegrave. Tre af brandgravene fremkom i
lokalitet 2 og en fremkom i lokalitet 24. To af jordfæstegravene blev fundet i lokalitet 2, en
i lokalitet 28 og fem i et lille, separat gravfelt kaldet Lokalitet 8, der lå syd for lokalitet 1 og
vest for lokalitet 2.
A14009 Jordfæstegrav, lok. 2
Dårligt bevaret jordfæstegrav med to ituslåede lerkar fra ældre romersk jernalder.
Indeholdt sporadiske flintafslag og keramik. Datering formentlig yngre førromersk
jernalder.
A14340 Brandgrav, lok. 2
Brandgrav med nedsat kar og sekundært brændt keramik i skår, det vil sige rester fra
ligbål. Oval - næsten rektangulær i fladen. Fund af Keramik og trækul. Datering:
formentlig førromersk jernalder, periode II-III
A14506 Brandgrav, lok. 2
Klart afgrænset, ca. 40 cm bred og ca. 20 cm dyb. Mange brændte knogle-nister og en del
mindre stykker (2-5 cm). Graven er 14C AMS dateret til perioden ca. 56-139 e. Kr. Ved
gennemgang af det arkæobotaniske materiale viste det sig, at brandgraven indeholdt
rester af frø og stængler af planten Arrhenaterum elatius ssp bulbosum (Draphavre). De
senere års forskning har vist at denne plante ofte findes i rituelle sammenhænge i
jernalderen.
A14558 Brandgrav, lok. 2
En 41 cm bred og 18 cm dyb, ellers ukarakteristisk brandgrav. Datering formentlig ældre
jernalder.
A15489 Jordfæstegrav, lok. 2.
Graven lå ca. fem meter sydøst for grav A15530, var let nordvest-sydøst orienteret, ca. 1,8
meter lang og ca. 1,3 meter bred. I graven fremkom lerkar (X308, X309, X311, X312, X310)
og et bæltespænde (X306). Datering: romersk jernalder.
A15530 Jordfæstegrav, lok. 2
Jordfæstegrav med lerkar. I fladen sås nedgravningen som tilnærmet rektangulær. Der lå
en hel del større sten og keramik i fladen. Graven var øst-vest orienteret (ca. 2,5 x 2 meter),
med en lille afvigelse mod nordvest og sydøst. Der fremkom flere ødelagte, men næsten
komplette lerkar (X295 og X296, X298). Lerkarrene var placeret i gravens nordøstlige og
sydøstlige hjørne. Der blev fundet et bronzefragment (X304), to blå glasperler (X300-301),
en sølvmalle (X302) og et jernspænde (X303). Datering: romersk jernalder.
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A17820 Brandgrav (?), lok. 24
Dårligt bevaret brandplet, ca. 40 cm i diameter og 12 cm dyb. En del trækul og aske.
A22589 Jordfæstegrav, lok. 28
Graven ligger ca. 5 meter nord for hus A11175 . Anlæggets tydeligt rektangulære og østvestvendte form (ca. 80x150 cm) tyder på at der var tale om en grav.
Der var en del stykker trækul, brændt flint og lidt brændt knogle samt enkelte stykker
spredt keramik i fylden (x1605, keramik- svagt x-formet hank). I vestenden fremkom et
halvt lerkar (karprofil) i sydsiden (X1611), men derudover ingen sikre gravspor med
undtagelse af den meget tydelige gravform på anlægget. Anlægget er 14C AMS dateret
med størst sandsynlighed til ældre romersk jernalder.
A28086 Jordfæstegrav, lok. 8
Graven lå i den centrale del af gravfeltet lok. 8 og var øst-vest orienteret. Længden var ca.
2,3 meter lang og ca. 1,4 meter bred. Der lå en del større sten i fladen af graven, som ellers
var ret ukarakteristisk. To jerngenstande blev fundet ved tømning af balken og optaget
som præparat, X3598 og X3597 (jernspænde). Datering: formentlig romersk jernalder.
A28089 Jordfæstegrav, lok. 8
Graven lå tæt ved A28086 i den centrale del af gravfeltet lok. 8. I fladen sås den som
nogenlunde rektangulær, nordøst-sydvest orienteret nedgravning, ca. 4 meter lang og 2
meter bred, dog med let diffus og uregelmæssig nordlig afslutning. I graven fremkom små
keramikfragmenter (X4178).
A28092 Jordfæstegrav, lok. 8
Graven lå i den vestlige del af gravfeltet lok. 8 og var nærmest rektangulær nordvest-sydøst
orienteret og ca. 1,8 meter lang og 1,5 meter bred. Der blev fundet div. keramikskår og et næsten
komplet lerkar (X3571) med ornamentik, fra ældre romersk jernalder.
A30112 Jordfæstegrav, lok. 8
Graven lå centralt i gravfeltet lok. Og var nordvest-sydøst orienteret. Længden var ca. 2,3
meter og bredden ca. 1,4 meter. I graven fremkom et lille jernsværd/stor dolk (X3570), og
to mindre lerkar (X3568-69). Graven er 14C AMS dateret, men prøverne er ikke entydige.
A30113 Jordfæstegrav, lok. 8
Graven lå umiddelbart øst for A30112 og var ligesom denne nordvest-sydøst orienteret.
Længden var ca. 3 meter og bredden ca. 1,8 meter. I graven blev en jernnål (X3586) en
jernkniv (X3587), samt to lerkar (X3585, X3588).
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Områdets stratigrafi
På baggrund af ovenstående gennemgang af de arkæologiske lokaliteter og 14C AMS dateringer,
kan følgende teori opstilles:
Fra bronzealderen er der konstateret få og diffuse spor efter bronzealder i området og ingen spor
efter bygninger. Den ældste sikre bebyggelse daterer sig til førromersk jernalder periode II og III,
i den nordlige del af området (lok. 1, 3 og 21), hvor der er bebyggelse helt frem til slutningen af
ældre romersk jernalder. På den store lokalitet 27-28 er der fundet bebyggelse fra ældre romersk
jernalder, men hovedsageligt fra tiden ca. 100-200 e. Kr., dog med enkelte bygninger fra yngre
romersk jernalder i den nordvestlige del. Bebyggelsen fra yngre romersk jernalder ligger ellers
forholdsvis koncentreret i lokalitet 2. Bebyggelsen fra ældre germansk jernalder ligger i det
højtliggende, kuperede område lok. 9-19. Bebyggelsen fra yngre germansk jernalder og vikingetid
ligger i områdets nordøstlige del. (Fig. 23)
Inddrager man de arkæologiske forundersøgelser, som er foretaget på områderne øst for
HOM2247 Etape 1, ser man at bebyggelsen fra yngre germansk jernalder-vikingetid breder sig
mod øst og at der er ret store områder med bebyggelse, som foreløbigt er dateret til ældre
jernalder. (Fig. 24)

Fig. 23. Førromersk-ældre romersk jernalder: rødt. Ældre romersk jernalder: blåt. Yngre romersk jernalder: gult. Ældre
germansk jernalder: brunt. Yngre germansk jernalder-vikingetid: grønt.
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Fig. 24. Lokaliteterne fra HOM2247 Etape 1 og 2, samt HOM2143.

Fremtidigt arbejde på stedet
I Etape 1A er der to arealer, som ikke er udgravet og hvor udgravning vil være nødvendig, før
anlægsarbejde kan finde sted. Det drejer sig om den nordlige del af Lok. 1 (ca. 29.920 m2) , samt
hele lok. 17 (ca. 2.245 m2) Disse arealer er efter aftale med bygherre ikke udgravet, idet der ud
mod motorvej E45 og Vestervej er en ca. 75 meter bebyggelsesfri zone. Den overpløjede gravhøj,
som er fundet i lok. 18 i etapens nordøstlige del, er heller ikke udgravet, idet den, jfr. lokalplanen
for området, ligger i et grønt område. De øvrige lokaliteter med væsentlige fortidsminder i Etape
1A betragter museet som udgravede. Der er enkelte mindre områder, som ikke er udgravet i
Etape 1B. Det drejer sig om lokaliteterne 22, 23 og 24(østlig del). Disse er efter aftale med
bygherre ikke udgravet, idet der på stedet er etableret en støjvold. De øvrige lokaliteter anses af
museet som udgravede. (Fig. 2)
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Katalog over naturvidenskabeligt daterede anlæg
14-C AMS daterede konstruktioner og anlæg, kalibrerede dateringer. Der angives datering for
95,4% og 68,4% sandsynlighed. Der angives største sandsynlighed i de tilfælde, hvor der har
været flere end én mulighed for hver kategori.
A11001 Hus.
X165 A12327 Avena sp. 95,4%: 643-725AD. 68,2%:651-691AD.
X174 A12333 hordeum vulgare coll.95,4%: 885-1013AD. 68,2%: 939-981 AD.
X198 A12342 ceralia indet.95,4%:647-775AD. 68,2%: 657-709 AD.

A11001
A11071 Hus.
X2560 A27130 Avena sp.95,4%:112BC-64AD. 68,2%:53BC-26AD.FEJL: tilhører Hus 11229.
X2554 A26452 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:424-584AD. 68,2%:435-492AD.
X2556 A26401 secale cereale. 95,4%:417-552AD.68,2%:435-470AD.

A11071
A11107 Hus.
X1006 A19576 hordeum vulgare coll.95,4%:428-582AD. 68,2%:436-489AD.
X1008 A20094 Hordeum vulgare coll.95,4%:342-535AD. 68,2%:383-437AD
X1036 A19584 hordeum vulgare var vulgare.95,4%:397-540AD.68,2%:484-532AD.

A11107
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A11123 Hus.
X4535 A35794 secale cereale. 95,4%:529-639AD. 68,2%:536-610AD.
X4527 A35814 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:533-649AD. 68,2%:548-613AD.
X4524 A35847 secale cereale. 95,4%:422-561AD.68,2%:434-494AD.

A11123
A11153 Hus/smedje.
X1574 A22699 hordeum vulgare coll. 95,4 %: 80-231 AD. 68,2%:123-180AD. NB: FEJL. Tilhører egentligt muligt husoffer i hus
A11163.
X1555 A22321 hordeum vulgare var vulgare. 95,4 %: 94-130 AD. 68,2%: 24-85AD.
X1559 A21074 hordeum vulgare var vulgare. 95,4 %: 85-242 AD. 68,2%: 133-216AD.

A11153
A11200 Hus/smedje.
X2326 A24314 hordeum vulgare coll. 95,4 %:46BC-78AD. 68,2%: 1BC-60AD.Kalib.
X2372 A24315 hordeum vulgare coll. 95,4 %: 47BC-75AD. 68,2%: 2BC-55AD.Kalib.
X2375 A24314 hordeum vulgare var vulgare. 95,4 %: 816-747 BC. 68,2 %: 805-763 BC. Kalib.

A11200
A11214 Hus.
X2292 A27408 hordeum vulgare coll. 95,4%: 76-230AD.68,2%: 119-176AD.
X2303 A 25786 hordeum vulgare coll. 95,4%: 60BC-80AD. 68,2%:40BC-30AD
X2304 A25796 hordeum vulgare var vulgare.95,4%:196-19BC. 68,2%:118-50BC.

A11214
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A11215. Hus.
X2388 (D118) A27058 hordeum vulgare. 95,4%:393-539AD. 68,2%:484-532AD.
X2392 (D119) A27027 hordeum vulgare coll.95,4%:256-413AD.68,2%:326-395AD.
X2393 (D120) A27042 hordeum vulgare coll.95,4%:432-595AD. 68,2%:531-573AD.

A11215
A11216 Hus.
X2312 (D0121) A26871 cerealia indet. 95,4%: 335-535AD. 68,2%:379-435AD.
X2395 (D122) A25642 hordeum vulgare coll.95,4%:420-557AD.68,2%:435-493AD
X2395 (D123) A25642 hordeum vulgare coll.95,4%:378-535AD. 68,2%:387-437AD

A11216
A11220 Hus.
X2420 A26897 secale cereale. 95,4%:417-570AD.68,2%:434-494AD.
X2421 A25947 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:397-540AD. 68,2%:484-532AD
X2929 A26899 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:382-539AD.68,2%:397-440AD.

A11220
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A11221. Hus.
X3025 (D127) A26019 hordeum vulgare var vulgare.95,4%:381-542AD.68,2%:484-532AD
X3027 (D128) A26063 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:422-561AD. 68,2%:434-494AD.
X3027 (D129) A26063 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:404-540AD. 68,2%:484-533AD.

A11221
A11226 Hus.
X2284 A25767 charcoal pomodiae. 95,4%:66-242AD. 68,2%:122-216AD.
X2322 A25795 charcoal jagaceae twig. 95,4%:95BC-139AD.68,2%:3BC-84AD
X2314 A27107 charcoal indet small twig.95,4%:191BC-25AD. 68,2%:117-38BC

A11226
A11232 Hus.
X2763 (D133) A26513 hordeum vulgare var vulgare.95,4%:422-561AD. 68,2%:434-494AD.
X2763 (D134) A26513 hordeum vulgare coll.95,4%:422-561AD.68,2%:434-494AD
X2757 (D135) hordeum vulgare coll.95,4%:412-545AD.68,2%:482-533AD.

A11232
A11262 Hus.
X3028 A25049 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:393-539AD. 68,2%:484-532AD
X3022 A25037 secale cereale.95,4%:404-540AD. 68,2%:484-533AD
X3015 A25062 hordeum vulgale coll.95,4%:323-440AD. 68,2%:379-425AD.

A11262
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A11292 Hus.
X3221 A28576 hordeum vulgare coll. 95,4%:54BC-71AD.68,2%:41BC-26AD.
X3222 A28576 hordeum volgare coll. 95,4%:45BC-85AD.68,2%:2-69AD.
X3224 A28647 hordeum vulgare coll. 95,4%:58BC-70AD. 68,2%:42BC-25AD.

A11292
A11297 Hus.
X3604 (D013) A29276 ceralia indet. 95,4%:46BC-87AD.68,2%:1-72AD.
X3604 (D014) A29276 small twig. 95,4%:115BC-59AD. 68,2%:56BC-25AD.
X3601 A29032 ceralia indet. 95,4%:1268-1050BC.68,2%:1215-1123BC.

A11298 Hus.
X3647 A28545 charcoal cf. Jagus sp.95,4%: 401-351BC.68,2%:395-358BC.
X3667 A28542 ceralia fragments.95,4%:204-40BC. 68,2%:172-89BC.
X4901 A28536 hordeum vulgare coll. 95,4%:181BC-18AD.68,2%:116-41BC

A11298
A11299 Hus.
X3659 A29842 charcoal pomoideae. 95,4%:171BC-2AD
X3662 A29848 cf. Hordeum vulgare coll.95,4%:58BC-70AD. 68,2%:42BC-25AD.
X3663 A29851 hordeum vulgare coll.95,4%:191BC-1AD. 68,2%:117-46BC.

A11299
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A11306 Hus.
X3626 A29738 ceralia indet.95,4%:204-40BC. 68,2%:172-89BC.
X3636 (D004) A29810 hordeum vulgare coll.95,4%:213-51BC.
X3636 (D005) A29810 bromus sp.95,4%:165BC-24AD. 68,2%:95BC-24AD.

A11306
A11311 Hus.
X3759 A29949 hordeum vulgare coll.95,4%:314-416AD.68,2%:330-399AD.
X3770 A29921 cf. Hordeum vulgare coll.95,4%:382-539AD.68,2%:397-440AD.
X3702 A29903 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:404-540AD. 68,2%:484-533AD

A11311
A11312 Hus.
X4288 A31305 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:417-570AD. 68,2%:434-494AD.
X4286 A30365 hordeum vulgare vulgare. 95,4%: 406-556AD. 68,2%:482-534AD.
X4279 A30214 hordeum vulgare coll.95,4%:412-545AD. 68,2%:482-533AD.

A11312
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A11317 Hus.
X4680 A31243 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:211-384AD.68,2%:275-333AD.
X4687 A29695 cf. Avena sp. 95,4%: 119-253AD. 68,2%:135-219AD.
X4907 A15221 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:245-406AD. 68,2%:322-383AD.

A11317
A11320 Hus.
X4355 A30483 hordeum vulgare coll.95,4%:381-537AD. 68,2%:392-438AD
X4646 A31089 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:411-543AD. 68,2%:482-533AD.
X4705 A30646 hordeum vulgare coll.95,4%:381-537AD. 68,2%:392-438AD.

A11320
A11323 Hus.
X4368 A30611 hordeum vulgare coll.95,4%:397-540AD. 68,2%:484-532AD.
X4369 A30569 hordeum vulgare coll.95,4%:404-540AD. 68,2%:484-533AD.
4364 A30616 hordeum vulgare coll. 95,4%:394-539AD. 68,2%:484-532AD.

A11323
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A11354 Hus.
X4649 A33072 hordeum vulgare coll. 95,4%:126-260AD. 68,2%:139-197AD
X4657 A33062 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:126-260AD. 68,2%:139-197AD NB: Tilhører ikke med sikkerhed huset, men
ligger indenfor dets udbredelse.
X4676 A33084 cerealia indet. 95,4%:250-401AD. 68,4%:322-382AD.

A11354
A11356. Hus.
X4647 (D046) A33092 ceralia indet. 95%:245-434AD. 68,2%:333-415AD.
X4647 (D047) A33092 charcoal fraxinus branch. 95,4%:137-345AD. 68,2%:277-330AD.
X4651 (D048) A33308 charcoal Alnus. 95,4%:75-255AD. 68,2%:130-226AD.

A11356

A11376 Hus.
X4703 A34324 charcoal indet.95,4%:21-141AD.68.2%:67-126AD.
X4893 (D049) A34347 cf. Secale cereale. 95,4%:2-134AD. 68,2%:53-90AD.
X4893 (D050) A34347 charcoal indet. 95,4%:45BC-81AD.68,2%:1-68AD.

A11376
A11384 Hus.
X4596 (D062) A34645 charcoal indet branch. 95,4%: 54BC-71AD.68,2%:41BC-26AD.
X4596 (D063) A34645 charcoal indet branch. 95,4%:61BC-66AD. 68,2%: 45BC-25AD.
X4602 (D061) A33931 charcoal indet Bud. 95,4%:260-107BC. 68,2%:352-298BC.

A11384
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A11396 Hus
X4574 A35265 secale cereale. 95,4%: 60-220AD. 68,2%:70-138AD.
X4586 A35270 Hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:80-231AD. 68,2%:123-180AD.
X4603 A35310 avena sp. 95,4%:50-220AD. 68,2%: 58-137AD.

A11396
A11402 Hus
X4460 (D052) A34558 secale cereale. 95,4%:25-177AD. 68,2%:68-128AD.
X4459 (D053) A34589 secale cereale. 95,4%:97BC-64AD. 68,2%: 47BC-23AD.
X4459 (D054) A34589 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:2-134AD. 68,2%:53-90AD.

A11402
A11404 Hus.
X4457 A34480 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%: 52-215AD. 68,2%:70-132 AD.
X4458 A35905 seceale cereale. 95,4%:49-180AD. 68,2%: 69-130AD.
X4464 A34477 hordeum vulgare var vulgare. 95%:79-240AD. 68,2%:126-223AD

A11404
A11412 Hus
X4590 A34365 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:21-141AD. 68,2%:67-126AD.
X4593 A35937 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:85-239AD. 68,2%:130-215AD.
X4599 A35938 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:70-225AD. 68,2%:78-140AD.

A11412
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A11432 Hus
X4507 A36213 hordeum vulgare coll.95,4%:73-227AD.68,2%:82-140AD.
X4502 A36211hordeum vulgare coll.95,4%:255-409AD. 68,2%:324-390AD.
X4499 A36222 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:132-264AD. 68,2%:210-258AD.

A11432
A11435 Hus
X4604 A36525 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:55-219AD. 68,2%:67-136AD.
X4578 A36530 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:76-230AD. 68,2%:119-176AD.
X4582 A36436 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:85-230AD. 68,2%:126-215AD.

A11435
A11436 Hus
X4561 A36412 hordeum vulgare coll. 95,4%:65-224AD. 68,2%:74-139AD
X4584 A36784 hordeum vulgare coll.95,4%:83-255AD. 68,2%:135-222AD.
X4577 A36290 hordeum vulgare coll. 95,4%:122-255AD. 68,2%:137-199AD.

A11436
A11449 Hus.
X4551 A36372 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:23-215AD. 68,2%:60-131AD.
X4548 A36351 avena sp. 95,4%:76-230AD. 68,2%:119-176AD.
X4549 A36325 hordeum vulgare coll. 95,4%:227-389AD. 68,2%: 246-335AD.

A11449
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A7308 Hørtørringsgrube (?)
X2306 (D067) A7308 linum usitatissimum – seed capsule with seeds. 95,4%:1799-1894AD. 68,2%:1833-1883AD.
X2306 (D068) A7308 Linum usitatissimum – seed capsule with seeds 95,4%:1801-1938AD.68,2%:1812-1891AD.
X2306 (D069) A7308 Linum usitatissimum – seed capsule with seeds. 95,4%:1805-1935AD.68,2%:1813-1891AD.

A14506 Brandgrav
X377 (D034) A14506 Arrhenatherum elatius ssp. Bulbosum. 95,4%: 128-260AD. 68,2%:139-197AD.
X377 (D035) A14506 Arrhenatherum elatius ssp. Bulbosum. 95,4%:65-224AD. 68,2%:74-139AD.
X377 (D036) A14506 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:18-214AD. 68,2%:56-130AD.

A14506
A21407 Jernudvindingsovn. (Slaggegrube)
X1155 (D076) A21407 avena sp. 95,4%:85-235AD. 68,2%:128-215AD.
X1155 (D077) A21407 cerealia indet.95,4%:70-225AD. 68,2%:78-140AD.
X1155 (D078) A21407 cerealia indet.95,4%:122-255AD. 68,2%:137-199AD.

A21407
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A22589 Jordfæstegrav
X1608 (D082) A22589 hordeum vulgare coll. 95,4%:65-224AD. 68,2%:74-139AD.
X1609 (D083) A22589 hordeum vulgare coll.95,4%:72-235AD. 68,2%:17-177AD.
X1607 (D084) A22589 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:65-348AD. 68,2%:125-256AD.

A22589

A23041 Kulturlag.
X1580 (D097) A23041 hordeum vulgare coll. 95,4%:696-539BC. 68,2%:645-589BC.
X1580 (D098) A23041 hordeum vulgare coll. 95,4%:808-745BC. 68,2%:802-756BC.
X1580 (D099) A23041 hordeum vulgare coll. 95,4%:808-745BC. 68,2%:802-756BC.

A23041 Kulturlag
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A24495 Grøft
X2394 (D001) A24495 charcoal indet. 95,4%: 234-91BC.68,2%: 209-159BC.
X2389 (D002) A24495 cahrcoal indet.95,4%: 130-337AD. 68,2%:209-258AD.
X2389 (D003) A24495 charcoal indet.95,4%: 250-401AD. 68,2%: 322-382AD

A24495 Grøft (Rød)
A30112. Jordfæstegrav
X3583 (D028) A30112 charcoal corylus. 95,4%:2667-2467BC. 68,2%:2580-2481BC
X4547 (D029) A30112 charcoal indet. 2 pieces, both from the same charcoal fragment. 95,4%:63BC-77AD. 68,2%:42BC-27AD.
X3622 (D030) A30112 secale cereale. 95,4%:264-95BC. 68,2%:353-295BC.

A30112 Grav
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A32754 Jernudvindingovn
X4467 (D040) A32754 hordeum vulgare coll. 95,4%:85-242AD. 68,2%:133-216AD.
X4467 (D041) A32754 hordeum vulgare coll. 95,4%:131-262AD. 68,2%:209-256AD.
X4467 (D042) A32754 hordeum vulgare coll. 95,4%:132-264AD. 68,2%:210-258AD.

A32754 Jernudvindingovn
A35860 Jernudvindingsovn (slaggegrube)
X4608 (D073) A35860 charcoal indet. Twig. 95,4%:80-231AD. 68,2%:123-180AD.
X4608 (D074) A35860 poaceae (cerealia?) stalk. 95,4%:70-225AD. 68,2%:78-140AD.
X4608 (D075) A35860 poaceae (cerealia?) stalk. 95,4%:85-239AD. 68,2%:130-215AD.

A35860 Slaggegrube
A36098 Jernudvindingsovn
X4631 (D100) A36098 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:122-255AD. 68,2%:137-199AD.
X4631 (D101) A36098 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:76-230AD. 68,2%:119-176AD.
X4631 (D102) A36098 hordeum vulgare var vulgare. 95,4%:132-338AD. 68,2%:210-260AD.
(A36098:ingen illustration)
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A36101 Jernudvindingovn
X4635 (D103) A36101 hordeum vulgare coll.95,4%:132-264AD. 68,2%:210-258AD.
X4635 (D104) A36101 Charcoal indet. Bud.95,4%:85-239AD. 68,2%:130-215AD.
X4635 (D105) A36101 hordeum vulgare coll.95,4%:125-262AD. 68,2%:137-200AD.

A36101 Jernudvindingsovn
A36266 Ovn.
X4710 (D085) A36266 hordeum vulgare . 95,4%:85-239AD. 68,2%:130-215AD.
X4710 (D086) A36266 cerealia indet.95,4%:82-234AD. 68,2%:126-216AD.
X4711 (D087) A36266 charcoal indet. Twig.95,4%:211BC-5AD.

A36266 Ovn
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