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RESUME 

IIl~i9(tt;(.l. \ ~ juni til S jllH 1999 genn.t;ID{~ctt; pe~Qn!!lt; v<;4. at;(g~n. M~c;I!W. (4.<lv~(~n4e A,J;~t;Ql()gi.sk. lnstj.\lJt1;J 
~.rka:otogiske. frigivningsundt;(Søgelser aflokalite.ten Mo vt;Q Mostlate.rne. øst for ørsta på Sunrunørt;. To fetter 
blev maskinelt undersøgt. Et stort felt på 2450. m2 blev udlagt syd' i pianområdet og et mindre felt på 370. m2 

udlagdes.mod nord. Felterne blev udlagt i overensstemmelse med områdets. topografi og 
registreringsundersøgelsens resultater. 

Lokaliteten skulle vise sig at rumme enestående spor efter tidlig jernaiders bosætning. I alt blev der registreret 
50.1 aftegninger i fladen. En del af disSG kunne afskrives som fyldskifter efter snilning, men tilbage står tydelige 
s!?Or efter hele syv bygninger. Det er tre·langhuse Og fire· småbYllninger der samler sig til fue· gårdanlæg. De tre 
gårde består· hver· af et tre-skibet bostaldhus og et tilknyttet mindre tre-skibet værksted eller udhus. Til en af 
gårdene er formodentlig blo~værks!edsbygningen fundet; men dertilhørende langhus må ligge i nærheden. 
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Det er en og samme gård der kan følges i fue faser igennem de første halv anden hundrede år af førromersk 
jt;WJ1J.dc;(. M.ed iutc;(V!!llc;, på ~O - 40. åt c;( gå(oen. blc;vet flyttc;t inoc;n. fQ( n.æ(Qffi(åoc;t .. , l)t;n.h.ax (owNoc;uUig hatt 
opdyrke.dc; åk;(e. op IDod og på. de. b.øjt;(t; ba.kl.<.e.r mod ~st og dt;u h.l!( ha.tt. beite. for d,yreholdc;tpå o.e laYe 
græsarealer langs Storelva mod vest.. 

Fra tre af gårdene synes de tilknyttede værkstedsbygninger med ovnanlæg at repræsentere en omfattende 
produktion. Det kan desværre ikke afgøres hvad denne produktion har været. Det er nærliggende at tolke ovnene 
som forbundet med enten metalhåndværk eller keramikproduktion. En større grube i den østlige del af 
hovedfeltet kan tolkes som en lermagringsgrube, hvorfor en funktion ved keramikproduktion kan tænkes. 

S'torelvo 

Fig. 1. De to uq)Wj~ 1jllgraVllingsfelter på MO.stlat.en ved. Øma 
imellem R~ ~6S og Storelva .. 
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Fig. 2. De to udgravningsfelter på Mo med erkendte 
fyldskifter og strukturer efter maskinel afrensning. 
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Fra stolper i tre bygninger og en grube blev der udtaget prøvemateriale for botanisk makrofossilanalyse. 
Resultaterne er ikke ensidige. Det skyldes formodentlig utilstrækkelige bevaringsforhold . Fra to bostaldhuse er 
viser prøverne en funktionsforskel imellem husets formodede bolig- og stalddel. Det lader sig ikke gøre at 
beskrive denne forskel er, men i boligdelen synes transport imellem gårdsplads og hus at afspej le sig, mens 
stalden har en anden sammensætning. Fra en værkstedsbygning viser prøverne som forventet at huset ikke har 
haft rumopdeling men har været et siort rum rundt produktionsovnen. For detaljeret gennemgang afbotaniske 
prøveresultater henvises til den botaniske rapport ved Kari Loe Hjelle, Bergen Museum. Denne rapport er 
vedlagt som appendisk bagerst i rapporten. 

TOPOGRAFI 

Lokaliteten Mo er beliggende på Mosflatene et stykke øst for ørsta. Lokaliteten ligger imellem Rv 665 og 
Storelva. Området fremstod ved udgravningens opstart som en stor jævn græsklædt flade. Mod vest falder 
terrænet efterhånden ned mod Storelva og mod øst på den anden side afRv 665 hæver skråninger sig op mod 
liøjreliggende arealer. Fladen lå som en græsdækket mark, men i undergrunden ses tydelige spor efter gentagen 
opdyrkning i nyere tid. 

Fig. 3. Foto ar den mellemste del ar det sydlige 
hovedfelt under aftørvning. FJaden i forgrunden 
lokaliserer bosætningens huse mens åkrene 
ronnodentlig har været lagt ap mod og på 
skråningerne i baggrunden. (Foto S. Diinhofl) . 

Topografien fremtræder i tørven op mod Rv 665 som enjævn flade. Efter den maskinelle aftørvning viste 
området sig mere småkuperet. Der ses små hævede partier i undergrund adskilt ved lavninger. Selv om der er 
tale om minimale højdeforskelle så har mikrotopografien været afgørende for bosætningens lokalisering. Et 
andet træk som ikke var synligt i overfladen var et lille fossilt vandløb der har været i drift samtidig med 
bosætningen. 

MALSYSTEM 

Ved den arkæologiske undersøgelse blev der udlagt to udgravningsfelter indenfor et koordineret lokalt 
målesystem. begge felter blev udlagt med totalstation. Efterfølgende er dette indmålt i forhold til kendte 
geodætiske punkter og er indsat digitalt på ØKO - kort (fig. I). 
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METODIK OG FORLØB 

I henhold til registreringsundersøgelsens resultater blev der udlagt to udgravningsfelter på lokaliteten Mo. Det 
store udgravningsfelt i syd blev udlagt i henhold til registreringsundersøgelsens sjakt I og 4 hvori var registreret 
enkelte strukturer. Feltet blev anlagt således at arealets lidt højere partier er dækket. I den nordlige del af 
undersøgelsesområdet var under registreringen blevet udlagt de to sjakter 2 og 3. I området mellem disse to 
søgesjakter blev det nordlige felt udlagt ligeledes dækkende en af områdets små forhøjninger. Havde der været 
bedre økonomi i udgravningsprojektet burde det nordlige udgravningsfelt have været udvidet. 

De to felter blev maskinelt fladeafdækket og påfølgende blev fyldskifter registreret i fladen ved tegning og 
fotografi. Det viste sig at der specielt i den østlige del af hovedfeltet kunne erkendes adskillige svagt aftegnede 
fyldskifter i fladen. Flere af disse skulle vise sig at udgøre sikre stolper til langhus Ill. Det var umuligt i fladen at 
se forskel på tilfældige fyldskifter og disse utydelige stolper, så alle fyldskifter - hvor usikre de end måtte 
forekomme - blev registreret. Alle fyldskifter blev blevet profilsnittet, mange har kunnet udgå som tilfældige 
fyldskifter, men tilbage blev sporene efter langhus Ill. Sikre strukturer blev dokumenteret med tegning, foto og 
beskrivelse i profil. 

Fra en række strukturer dækkende feltets anlæg er udtaget prøver for radiologisk datering. I alt ti prøver er 
analyseret ved Beta Analytic Inc. Dertil foreligger en datering fra den forudgående registreringsundersøgelse 
analyseret ved NTNU Trondheim. Ligeledes blev udtaget videnskabelige prøver for botanisk makrofossilanalyse 
fra de forskellige anlæg. Prøverne er blevet analyseret ved botaniker Kari Loe Hjelle, Bergen Museum og 
resultaterne præsenteres i appendiks i denne rapport. 

I udgravningen deltog følgende: Ragnar Bjørnstad, Søren Diinhoff, Elin Jensen, Trond Meling, Asle Bruen 
Olsen og Arnulf 0sterdal. 
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Gårdene 

Terrænet hvorpå de fi~~ gårdanlæg ligger fremstod i græstørven som enjævn flade. øverst er den plan for så at 
falde gradvist mod elven i vest. Efter fladeafdækning kom områdets topografi klarere frem. Den jævne tmv 
dækkede en svagt kuperet undergrnnd. Der kunne ses afgrænsede områder som stak lidt højere op i den lavere 
omgivende flade. Disse øer - der måske blot var 10 til 20 cm højere end den omgivende flade - lokaliserede 
bosætningens huse (fig. 4). Dette er et træk der er typisk for den tidlige agrarbosætning på Vestlandet. Den 
generelle tendens at orientere langhusene øst - vest tilsidesættes ofte, idet bygningerne lægges på små rygge i 
landskabet og orienteres som det er muligt. Arsagen er formodentlig at selv en beskeden højere position ifladen 
vil holde bygningens stolper og fundament tørrere under forårets isafsmeltning og årets nedbør. Dermed kan 
rAdskader på husets bærende konstruktion begrænses. Det giver også et tørrere boligareal når smeltevand drænes 
bort fra huset og således ikke forsumper gulvlaget. 

Oiinhofl'2002 

Fig. 4. Topografien i de to felter på 
Mo ved ørsta. De lyse grå områder 
angiver hvor mindre hævede øer 
bærer bosætningens huse. Med mørk 
grå er vist de svagt lavere områder. 
Med skravering passerer vandløbet 
syd og sydøst om lokaliteten. 

Syd og øst om lokaliteten løber et lille vandløb. Det strækker sig fra sydøst nær bevarede rester af lokalitetens 
dyrkningssystemer og Iøber op mod nordvest, for så at dreje mod vest og ud på den lavere flade nær elven. 
Vandløbet har under forårets isafsmeltning kunnet afdræne smeltevand fra åkrene i sydøst ned til elven. Det har 
startet som en naturlig forsænkning i terrænet, men det bærer spor efter at være blevet tømt eller udvidet i 
forbindelse med den nærliggende bosætning. Formålet har givet været at forbedre vandløbets kapacitet. 
Vandløbet har været i drift under isafsmeltningen, men har næppe rummet vand igennem sommeren. 

GårdanlægA 

Gården består afto bygninger hus I og Il (fig. 5). Langhus I er et traditionelt tre-skibet bostaldhus med bolig- og 
stalddel under samme tag. Husarealet udgør 96 m2 og det måler 16 x 6 meter. Bygningen ligger orienteret 
vestnordvest - østsydøst. Langhuset har tilnærmet rette sider og gavle med let afrundede hushjørner. 

Huset har mest sandsynligt en tredelt funktionsopdeling. Der er ikke bevaret ildsted, men husets boligdel må 
have ligget i vestenden. Derpå følger stald for storfæ i midten og evt. stald for småfæ eller plads for oplagring i 
øst. Bygningen har tre indgange, en til hvert rum. Den bredeste indgang ligger i nordøst nær gavlen og den kan 
have været indgang til stalden. Husdyrene har da haft fælles indgang til stald for både stor- og småfæ. 
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øst for langhuset ligger en lille rektangulær bygning hus Il. Bygningen er ikke bevaret i sin helhed, men kan 
sættes til 4,5 x 4, 15 meter, med en gulvflade på 18Yz m2

• Bygningen er i orientering drejet lidt mod nordvest 
sydøst i forhold til langhus I. Det er en bygning hvor tagkonstruktionen har hvilet på en centralt stående stolpe 
og muligvis på gavlens endestolper. Der er ikke bevaret ildsted i huset, men rest af gulvlag iyder på at bygningen 
har haft et mere permanent formål, formodentlig som udhus eller værkstedsbygning i gården. 

Lidt mere end ti meter sydøst for de to bygninger ligger spor efter et hegn. Fra en række samtidige vestlandske 
lokaliteter kendes til at en eller anden form for indhegning har omkranset det nære tunområde. Det er lave grøfte 
der må tolkes som fundament for en indhegning afhusområdet. Afhegnet A487 er blot bevaret en sekvens på 
8Y, meter, men det kan tænkes at hele gården oprindelig har været omgivet med hegn på flere eller måske alle 
sider. Det kan ikke sikkert afgøres om dette er en rest af et hegn tilhørende gård A, men visse forhold tyder på 
det. A487 orienterer sig bedre i forhold til gård A end til de øvrige tre gårde på lokaliteten. Dertil ligger de to 
vægstolper A33 og A397 i hus III hen over hegnet. Hus III er dateret 2440 +/- 60 BP, cal. BC 520 (cal. BP 2460) 
(Beta-132956). Hegnet er stratigrafisk ældre end denne datering, hvilket sandsynliggør tilhør til gård A. De fire 
stolper A182, A183, AI85 og AI86 (fig. 5 I. F) kan udgøre rester af et tilsluttende stolpebygget hegn nord for 
gården men det er en meget usikker tolkning. Relationen til åkrene A3 syd og nord for gården er ikke afklaret 
men det er sandsynligt at de er i drift sideløbende med alle fire gårdanlæg. 

l 

OIrno1T2002 

Fig. 5. Gårdanlæg A på Mo. Gården 
består af (A) langhus I, (B) værksted 
eller udbus Il, (C) begnsgrøft A487 og 
(F) stolpehegnet A182, A183, Al85 
og A186. Relationen til åkrene (E) A3 
syd og nord for gården er ikke 
afkIaret. Vandløb A488 er (D). 

Det må antages at vandløb A488 følger lokaliteten bagud i tid og at det har været i funktion samtidig med gård 
A. Det er ikke afgjort om der fra starten afbosætningen er tale om et uddybet vandløb eller blot en naturlig 
forsænkning. Syd og sydvest for vandløbet er terrænet lavt, så det kan danne en afgrænsning for det indre 
tunområde således det synes at være tilfældet for gård D. Tunområdet lader sig måske afgrænse mod de to 
hegnsrester og vandIøbet, men det er uafklaret mod sydøst og vest. Det lader sig ikke bestemme nærmere. 

Fra de to bygninger er analyseret samstemmende dateringer. Fra langhus I foreligger en radiologisk datering 
(Beta-132953) den dateres 2410 +/- 60 BP, cal. Be 420 (cal. BP 2370). Fra hus Il er (Beta-132955) 2420 +/- 80 
BC, cal. BC 420 (ca!. BP 2370). Begge dateringer ligger i tidlig førromerskjernalder. Som nævnt ovenfor ligger 
hegn A487 under vægstolper i hus III og dateringer fra hus lI! er korrekt yngre end husene i gård A (hus I og hus 
Il). Hus III udgør sammen med værksted VI et samlet gårdanlæg C og strukturer fra dette værksted VI ligger 
ligeledes stratigrafisk korrekt hen over langhus I fra gård A. Gård A daterer sig således tidligt i førromersk 
jernalder, faktisk i overgangen fra bronze- til jernalder. 
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GårdanlægB 

Oppe i det lille nordlige udgravningsfelt er bevaret spor efter en bygning til gård B. Det treskibede hus VII er 
kun fragmentarisk bevaret, men det kan dreje om en 9 x 4,5 meter bygning med et gulvareal på 40Y2 m2

• 

Bygningen er orienteret nordvest - sydøst. Sammenlignet med de øvrige huse på Mo så skal hus VII måske ikke 
tolkes som et bostaldhus men som en værkstedsbygning noget lig hus IV og hus VI. I Bygningens midtakse lidt 
syd for midten ligger også her et ovnlignende anlæg. 

, 

~ .. .•.. " 
\ A, ,:.::~.: _~j 

~ 
Dlinhoff :roD2 

Fig. 6. Fra gård B er blot delvist 
bevare! værksted eller udhus VII 
(A). Muligvis udgør de to stolper 
A295 og A298 (B) dele af et 
tilhørende hegn. Gårdens langhus 
har måske ligget i området mellem 
de to felter. 

Med sin beliggenhed afsides huse i de øvrige gårdanlæg er det mest sandsynligt at bygningen tilhører et 
selvstændigt gårdanlæg. Det samme synes den ene analyserede radiologiske prøve fra hus VII at vise. Prøven 
(Beta-132957) daterer bygningen til tidlig førromerskjernalder 2360 +/- 70, ca!. BC 400 (ca!. BP 2350). Under 
forbehold for den almene statiske usikkerhed der eksisterer omkring C 14 dateringer så placerer gård B sig 
tidsmæssigt ind mellem gård A og gård C lidt inde i ældre førromersk jernalder. 

Gårdanlæg C 

Tilbage på hovedfeltet etableres herefter gård C (fig. 7). Gården består af et tre-skibet bostaldhus mod øst, en 
værkstedsbygning og en række store runde gruber. Langhus III er kun halvt bevare!, det gennemskæres af en 
grøft for vandledning fra nyere tid. Huset kan dog rekonstrueres acceptabelt. Det er en tre-ski bet bygning på ca. 
15 x 5,5 meter med et gulvareal på 82Y2 m2

• Bygningen er orienteret nordvest - sydøst. 

Der er ikke funde! ildsted i langhus nr, bygningen minder imidlertid så meget om hus V i vest at bygningen må 
tolkes som et traditionelt bostaldhus med bolig i nordvestende og stald i sydøstenden. Det kan tyde på at der for 
hus nr skal tindes en lignende tredelt funktionsopdeling som den fra hus I med beboelse i nordvest, stald for 
storfæ i midten og stald for småfæ og/eller lager i sydøstenden. Udgang fra stalden må have ligget i den sydlige 
del af den østlige langside. 

Nordvest for langhuset ligger den delvist bevarede hus VI. Det er en kun delvist bevaret tre-skibet bygning, men 
den lader sig rekonstruere som en 11,5 x 4,8 meter bygning med et indre areal på lidt over 55 m2

. Midt i 
bygnin!len ligger et ovnanlæg der bestemmer den som en værkstedsbygning. Samme ovnanlæg er fundet i hus 
IV fra !lård D og formodentlig i hus VII i gård B. 
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Fig. 7. Mo gård C. (A) Langhus Ill, 
(B) værksted VI, (C) seks store runde 
gruber. Dertil med relation til gården 
er vandInb A488 (D) og åkre A3 mod 
syd og nord (E). 

Langs vandløbet mod syd ligger seks ensartede store gruber (fig. 7, C). Deres placering og tysiske udseende 
betyder at disse må være samtidige. Fm en af disse gruber blev udtaget radiologisk datering. (T-14039) 2355 +/-
60, ca!. BC 400 (ca!. BP 2350). En anden af gruberne A6 overlejres dertil afhegn AI23 fra gård D. Det medfører 
at gruberne er ældre end gård D, hvilket igen støtter at de tilknytter sig gård C. 

Der er ikke bevaret hegn i tilknytning til gården så tunområdet kan ikke bestemmes. Gårdens nære områder 
afgrænses dog mod nord og øst af lavere områder og mod syd af vandløbet. De to bygninger har samlet sig om 
en gårdsplads i området imellem de to bygninger og vandløbet mod syd. Gruberne repræsenterer en eller anden 
form for gentagen, men desværre ukendt aktivitet ved gården. 

Der foreligger to radiologiske dateringer fra gården. Det er prøven (Beta-I 32956) fra bostaldhuset III der daterer 
sig til 2440 +/- 60 BP, ca!. BC 520 (ca!. BP 2460) og det er (Beta- I 32954) fra 2240 +/- 50 BP, ca!. 360 BC (ca!. 
BP 2320) fra værkstedet hus VI. Imellem de to prøver er en ganske stor spredning på næsten 150 år. Vi ved om 
langhus III at det efter endt brug er blevet revet. Den bærende konstruktion aftag- og vægstolper er blevet gravet 
ap og stolpehullerne er derved tydeligt blevet indblandet tyld fra den omliggende flade. Det antages at denne 
prøve derved opnår en lidt for gammel datering. Langhuset svarer i sin udformning om langhus V, så den reelle 
datering af hus III bør ligge senere. 

Stratigrafisk kan gård C placeres lidt nærmere. En stolpe i hus III ligger hen over hegn A487 i den ældre gård A. 
Det må betyde at hus III og gård C må være yngre end gård A, hvilket igen viser at dateringen fra hus III er for 
gamme!. Hegnet A123 i gård ligger hen over grube A6 fra gård C, det betyder at gård C må være ældre end gård 
D. Gård A dateres til begyndelsen afførromerskjernalder (ca!. 2370 BP) og gård D til perioden midten af 
førromerskjernalder (ca!. 2270 - 2340 BP). Dateringen fra værksted VI i gård C til midten afførromersk 
jernalder (ca!. 2320 BP) ligger bemærkelsesværdigt yngre end tre affrre dateringer fra gård D, men stratigrafisk 
må den være ældre. Det skal igen pointeres at det er ganske vanskeligt at datere stolpehuller radiologisk. Megen 
trækul blandes sekundært ned i stolpehuller, både som pakning omkring stolpen ved husets anlæggelse og senere 
fra overliggende lag når tylden i gamle stolpehuller sætter sig. Dertil skal den statistiske usikkerhed der 
forbinder sig med radiologiske dateringer erindres. 
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Fig. 8. Mo gård D. (A) Langhus V, 
(B) værksted IV, (C) hegnsgrøft A 123 
og fyldskifte A478 (F). Dertil med 
rel.tion til gården vandløb A488 (D) 
og åkre A3 mod syd og nord (E). 

l den vestlige del af det store udgr.vningsfelt ligger det unikt bevarede yngste gård.nlæg D. Det består af de to 
treskibede huse IV og V, hegnet A 123 og formodentlig har det store tyldskifte A 78 en tilknyttet relation . Hus V 
er gårdens bostaldhus. Det måler l3Y, x sy, meter med et gulvareal på 74,25 m2

• Huset har rester afildsted i 
nordvest og her må husets boligdel befinde sig. Omtrent en tredjedel ned gennem huset starter husets stald for 
storfæ. Meget tyder på at der ligger et tredje rum i langhusets sydøstligste tredjedel. Dette rum kan hænge 
sammen med stalden i midten, det kan være for opstaldning af småfæ eller have fungeret som lager. 

'. Gllrdsplads 
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Fig. 9. Det centrale tunområde til gård D . 
GArdspladsen har i det mindste været 
indhegnet mod nordøst men kan have været 
det samme på flere sider. Mod nord og vest 
.fgrænses pladsen af lavere områder og mod 
syd afvandl"bel Fra vestsiden aflanghuset 
fører en sti ud til beitearealer langs elven. 
Gårdens lI.kre har ligget på de højere partier 
nord og øst for gården. 

Bostaldhuset har to indgange. I østsiden ligger en indgang fra husets boligareal ud til gårdpladsen. l vestsiden 
ligger en lidt bredere indgang ud for stalden. Den leder fra s!alden ud de til lavere græsklædte arealer mod vest 
langs elven. I selve døråbningen ligger den grubelignende fordybning A482 og vest for huset det større tyldskifte 



A478. Begge strukturer må ses som et resultat af dyrs gentagne færdsel ud og ind aflanghuset på vej imellem 
opstaldning og beite. 

Tæt nordøst for langhuset ligger hus IV der måler 9,8 x 4,6 meter med et indre areal på lidt over 45 m2
• Tæt 

sydøst for husets midte ligger et ovnanlæg Hg de der er fundet i værkstederne VI og VII. Bygningen bør derfor 
tolkes som en værkstedsbygning eller udhus tilknyttet bostaldhuset. 

12 

Sydøst for gården er bevaret en sekvens af en hegnsgrøft A123. Den viser en indhegning der løber fra vandløbet 
i syd op mod nord til de lidt lavere områder nord for gården. Hegnet, vandløbet og de lave områder rundt gården 
mod nord og vest viser på figur 9 gårdens tunområde. Tunet kan have været indhegnet flere sider. Det markerer 
et gåtdaresl på 360 m2 

• Fra både langhus og værksted peger hovedindgange ud mod den centrale plads mellem 
bygningerne. Fra langhusets sta1dindgang har en sti ført ud til lavtliggende beitearealer langs elven. 

To radiologiske dateringer foreligger fra langhus V. Det er prøven (Beta-132949) der dateres til 2290 +/- 60 BP, 
cal. BC 380 (ca!. BP 2330) og prøven (Beta-132950) til 2300 +/- 60, cal. BC 390 (cal. BP 2340). Fra værksted 
IV ligger Iigeledes to dateringer. Det er (Beta-132951) der daterer sig til 2190 +/- 50 BP, cal BC 320 (ca!. BP 
2270), og det (Beta-1329S2) der daterer sig til 2330 +/- 70 BC, cal. BC 390 (ca!. BP 2340). De tre dateringer 
ligger pænt samlet omkring ca!. 2330 - 2340 BP. Den sidste prøve giver en lidt yngre datering, men ikke mere 
end hvad der fra tid til anden viser sig i statistisk udsving ved radiologiske prøver. Dateringerne p1acerer gården i 
slutningen af ældre førromerske jernalder som yngste gårdanlæg på lokaliteten. 
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Figur. 10. Indre mål imellem tagbærende stolper i Hus I. Mål er beregnet fra centrum af stolper. 

Lokalisering 
Hus I er beliggende omtrent midt i det store sydlige hovedfelt (fig. 4). Langhuset ligger omtrent i 
midten affeltet. 

Anlægsbeskrivelse 

Fig. Il. Langhus I med halvt snittede 
stolpehuller i oprenset flade. Set mod vest. 
Foto S. Diinhoff. 

Langhus I er et treskibet langhus. Det måler 16 meter i længde og er 6 meter bredt, huset har et 
areal på 96 m2

• Husets grundplan fremtræder meget harmonisk med tilnærmet rette sider og det 
har gavle med let afrundede hjørner. Huset er opbygget med 18 tagbærende stolper ordnet i ni 
par. Vægelinien dannes af39 vægstolper. På to steder og muligvis tre findes døråbninger hver 
med to indtrukne dørstolper. Huset er orienteret vestnordvest - østsydøst, men i beskrivelsen af 
anlægs herunder anvendes blot forkortet nord, øst, syde og vestside om bygningens 
vægkonstruktion. 
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Langhusets ni tagbærende stolpepar står med varieret afstand ned gennem huset hvilket har været 
betinget afhusets ruminddeling (fig. lO). Afstanden imellem de enkelte stolper i hvert stolpepar 
ligger derimod megetjævn på to meter. Fra det yderste stolpepar i vestAlll-A274 er der 1,76 
meter til vestgavlen og der er ca. 1,60 meter til langsidens nord og sydvæg. Fra stolpepar A124-
AI17 i sydøst er der 1,85 meter til østgavlen og der er ca. 1,60 meter til nord og sydvæg i 
langsiden. Fra stolpepar i husets midte er der ca. 1,70 meter til langsidens nordvæg og 1,80 meter 
til væg i den sydlige langside. Den lidt større afstand til sydvæg skyldes at sydvæggen har et 
svagt udsvunget forløb. 

De fem stolpepar AI03 -A90, A284-A92, A94 -A78, A95 -A79 ogA81-A70 ligger med en 
indbyrdes kort afstand imellem 0,99 til 1,15 meter, de synes danne en funktionsopdeling afhuset. 
I husets østendedannes etrum omkring stolperneA1l8 -A71 ogAI24-A1l7. De ligger med 
en indbyrdes afstand på 2,74 meter, der er 1,85 meter ud til husgavl og der er 2,06 meter til første 
stolpepar (A81 - A 70) i midtsektionen. Muligvis kan et areal i vest omkring stolperne AIII
A274 og AI 02 - A89 ligeledes udskilles som et selvstændigt rum. De to stolpepar ligger med en 
indbyrdes afstand af 1,62, der er 1,76 meter til vestgavl og der er 1,35 meter til vestligste 
stolpepar i midtsektion (AI03 - A90). 

Vægstolperne i langhus I står fordelt i langsider og gavle med enjævn spredning i en afstand 
omkring 0,80 til I ,20 meter med et gennemsnit omkring en meter. Huset har to og muligvis tre 
indgange (fig. 13). Indgang A ligger i husets nordlige langside vest for midten. De to dørstolper 
A451 - A453 er trukket en halv meter ind fra vægforløbet og de danner en døråbning på lidt 
under en meters bredde. Døråbningen er placeret således at man træder ind imellem de 
tagbærende stolpepar AI 02 - A89 og AI 03 - A90. I den sydlige langside omtrent midtvejs ligger 
indgang B med dørstolperne AI05 - A96. De er trukket 40 cm ind fra langsiden og danner en 
døråbning ligeledes på en meter. Den tredje døråbning indgang C er mere vanskelig. Stolpen A63 
synes danne en dørstolpe i forhold til vægstolpe A61. Skal denne tredje indgang være lig de to 
andre så kan stolpen A 116 være den anden dørstolpe i parret. Det vil da give en indgang på lidt 
over en meter, trukket 75 cm ind fra langsiden. En anden og bedre mulighed er en indgang 
imellem vægstolpe A61 med dørstolpe A63 og vægstolpe A65, hvilket da vil være en indgang 
med en bredde lidt under to meter. Det kan dog ikke udelukkes at der blot mangler en stolpe i 
væggen imellem A61 og A65. 

Tagstolpernes dimensioner fremgår aftabelll herunder. De stikker imellem 21 og 50 cm i dybde 
med et gennemsnit på 36 cm. De måler i profil 28 til 51 cm i profilbredde med et gennemsnit på 
37 cm. De fleste har lodrette eller stejle sider med flad bund. 

Vægstolperne varierer i dybde mellem 4 og 42 cm i dybde med et gennemsnit på 18 cm og de 
måler mellem 14 og 40 cm i profilbredde med et snit på 25 cm. Stolperne er lavest bevarede i 
husets østende. De har vekslende lodrette, stejle, skrå og rundede sider oftest med flad bund. 

De seks dørstolper måler i dybde gennemsnitligt 18 cm med et spand imellem 8 og 24 cm. De har 
en bredde i profil fra 20 til 34 cm med et gennemsnit på 15 cm. De har stejle sider, et par har 
rundede sider. De fleste har rundet bund. 
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Tvoe Struktur Fonn 'Lærulde Bredde Dvbde Profilbredde Fladete2J\ Profilte2J\ Sider BlDld 
dørstolpe 63 rundoval 26 23 24 25 8 8 3 5 
dørstolpe 96 rundoval 31 18 20 20 10 10 3 S 
dørstoloe 105 rund 29 29 8 26 10 10 4 5 
dørstoloe 116 nmd 25 25 17 20 45 45 3 5 
dørstolpe 451 rund 24 20 19 28 45 45 3 1 
dørstolpe 453 nmd 40 34 21 34 45 45 4 5 
tagstolJl!' 70 oval kvadratisk 36 22 45 45 10 10 2 l 

I tal!sto1pe 71 rlDldoval 32 23 31 37 24 24 3 l 
taøtolpe 78 rundoval 31 25 37 35 10 10 3 5 
tagstolpe 79 rundoval 43 40 42 36 10 10 l l 

'Jagstoloe 81 rundoval 36 27 38 30 22 22 3 l 
tal!Btolpe 89 rund 46 4S 32 30 22 22 2 l 

I tagstolpe 90 rundoval 38 30 25 36 22 22 3 1 
I tagstoljl<l 92 rundoval 35 31 32 39 22 22 l 1 
! tal!stoloe 94 nmd 46 45 50 51 24 22 l 1 
tal!stolpe 95 flDld 50 48 47 37 10 10 l 1 
lagstolpe 102 flDldoval 45 39 41 41 22 50 l 1 
tagstolP!'_ 103 nmd 31 31 40 30 23 23 3 l 
tal!stoloe III flDld 32 32 29 33 23 23 1 1 
tal!stolpe 117 oval kvadratisk 29 29 2S 37 24 24 3 1 
tagstolpe 118 flDldoval 52 50 47 49 24 24 3 1 
~tolpe 124 flDld 50 42 29 41 24 24 1 1 
tall$lolpe 274 flDldoval 38 33 21 31 23 23 2 l 
tagstolpe 284 flDld 35 35 37 28 25 25 3 5 
vægstoljle 61 nmd 26 25 19 26 8 8 4 5 
væl!Btoloe 62 rund 23 23 6 25 8 8 1 5 
væl!Btolpe 65 flDld 30 29 9 27 8 8 4 1 
vægstolpe 66 flDldoval 38 30 11 27 8 8 3 1 
vægstoljJe 69 nmd 25 24 18 26 8 8 3 1 
væl!Btolpe 73 flDldoval 36 27 15 24 8 8 3 1 
væl!Btolpe 76 flDldoval 42 3S 20 40 8 8 2 l 
vægstolpe 77 flDldoval 41 32 23 23 8 8 3 l 
vægstoloe 84 nmdoval 25 21 9 20 22 22 2 3 
væl!Btolpe 86 flDld 27 26 9 25 22 22 2 3 
vægstolpe 88 nmdoval 34 26 22 34 22 22 4 5 
vægstolpe 97 flDld 28 24 26 25 10 10 1 5 
væl!Btolpe 98 flDld 30 27 17 28 24 24 2 l 
væl!Btolpe 99 rund 40 40 9 29 22 22 2 1 
vægstolpe 100 rund 29 29 10 23 22 22 2 1 
væll.'tolpe 1M flDldoval 34 26 25 20 10 10 1 l 
væl!Btoloe 106 flDld 27 25 26 23 10 lO l I 
vægstolpe 109 nmd 25 24 13 22 23 23 3 I 
vægstolpe 110 flDld 27 25 14 24 23 23 3 3 
væl!Btoloe 112 flDld 34 31 25 30 lO 10 1 I 
væl!Btoloe 113 rund 26 24 24 25 10 10 3 I 
vægstolpe 115 rund 24 24 13 20 53 53 3 I 
vægstolpe 121 rund 26 25 30 20 24 24 I I 
væl!Stoloe 122 rundoval 31 25 31 25 24 24 3 I 
vægstoloe 125 flDldoval 42 33 24 36 24 24 2 I 
vægstoljl<l 126 flDldoval 22 17 23 23 24 24 l l 
væll.'tolpe 127 rund 30 27 42 22 24 24 1 l 
vægstolpe 131 rund 34 30 14 30 24 24 4 5 
vægstoloe 269 rund 30 29 25 28 23 23 1 l 
væll$loloe 270 rund 28 27 11 24 23 25 4 5 
vægstolpe 273 rund 25 24 9 21 23 23 2 l 
vægstoloe 276 rund 29 27 8 23 23 23 2 l 



Type Struktur Form Længde Bredde Dybde Profil bredde Fladetegn Profi ltegn Sider Bund 
vægstolpe 277 rundoval 30 23 25 28 23 23 3 I 
vægstolpe 278 rund 22 22 27 22 53 22 I I 
vægstolpe 414 rund 23 23 21 22 50 50 1 1 
vægstolpe 415 rund 24 21 8 22 53 53 1 1 
vægstolpe 416 rund 21 20 4 21 53 53 4 1 
vægstolpe 417 rund 24 22 6 22 53 53 2 3 
vægstolpe 418 rund 24 21 21 14 53 53 2 1 

Tabell. 1. Mål og udseende for strukturer i Hus L Sider - l: lodret; 2: skrå; 3: stej l; 4: rund; 5: opgravet. Bund - I : 
flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 

Fyld/materialer 
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Fylden varierer lidt imellem de forskellige stolper men samler sig omkring visse fællestræk. De 
fleste har en gråbrun sandet fYld i top. Den er ofte ispættet gul- og hvidbrun sand og indeholder 
noget trækul. Den hvidbrune sand kan måske tolkes som spredte rester af et oprindeligt gulv lag, 
men det kan ikke afgøres sikkert. I bunden følger en spættet lys gul- og orangebrun sandet fYld 
med lidt trækul. Kun i en enkelt stolpe ses større sten, så stenpakning er ikke tilfældet. Der blev 
ikke iagttaget lerklining. Fylden i tag-, væg- og dørstolper fremtræder ensartet, dog varierende alt 
efter bevaret dybde. Flere strukturer var forstyrrede i top af pløjespor fra nyere tids opdyrkning. 

Fund 
Der er ikke fund fra hus I. 

Fig. 12. Tagbærende stolpe A 11 8 i profil. Den lys 
spættede grå fy ld med trækul i top og lysere gul
eller orangebrune fyld i bund er typisk for 
stolpeme i langhus I. Foto S. Diinhoff. 



Tolkning og datering 
At dømme ud fra tagbærende stolper og indgange så er det muligt at funktionsopdele langhus J. 
Der er to muligheder den ene med tre rom, den anden med to. I husets sydøstende ligger et rum 
på lidt over 5,5 meter hvilket giver et areal rundt 32 m2

. Muligvis kan et lignende gavlrum 
udskilles i husets nordvestende i en længde af 5 meter og et samlet areal rund 30 00

2
. Tilbage er 

midtrummet med tætstillede tagstolper på 5 meter, altså ligeledes med et areal på 30 m2 Hvert 
rum har egen indgang skiftevis i nord og i sydvæg. 
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Fig. 13. Mulig rum- og funktionsopdeling i langhus J. 
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En funktionsbestemmelse ville normalt placere boligdelen i vest. Her ville husets centrale ildsted 
ligge, om end det ofte er bortpløjet ved nyere tids jordbrug. Stalden kan ligge i midtdelen med 
plads til 10 større dyr. I husets østende følger tredje rum, hvis funktion er usikker. Det kan have 
været forbeholdt oplagring af afgrøder og arbejdsredskaber, det kan have rummet mindre dyr der 
ikke står på bås, men kan også have fungeret som boligdel. Staldens større dyr kan have haft 
udgang i denne sektion ved indgang C. 

En anden tænkelig inddeling er at rom l og rum 2 har udgjort en samlet stald på 10 - 11 meters 
længde, mens rum 3 har været boligarealet. Imellem de tagbærende stolper Al18 og A7l ligger 

struktur A 72 (fig. 14) og man kunne argumentere for 
at denne struktur var husets ildsted. Imidlertid har A 72 
med ringe rødfarvning af undergrund og sit indhold af 
enkelte ildskømede sten en større lighed med en type 
ildgruber der normalt ligger udenfor hustomterne. 
Gruben er formodentlig fra en senere aktivitet end 
huset. 

Fig. 14. Ildgruben An i profil. Trods den mulige 
beliggenhed som ildsted i langhus I, så er det ikke 
sandsynligt at strukturen hører til huset. Foto S, 
Diinhoff. 
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Begge tolkninger afhusets ruminddeling er utraditionelle. Det normale mønster for huse fra 
perioden er et langhus med boligdel i vestende og stald i østende. Der kendes imidlertid 
paralleller til begge de foreslåede varianter. Langhuse kan fra tid til anden være orienteret 
omvendt og der kendes ligeledes eksempler med stalden placeret i midten. Der er desværre ikke i 
overbevisende grad bevaret gulvlag fra langhuset, det ville i givet tilfælde have kunnet lokalisere 
boligdelen. 

Dateringsprøven VP-lO udtaget fra den tagbærende stolpe A79 (Beta-132953) er radiologisk 
blevet dateret til tidlig førromerskjernalder 2410 +/- 60 BP, cal. BC 420 (ca!. BP 2370). 

Foto 
Film Ol; Bill. 33-36 
Film 03; Bill. 02-03, 05-06, 08-14, 16-18,20-23,25-26,28,31-32,34-36 
Film 04; Bil!. Ol, 03-04,06,09,11,14-15,21,31-32,34-36 
Film 05; Bill. Ol-Il, 27-33 
Film 06; Bill. 05-26 
Film 08; Bill. 01-02 
Film Il; Bill. 24, 27, 31 
Film 13; Bill. 12, 16, 18 

Tegninger 
Plantegning nr. 05 
Plan- og profiltegning nr. 08 
Plan- og profiltegning nr. 10 
Plantegning nr. 11 
Plantegning nr. 12 
Plantegning nr. 14 
Plan- og profiltegning nr. 22 
Plan- og profiltegning nr. 23 
Plan- og profiltegning nr. 24 
Plan- og profiltegning nr. 25 
Plan- og profiltegning nr. 45 
Plan- og profiltegning nr. 50 
Plan- og profiltegning nr. 53 

Videnskabelige prøver 
Fire prøver blev udtaget fra strukturer i Hus 1. To prøver (VP-09 og VP-lO) blev udtaget for 
radiologisk datering. Heraf er prøven VP-lO fra tagstolpe 79 analyseret ved Beta Analytie (Beta-
132953) og den dateres 2410 +/- 60 BP, cal. BC 420 (ca1. BP 2370). dvs. en datering til tidlig 
førromerskjernalder. 

To prøver blev udtaget for evt. botanisk mskrofossilundersøgelse (VP-Il og VP-12). For botanisk 
analyse henvises til appendiks i denne rapport. 

Prøve Struktur Type Nr. BP +/- CalADIBC CalBP 1 Sia max 1 SiKmin 2 Sia max 2 Sia min 
09 70 014 
10 79 014 Beta-132953 2410 60 -420 2370 -750 -400 -780 -380 
11 113 bot 
12 127 bot 

Tabell 2. Udtagne videnskabelige prøver fra langhus l. 
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Hus Il 

Lokalisering 
Hus Il er beliggende lidt nord for midten af det store hovedfelt I. Bygningen ligger umiddelbart 
nordøst for langhus I. 

Anlægsbeskrivelse 

Fig. 15. Hus " set i oprenset flade 
mod sydøst. I baggrunden ses det 
sorte fyldskifte A442. De snittede 
stolper bagerst til højre på fotoet er 
det sydøstlige hjørne af langhus l. 
Foto S. Diinhoff 

Hus Il er en mindre kvadratisk bygning på 4,50 x 4,15 meter. Den er orienteret i retningen 
nordvest - sydøst. Bygningen har et areal på lidt over 18 Y, m'. Af bygningen har det været 
muligt at udskilIe en tagbærende stolpe A60 og ti vægstolper. I den nordvestlige gavl ligger 
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vægstolpeme A59 og A280 dobbelt. Stolpen A59 
tilhører bygningen med sikkerhed, det er derimod 
mere uvist om A280 også gør det. Den kan 
muligvis have været rejst som en støtte til 
vægstolpen A59 og de to kan tillige have haft en 
tagbærende funktion. I husets sydøstende mangler 
spor efter stolpe men det har formodentlig haft en 
tilsvarende gavlstolpe der. 

l huset nordøstlige langside ligger fem vægstolper 
(A283, A158, A157, AI65 ogAI64). De udgør 
formodentlig hele bygningens længde, men hvor 
eventuelt yderligere stolper mod syd måtte have 
ligget, der er det store fy ldskifte A442. 

Fig. 16. Hus Il set i grundflade mod øst. 
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Den sydligste stolpe Al64 der ligger lige før fYldskiftet er 14 cm dyb og havde næste stolpe i 
rækken haft den samme bevaringsgrad, da ville den - hvis den var stratigrafisk ældre- have være 
synlig under fYldskiftet, eller - hvis den var stratigrafisk yngre - ville den med sin hvidgrå fYld 
have været synlig i den sorte masse i fYldskifte A442. Ingen af delene er tilfældet hvorfor 
bygningens længde netop kan svare til stolperækken. I husets sydvestside er bevaret de tre stolper 
A68, A67 og A279. De tre stolper er lave, af den sydligste A279 er blot bevaret 5 cm i dybden, så 
det må formodes at de to sydligste i denne række nu er forsvundet, men har været der oprindelig. 

Tagstolpen A60 er 12 cm dyb og 37 cm bred, den har rundede sider og flad bund. Den lave dybde 
betyder at her ikke kan have stiet en vanlig neddybet tagbærende stolpe, som f.eks. de stolper der 
kendes fra feltets langhuse. En svagt neddybet stolpe har dog støttet taget midt i bygningen. 
Vægstolperne ligger med en dybde imellem 4 og 27 cm med et gennemsnit på 11 cm. De måler 
16 til 31 cm i profilbredde med et gennemsnit på 23 cm. De har rundede sider og oftest rundet 
bund. Stolpen A280 adskiller sig fra de øvrige ved en mærkbar større dybde og ved at være 
bredere end de øvrige vægstolper. 

TVllO Struktur Fonn Læn2de Bredde :Dvbde Profilbredde FIadete211 Profilte211 Sider BlUld 
IaIlStOlpe 60 rund 40 37 12 37 30 30 4 
vægstolpe 59 rund 22 22 4 19 30 30 4 
v.,estolpe 67 rund 31 28 7 23 30 30 4 
v"llStolpe 68 rundoval 37 25 8 27 30 30 4 
v.,gstolpe 157 rundoval 25 21 14 20 30 30 4 
v.,gstolpe 158 rund 26 24 10 26 30 30 4 
v.,estolpe 164 rund 25 22 14 21 30 30 3 
v.,gstolpe 165 rundoval 23 22 14 25 30 30 4 
v.,gstolpe 279 rund 23 22 5 16 30 30 4 
v.,gstolpe 280 rund 22 22 27 31 30 30 3 
væestolpe 283 rund 23 23 6 22 30 30 4 

Tabell. 3. Mål og udseende for strukturer i Hus J. Sider - l: lodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: rund; 5: opgravel 
BlUld-l: flod; 2: spids; 3: skrå; 4: uj.,vn; 5: rund; 6: andet. 

Fyldlmaterialer 

1 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
I 
5 

Stolperne i hus TI bærer fællestræk. De har en identisk fremtoning og de har den samme lyse 
gråbrune fYld med et stort indhold afhvid sand eller ler. Der er et svagt indhold aftrækul. Stolpen 
A280 adskiller sig dog igen. Fylden heri er mørkere og mere trækulholdig og den mangler det 
hvidgrå indslag. Denne lyse grå sandede eller lerede fYld må være rest af bygningens oprindelige 
gulvlag, et lag af leret stampet sand har altså udgjort bygningens husgulv. Hvis stolpen A280 har 
været rejst som støttestoipe på ydersiden afbygningens væg så behøver den ikke at have haft 
kontakt med gulvlaget og kan derfor have en anden fYld. 

Fund 
Der er ikke fund fra hus Il. 

Tolkning og datering 
Hus Il daterer sig til tidlig førromersk jernalder (Beta-132955) 2420 +/- 80 BC, cal. BC 420 (cal. 
BP 2370). Det er samme datering som det nærliggende langhus I. Det er en rimelig antagelse at 
de to bygninger tilhører samme gårdanlæg, hvor hus I er gårdens bolig- og staldbygning og hus Il 
er et mindre tilknyttet værksted/udhus. 

Funktionen af dette udhus er ukendt, men det faktum at huset har haft stampet gulvlægning gør 
det sandsynligt at huset har været mere end blot et forrådsbus. Der er ikke fundet spor efter 
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ildsted i bygningen, men der kan være tale om en værkstedsbygning eller måske en bygning med 
kombinerede formål. I dette hus er der bevaret spor efter gulvlag, i andre er der ikke. Når der ikke 
fmdes overbevisende lergulv i langhus I så skyldes at gulvlaget her er bortpløjet af nyere tids 
opdyrkning. 

Foto 
Film 06; Bill. 28-29 
Film 07; Bill. 06-07 
Film 09; Bill. 22-28, 35-36 
Film 10; Bill. O I, 31-32 

Tegninger 
Plantegning nr. 05 
Plantegning nr. 20 
Plan- og profiltegning nr. 30 

Videnskabelige prøver 
Tre prøver blev udtaget fra hus Il, heraf er den ene VP-IS blevet radiologisk dateret Prøven 
(Beta-132955) 2420 +/- 80 BC, ca!. BC 420 (ca!. BP 2370), hvilket ligger i tidlig førromersk 
jernalder. 

De to prøver VP-16 og VP-17 blev udtaget til botanisk makrofossi1anaIyse. Prøveme er ikke 
behandlet videre 

Prøve Struktur Type Nr. BP +/- CalADIBC CalBP l Sig max l Sig min 2 Sig max 2 Sig min 
IS 164 014 Beta-132955 2420 80 -420 2370 -760 -400 -790 -370 
16 60 bot 
17 157 bot 

Tabell 4. Udtagne videnskabelige prøver fra langhus Il. 
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Hus III 

Lokalisering 
Langhus III er beliggende i det store sydlige udgravningsfelts nordøstlige del ud mod feltets 
afgrænsning. 
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Fig. 17. Langhus [rr, bevarede stolper med udfyldt sort, formodede stolper hvor nu vandledning er nedlagt er 
markeret med åben signatur. 

Anlægsbeskrivelse 
Huset lå kun del vist bevaret i fladen. I nyere tid er der blevet nedgravet en dyb vandledning der 
nu strækker sig som en fire meter bred forstyrrelse ned gennem feltet fra nordøst mod sydvest. 
Omtrent halvdelen af langhuset er forsvundet med grøften. Ud fra de genværende stolper lader 
det sig dog nogenlunde gøre at rekonstruere det oprindelige hus (fig. 17). Det har været et 
treskibet langhus med en længde på lidt under 15 meter og en bredde op mod 5,5 meter. Huset er 
orienteret nordvest - sydøst. Det er vanskeligt at vurdere vægforløbet præcist, men der synes at 
være let udsvungne langsider og let rundede gavle. I den bevarede sydvestlige langside ligger en 

indgang markeret ved indtrukne 
dørstolper. Om der har været en 
tilsvarende dør i nordøstsiden 
vides ikke. Afstand mellem 
tagstolper og væglinie ligger 
mellem på 1,35 til 1,60 meter og 
fra tagstolpe A I O i nordvest er der 
ca. 1,75 ud til gavlen, fra den 
sydøstligste tagstolpe A31 er der 
1,90 meter ud til væggavl. 

Fig. 18. Oversigtsfoto af det store 
hovedfelt på Mo. I forgrunden til 
højre ses opmærket med hvidt 
stolpeme i langhus m. Det lyse 
grusede parti yderst til højre er spor 
efter den fecent nedgravede 
vandledning. (Foto S. Diinhoff). 



De tagb=de stolper står tæt ned gennem huset fra stolpeme Al (} til A3~ med ikke mere end 
1,20 meter mellem hver stolpe. Fra tagstolpe A3~ til A3l er der hele 2,25 meter. Sandsynligvis 
indikerer dette en form for funktions eller ruminddeling i bygningen, men det er vanskeligt at 
slutte yderligere på de bevarede spor. Der blev ikke påvist ildsted i bygningen, men ud fra den 
store lighed til langhus V så. kan dette have ligget helt oppe i. nordvestenden. af huset mellem 
husets gavl og de to tagbærende stolper AIO og dens. oprindeJige makker. 

Tvne Struktur Form Bredde iJ)ybde Profilbredde. F Profille2n Sider 
dørstolpe 17 ottetalsfunnet 70 56 24 82 25 25 5 
dørstolpe 18 rund 56 50 28 28 25 25 5 
_Ipe 10 nmdoval 120 80 46 120 IS IS 5 

Il l'\lIId 14 67 \~ 66 IS IS S 
tal!Stolpe 13 rund 56 54 27 58. 15 15 5 

15 ruruIoval 74 65 'Z7 68 23 23 5 
~toloe 16 oval 69 45 30 74 15 15 5 

20 rundoval 93 68 4{) 80 25 25 5 
· tagstolpe 21 rundoval 76 66 28 80 23 23 5 

26 diffus oval 54 31 n 35 31 31 5 

• ta2Stolpe 31 oval diffus 61 48. 33 58. 2S 2S 5 
· tagstolpe 39 rundoval 61 54 28 79 23 23 5 
tagstolpe 399 rundoval 62 60 30 76 31 31 5 
væl!Stoloe 19 rundoval 42 32 20 4{) IS 15 3 
væl!Stolpe 23 l'\lIId 33 34 20 36 15 15 2 
vægstolpe 24 rund 68. 62 20 39 IS IS 5 
vægstoloe 27 rundaval 46 39 28 44 IS IS 5 
væl!Stolpe 28 rund 41 42 20 41 15 IS 5 
væøstolpe 33 rund 40 39 28 40 Sl Sl 5 
vægstolpe 35 rundoval 50 43 21 40 SI SI 5 
væl!Stolpe 36 rund 32 30 22 25 SI 51 5 
væøstolpe 37 rundQvaI 42 38 18 42 IS IS 5 
vægstolpe 42 oval 39 28 IS 38 15 51 S 
vægstoljl!: 43 rund 30 30 26 32 SI Sl 3 
væl!Stolpe 44 rundoval 30 26 21 23 SI SI 3 
vællStolpe 397 rund 28 26 15 26 51 51 5 

398. rund 28. 27 7 30 SI SI 4 
v_toloe 400 rund 24 22 20 25 35 35 3 
væ!!Stolpe 401 rundoval 30 28 18 29 35 35 3 
vægstolpe 402 rund 30 30 17 30 35 54 J 
vægstol~ 486 rund 21 20 16 26 54 54 2 
væ!!Stolpe 489 rund<>va1 32 31 28 48 IS 15 2 

Tabell. 5. Mål og udseende for strukturer i Hus m. Sider - I: 1<>dreI; 2: skrå; 3: stejl; 4: rund; 5: <>pgravet. 
Bund - I: f1ad; 2: spids; 3: skri; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 

Bund 
4 
l 
5 
I 
l 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
l 
3 
l 
5 
6 
5 
5 
3 
5 
5 
4 
l 
3 
I 
l 
I 
5 
I 
3 
I 
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Stolperne i langhus III var alle opgravede. det vil sige man har efter endt brug affjernetalle spor 
efter langhuset. Der kunne i profil ses tydelige skrå:stik rundt stolperne efter denne opgravning. 
Det medfører at stolperne fremtræder naget diffuse og udviskede i fladen. Efter oprensning og 
profilsnit står strukturernes tolkning dog overbevisende sikker. 

Alle tagstolper synes at være bevaret i husets ene langside. De Il stolper udgør den sydvestlige 
halvdel af oprindeligt I1 par tagbærende stolper. De varierer i bredde i flade mellem 35 til 12!} 
cm med et snitrundt 72 cm. De er 13 til 46 cm dybemed et gennemsnitpå 29 cm. Form i både 
flade og profil er forstyrret af den påfølgende opgravning i forhistorien efter endt brug af huset. 
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Der er bevaret 19 vægstolper hvilket må svare til omtrent halvdelen af de oprindelige. De måler i 
gennemsnit 34 cm (23 til 48 cm) i profilbredde. De har en dybde imellem 7 og 28 cm med et snit 
på 20 cm. Flere viser spor efter gravet eller evt. blot at være trukket op. 

Fyld/materialer 

De to dørstolper Al7 og A 18 ligger lidt indtrukket fra 
væglinien. De danner en døråbning på lidt over en 
meters bredde. De er diffuse i fladen med et mål på 
henholdsvis 70 x 56 cm og 56 x 50 cm i overflade. De 
stikker 24 og 28 cm i dybde. Stolpen A 17 på figur 19 
er en dobbeltstolpe, hvilket kan skyldes udskiftning 
eller tillagt støtte af den oprindelige dørstolpe. Stolpe 
AI8 kan evt. ligeledes være en dobbeltstolpe 

Fig. 19. Dobbeltstolpen A 17 i profil. Dørstolpen kan være 
udskiftet eller opstøttet som resultat af slitage på indgangen. 
(Foto S. Diinbofl). 

Fylden i langhusets stolper varierer men gennemgående indeholder de - som stolpen Al3 viser i 
foto på figur 20 - en lys gråbrun sandet fYld med lidt trækul i top. Derunder følger i bund en 
varieret sammensat gulgrå og orangebrun sandet lys fYld med ganske lidt trækul. Den lyse 
bundfYld er spor efter stolpernes opgravning, mens den mørkere topfyld i flere tilfælde synes at 
~ ,;, !!;.- ," ~ ;..::. -~ _ være sekundær jord der er indblandet eller har sunket 

. - ,..., ." ned i toppen af de gamle stolper efterhånden som 
;;~~~~;;::: • fylden der har sat sig. I en række stolper var det dog 

.1 muligt at erkende den oprindelige lyse grå 

Fund 
Der er ikke fund fra hus Ul. 

Tolkning og datering 

uforstyrrede stolpefYld. 

Fig. 20. Tagbærende stolpe A 13 set i profi l. Den lyse 
orangebrune bundfyld er spor efter det opgravede stolpe hul. 
Helt typisk har man gravet skråt ind fra den ene side 
hvorved stolpen kunne tippes på hæld og derved trækkes 
lettere op. (Foto S. Diinhofl). 

Hus lI! lader sig med nogenlunde sikkerhed lYpebestemme og beskrive. I form minder bygningen 
om langhus V der ligger sydvestligt på det store udgravningsfelt I. Det er sandsynligt at langhus 
lI! er en lignende bygning med samme ruminddeling. Det vil sige en traditionel inddeling med 
boligdel i nordvest og et ildsted ud mod husets gavl og med stalddel i husets anden del. Det er 
dog usikkert om stalden strækker sig helt ud til gavlen i sydvest eller om der rundt tagstolperne 
A39 og A3l ligger et tredje rum med anden funktion. Den samme funktionsinddeling blev 
foreslået for langhus Il. 

De opgravede stolper med indblanding af sekundær fYld er vanskelige at datere radiologisk. Der 
er en stor risiko for at det udtagne trækul er indkommet sekundært i stolpen, enten som ældre fYld 
fra fladen rundt, der ved opgravningen er blevet indblandet, eller det kan være sunket ned i 
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fra fladen rundt, der ved opgravningen er blevet indblandet, eller det kan være sunket ned i 
toppen ar de gamle stolper fra yngre jordlag eftethånden som stolpemes løse fyld SlItte sig. Fra 
den tagbærende stolpe AIO er prøven VP-19 behandlet. Prøven (Beta-132956) daterer sig til 2440 
+/- 60 BP, cal. Be 520 (caI. BP 2460), hvilket giver en datering til sen bronzealder og tidlig 
jernalder. Dateringen er fuldt tænkelig, men den er ikke sikker. I sammenligning med de to 
dateringer fra det lignende hus V der er et par århundreder yngre, så kan den radiologiske 
datering fra hus ill evt. være lidt for gammel. 

Foto 
Film Ol; Bill. 20, 25, 31-32 
Film 03; Bill. Ol, 04, 07, 15,19,24,29 
Film 04; Bill. 10, 12-13, 16, 19-20,22,29-30 
Film 07; Bill. 22, 24-25 
Film OS; Bill. 06-07 
Film 09; Bill. O l 
Film 14; Bill. 05 
Film 15; Bill. 05,20,23,29-34 
Film 16; Bill. 04, 34-35 

Tegaiager 
Plantegning nr. 04 
Plan- og profiltegning nr. 15 
Plan- og profiltegning nr. 23 
Plan- og profiltegning nr. 25 
Plan- og profiltegning nr. 31 
Plantegning nr. 32 
Plan- og profiltegning nr. 35 
Plan- og profiltegning nr. 51 
Plan- og profiltegning nr. 54 

Videnskabelige prøver 
Fire videnskabelige prøver blev udtaget fra langhus ill. Af disse er prøven VP-19 udtaget fra 
tagstolpe AlO radiologisk bestemt. Den daterer sig til sen bronzealder og i overgangen til tidlig 
jernalder (Beta-132956) daterer sig til 2440+/- 6() BP, cal. Be 520 (cal. BP 2460). Prøven VP-IS 
blev udtaget fot mulig radiologisk datering. 

De to prøver VP-20 og VP-21 blev udtaget for evt. makrofossilanalyse, der henvises til botanisk 
appendiks sidst i rapporten. 

Prøve Struktur Type Nr. BP +/- CalADIBC CalBP I Sigmax I Si2 min 2 SigJl1llX 2Si2min 
18 23 cl4 
19 lO c14 Beta-1329S6 2440 60 -520 2460 -760 -410 -790 -390 
20 42 bot 
21 35 bot 

Tabell6. Udtagne videnskabelige prøver fra langhus 111. 



Hus IV 

Lokalisering 
Hus IV ligger på det store hovedfelts nordvestlige del. 

Anlægsbeskrivelse 

Fig. 2 t . Hus IV oprenset i flade. Med hvidt er 
markeret husets stolper. I forgrunden imellem gavl 
og tagbærende stolper ses det rødbrændte spor 
efter husets ovnanlæg. (Foto S. Diinhofl). 

Hus IVer en nordvest - sydøst orienteret bygning med en længde af9,8 meter og en største 
bredde på 4,6 meter. Huset lå velbevaret i !laden og formodentlig er alle stolper fundet. Det har 
fire tagbærende stolper arrangeret i to par og 20 vægstolper. Det har to indtrukne dørstolper i 
nordvest og muligvis nok en indgang i husets modstående gavl. l husets sydøstende ligger et 
ovnanlæg og i husets nordvestende et ildsted. 
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Fig. 22. Strukturer i hus VI. Stolper er vist med udfyldt sort. Husets ildsted A206 og ovnanlæg 
AS8 vises med skraveret signatur. Huset ses mod nordøst. 

Stolperne i hvert tagbærende stolpepar A207 - A256 og A475 - A202 ligger med en indbyrdes 
afstand af 1 y, meter. De to par stolper ligger ca. 3,20 meter fra hinanden. Der er 1,25 cm ud til 
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sydvestvæg og 1,50 meter ud til nordøstvæggen. Fra A256 - A207 er der tre meter til 
nordvestgavl og fra A202 - A475 er der 3,30 meter til sydøstgavlen. 
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De fire tagbærende stolper måler i fladen 34 til 40 cm i profilbredde med et snit på 37 cm. De 
stikker i genncmsnit 50 cm i dybde (30 til 62 cm). De har lodrette eller stejle sider med flad bWld. 
Spor efter stolperne viser en diameter på 25 cm. 

Vægstolperne tegner sig som rWlde eller ovale i)'ldskifter i tladen med en bredde af20 til 37 cm 
med et snit rWldt 29 cm. De har en dybde imellem 13 og 43 cm med et snit på 29 cm. De fleste 
har lodrette eller stejle sider med flad bund, men nogen variation ses. 

I husets nordvestlige gavl ligger to mulige dørstolper A473 og A474. De danner en smal åbning 
på blot 60 cm. De to stolper er henholdsvis 33 og 30 cm brede i profil og 30 cm dybde. De har 
stejle sider og flad bWld. Den smalle døråbning er bemærkelsesværdig og det er måske mere 
sandsynJigt at bygningen har haft en lidt bredere åbning i sydøst imellem vægstolperne AI90 og 
A195 på lidt over en meter. 

T_ Struktur Fonn Lomade Bre<Ick Profildybde ProfiIbmide Profille2n Sider Bund 
dørstol1)e 473 rundoval 35 31 30 33 41 41 3 
dørstol1)e 474 diffus oval 45 34 lO 30 43 43 3 

ildsted 206 kvadr. oval 61 60 4 60 41 41 4 
ovn 58 IanJlOvaI 200 86 lO 200 42 42 4 

~tol1)e 202 langoval 42 30 61 34 19 41 I 
tagstolpe 207 rundoval 45 36 30 38 41 41 I 
~toI-",,- 256 rundoval 45 27 44 40 41 41 3 

475 rund 34 34 62 37 41 41 3 
vægstolpe 190 rund 28 28 31 30 41 41 I 
vægstolpe 191 nmd 29 26 31 30 41 41 3 
vællStOløe 192 nmdoval 34 24 25 29 41 41 4 
vællStOl1)e 193 rundoval 30 26 36 33 41 41 3 
vægstol1)e 195 rund 39 38 41 35 43 43 I 
vællStOloe 197 nmdoval 30 25 23 22 43 42 I 
væJ!Stoloe 201 nmd 27 27 28 28 43 42 1 
vægstolpe 204 nmd 23 23 30 29 43 42 3 

I vægstolpe 205 rund 30 29 30 37 43 42 3 
væJ!Stoloe 208 rundoval li 29 27 35 41 42 3 
vællStOlpe 2SS rundova! 4& 14 43 27 43 42 3 
vægstolpe 257 nmdoval 27 23 34 25 41 41 3 
vægstoljJe ~ 258 nmd 33 32 33 27 41 41 I 
VlOJ!Stolt>e 259 rund 40 34 29 34 41 41 3 
vægstolpe 260 rund 24 22 22 30 41 41 3 
vægstoljJe 261 rundoval 30 26 26 24 43 43 I 
væJ!Stoloe 470 nmd 26 2S 30 27 43 42 3 
væ2Stolpe 471 nmd 25 23 13 Z5 43 5S 3 
vægstolpe 472 nmdoval 31 23 33 ZO 54 54 3 
væJ!Stoloe 476 rund 24 23 17 25 41 41 3 

Tabell. 7. MAI og udseende for strukturer i Hus IV. Sider - l: Iodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: nmd; S: opgrsvet. Bond
I: flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujevn; S: rund; 6: andet. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
5 
3 
I 
I 
1 
l 
5 
3 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
S 
l 
1 
3 

I husets langsgående midtakse ligger to strukturer der tilhører bygningen. I rummet mellem de to 
tagbærende stolpepar tæt op mod A207 og A256 ligger resterne af et ildsted A206. Nyere tids 
opdyrkning har bortpløjet det meste af ildstedet og det må oprindelig have strakt sig yderligere 
mod sydøst. Det er bevaret som et trækul1Yldt kvadratisk - ovalt i)'ldskifte 61 x 60 cm med en 
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dybde på 4 cm. Det har rundede sider og flad bund. Der ses en svag varmepåvirkning og farvning 
af undergrund under ildstedet. 

Fig. 23. Ovn A58 oprenset i flade set mod 
nordøst. Anlæggets fyld bærer tydelige spor 
efter brænding med høje temperaturer. Til 
højre ses ovnens rødbrændte gulvflade og til 
venstre hvidgrå ler efter evnes kuppel. (FOlD 
A. Bruen Olsen) 

I bygningens sydøstlige ende ligger imellem det tagbærende stolpepar A47S - A202 og 
sydøstgavlen et ovnanlæg AS8. Det måler 200 x 86 cm og er orienteret nordvest - sydøst i 
overensstemmelse med husets længdeakse. Ovnen har en største dybde på 30 cm, den har skrå 
rundede sider og afrundet tlad bund. 

Fig. 24. Den nordvestlige halvdel afovn AS8 
i oprenset flade set mod sydvest. Den hvidgrå 
ler fra ovnkuppelen er afrenset og gulvlagets 
trækulblandede fy ld samt rødbrændte bund er 
synlig. (Foto T. Meling) 

Ovnens opbygning i hus IVer ikke helt entydig. Der er en rødbrændt bund af brændt ler og sand. 
Indenfor denne bund ligger et trækulholdigt lag der må være restryld fra gentagne opvarmninger. 
I kanten af den rødbrændte bund kunne udskilles flere små runde fordybninger hvori sad rest af 
den ubrændte lerkuppels ryld . I disse huller har siddet træstokke vidjer/stokke der har dannet 
skeiet i ovnens kuppel. Lerovnen i hus IV belyses som type bedre ved at sammenligne med ovnen 
i hus VI. 

Fyld/materialer 
I de fleste stolper ses en todelt ryld. I toppen ligger en gråbrun sandet ryld med trækul og 
derunder i sider og bund en lysere orangebrun med mindre trækul. Den lyse bundryld er den 
oprindelige ryld rundt stolpen. Den mørkere topryld er fra hvor stolpen oprindelig sad. Hvad 
enten stolpen er bortrådnet eller fjernet efter endt brug afhuset, så er hulrummet fra hvor stolpen 



sad påfølgende fyldt med fyld fra bopladsfladen. I flere stolper ses rødlige rester aihusets 
lerklining. Om et evt. gulvlag kan intet siges. 
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Ildsted A206 er forstyrret ai senere tids opdyrlrning, men det indeholder et oprindelig kompakt 
sort trækullag. Undergrund derunder er let rødbrændt. OvnanIæggets fyld er gennemgået herover 
og der henvises i øvrigt til ovn A93 i hus VI. 

Fund 
Der er ikke fund fra hus IV. 

Tolkning og datering 
Hus IV er et lille treskibet langhus med et areal på blot 45 m2

• Det er lidt under ti meter langt og 
det ligger under hvad der er normalt for bostaldhuse fra perioden. Indretningen med ovn i den ene 
ende og ildsted i den anden viser at bygningen har haft en speciel funktion. Sammen med det 
nærliggende langhus V udgør hus IV et samlet gårdanlæg, hvor hus V er bostaldhus og hus IV er 
udhuslværkstedsbygning. 

Bygningens funktion rnA knyttes til ovnanlægget. En ovn kan anvendes til opvarmning eller 
produktion i mange sammenhænge og det er et spørgsmål hvilken der er tale om her? Normalt 
synes opvannning og madlavning inde i husene at benytte ildsteder og husarner. Bygningen har 
allerede en ame ved ildsted A206, ovn AS8 bør derfor tolkes som et produktionsanlæg. Der er 
flere processer der kræver opvarmning ved høje temperatorer og både metalproduktion og 
brænding ai keramik sker i ovnanlæg. Til metaJproduktionen anvendes normalt en fonn for 
skaktovn, så mest sandsynligt må A5S tolkes som en ovn til brænding aikeramik. Diskussionen 
skal uddybes under gennemgangen ai den lignende ovn A93 i hus VI. 

To prøver blev udtaget til radiologisk datering. Den første (Beta-1329S1) daterer bygningen til 
2190 +/- 50 BP, cal BC 320 (caJ. BP 2270), den anden {Beta-132952) til 2330 +/- 70 BC, cal. BC 
390 (cal. BP 2340). De to dateringer sætter huset til lidt før midten ai førromersk jernalder med 
en spredning på 70 år kalibreret. 

Foto 
Film Ol; Bill. 27-29 
Film 02; Bill. 09-10, 28-32 
Film 04; Bill. 23-28 
Film 10; Bill. 33-36 
Film 11; Bill. 01-22 
Film 12; Bill. 01-10 
Film 13; Bill. 10 
Film 14; Bill. /7-19 
Film 16; Bill. 30 
Film 17;Bill.lQ-12 
Film 18; Bill. 01-32 
Tegninger 
Plantegning nr. II 
Plantegning nr. 19 
Plan- og profiltegning nr. 41 
Plan- og profiltegning nr. 42 
Plan- og profi1tegning nr. 43 
Plan- og profiltegning nr. 54 
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Plan- og profiltegning nr. 55 

Videnskabelige prøver 
Fire videnskabelige prøver blev udtaget fra hus IV. Det er de to botaniske prøver VP-07 og VP-
08. De to prøver er analyseret og resultater gennemgås i botanisk appendiks til slut i denne 
rapport. To prøver blev udtaget til radiologisk analyse. Det er VP-OS fra vægstolpe A259 (Beta-
132951*) der daterer sig til 2190 +/- 50 BP, ca! Be 320 (ca!. BP 2270), og det er VP-06 fra 
tagstolpe A202 (Beta-I 32952) der daterer sig til 2330 +/- 70 Be, ca!. Be 390 (ca!. BP 2340). 
Imellem de to dateringer ligger omkring 100 år (kalibreret 75 år). 

• For dateringen Beta-132951 eksisterer tre interceptdateringer ca\. BC 340 (ca!. BP 2290), cal. 
Be 320 (ca\. BP 2270) og cal. BC 210 (ca!. BP 2160). I skema herunder opgives den mellemste. 

Tabell 8. Udtagne videnskabelige prøver fra hus N. 
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Hus V 

Lokalisering 
Langhus V ligger i den nordvestlige del af det store hovedfelt I. 

Anlægsbeskrivelse 
Langhus V er et 13Y, meter langt og 5Y, meter bredt tre-ski bet langhus. Det er orienteret nordvest 
- sydøst. Huset er afdækket i sin helhed, men desværre mangler enkelte vægstolper i husets 
sydøstlige afslutning. Skaden er desværre opstået under den registreringsundersøgelsen forud for 
hovedundersøgelse. Man havde udlagt en søgegrøft hen over husets sydøstlige afslutning og har 
tydeligvis overset adskillige vægstolper. Grøften har været vel dyb, og er stedvist gået for langt 
ned i undergrundens sandlag og det har spist lidt af huset. Af de nærliggende vægstolper A479 og 
A480 var der blot bevaret et par cm i dybde. Situationen ses på fotoet i figur 25, hvor den stenede 
fyld i forgrunden viser den forstyrrende søgegrøft. Uanset skaden så er det muligt at beskrive 
huset som en helhed. 

Fig. 25. Langhus V set i oprenset flade set mod 
nordvest. Stolper er markeret med hvid cirkeI. 
(Foto S. Diinhoft). 

Fig. 26. Langhus V i oprenset flade set mod 
sydøst. I forgrunden ses det trækulholdige 
rødbrændte spor efter husets ildsted. (Foto S. 
Diinhoft). 

Den tagbærende konstruktion har været båret af 18 stolper ordnet i ni par. Afstanden mellem 
stolpepar fra A231 - A233 i nordvest til stolperne A242 - A240 ligger jævnt omkring en meter. 
Fra A242 - A240 ud til det sydøstligste par A253 - 241 er der ca. 1,70 meter. Det større spring 
kan skyldes en funktionsopdeling afhuset. Afstanden imellem de enkelte stolper i parrene ligger 
omkring 2,20 meter. Der er en vis variation, men afstanden fremtræder jævn. Fra tagbærende 
stolper ud til langsidens væglinie er der 1,30 meter nær gavle og 1,70 meter ved husets midte. 
Den lidt større afstand i midten skyldes husets let buede sider. Fra Stolperne A231 - A233 er der 
1,90 meter ud til nordvest gavl og fra stolperne A253 - A241 er der 3 meter ud til sydøstgavl. 

De tagbærende stolper måler gennemsnitligt ifladen 39 cm i profilbredde (31 - 50 cm). De 
stikker imellem 21 og 50 cm i dybde med et snit rundt 30 cm. De har lodrette eller stejle sider og 
de fleste har flad bund. I stolperne A227 og A233 ses større sten men ikke egentlig stenpakning. 
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Fig. 27. Strukturer i langhus V. Sort signatur er de bevarede husets stolper i bygningen. Med hvid er angivet 
de to vægstolper der oprindelig må have ligge i husets sydøsthjørne. Med skraveret signatur ses husets ildsted 
A232 og indgangs- gødsellaget A482. 
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Fra væglinien er der bevaret 34 stolper. Der har oprindelig været mindst 36 vægstolper. l 
sydvestsiden strækker struktur A482 sig ind over væglinien og den kan have spist en stolpe eller 
to (se diskussion herunder). 

Vægstolpernes dybde ligger imellem 2 og 37 cm med et gennemsnit på 15 cm. De måler i 
profilbredde 19 til 35 cm med et snit på 27 cm. Der ses en vis variation i sider og bund, men 
mange har skrå sider. De fleste har flad bund, men igen ses stor variation. 

I husets nordøstside markerer de to indtrukne stolper A209 og A21 O husets indgang. De danner 
en døråbning på en meter. Der kan have været yderligere en indgang i husets sydvestlige 
langside. Imellem vægstolperne A246 og A247 ligger det store fyldskifte A482. På fotoet figur 25 
ses det mørke fyldskifte midt i væglinien til venstre. Det er et større ovalt fyldskifte på 2,40 x 
1,70 meter dannet af en rødbrun tørvagtig masse og lag af gråbrun sandet fyld med noget trækul. 
Flere steder på det store udgravningsfelt I er der iagttaget fyldskifter som derte, bl.a. op til bus I. 
A482 var 18 cm dyb, de to nærliggende stolper A246 og A247 var begge 13 cm dybe, det 
medfører at evt. vægstolper ber kunne være gennemgravede. En anden tolkning er al A482 
markerer en større indgang ind til busets staldde!. Færdse! afmennesker og storfæ ind og ud af 
huset har slidt sig ned og afsat et lag af husaffald og gødsel fra stal den. 

I husets nordvestlige ende imellem sidste tagbærende stolpepar A233 - A231 og gavlen ligger 
ildsted A232. Det er et ovalt fyldskifte på 80 x 45 cm med en største dybde på 5 cm. Det har 
rundede sider og let ujævn bund. Ildstedet er kun delvist bevare!. Nyere tids opdyrkning har 
fjernet størsteparten, tilbage er det rødbrændte spor i undergrundens sand og spredte lommer af 
kompakt trækul. Ildstedets placering imellem sidste stolpepar og gavl er utraditionel, men kendes 
fra andre samtidige vestlandske lokaliteter. 
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Type Struktur Fonn Lænllde Bredde Profildvbde Profilbredde F1adctegn Profiltegn Sider BWld 
dørstolpe 209 rund 35 30 12 30 44 48 2 5 
dørstolpe .. 210 oval 36 26 10 22 44 48 2 1 
J!Ødsellae 482 diftbs rund 250 175 18 130 54 2 4 

ildsted 232 oval diffus 80 45 5 82 46 54 4 4 
tagstolpe 227 rundoval 33 22 26 32 46 52 l 1 
taestoloe 228 rund 39 37 27 33 46 52 I 1 
taestolne 229 oval 38 26 27 39 46 52 1 l 
tagstolpe 230 langoval 40 26 29 38 46 52 3 5 
tagstolpe 231 rund 38 34 48 35 46 52 3 l 
.~tolpe 233 rund 38 35 47 36 46 52 I 1 
taestoloe 234 oval 32 22 30 31 46 52 1 5 
tagstolpe 235 rundoval 36 26 2S 34 46 52 3 I 
tagstolpe 236 . pæreformet 34 26 53 40 46 53 I I 

237 rundoval 61 50 55 50 46 53 3 I 
taestolpe 238 rund 35 34 30 31 46 52 3 5 

I tagslolpe 239 rund 12 32 48 36 46 52 l l 
tagStolpe 240 rund 34 35 40 44 46 53 1 1 
taestoloe 241 laneoval 45 25 16 42 46 53 4 5 
taestolpe 242 oval 32 25 25 35 46 53 3 I 
tagstolpe 243 oval 38 30 26 43 46 53 2 1 
ta~tolpe 244 oval 38 34 35 47 46 53 3 l 
IlU!Stolne 253 IllIlI!Oval 41 21 10 49 46 53 4 5 
vægsto!oe 199 rund 37 33 15 32 44 47 3 1 
vægstolpe 200 rundoval 47 39 19 35 44 48 2 5 
væestolpe 211 rundoval 33 27 14 33 44 48 2 4 
væestolpe 212 oval 40 32 20 28 44 47 2 1 
vægslolpe 213 rund 27 26 8 27 44 47 2 1 
væ~ 214 rund 28 27 17 27 44 47 3 I 
vællStolne 215 rundoval 21 19 10 20 44 47 2 3 
vællStolpe 216 rundoval 21 21 11 24 44 47 2 1 
vægstolpe 217 rundoval 28 25 18 32 44 47 4 5 
vællStoloe 218 rundoval 31 28 37 29 44 47 3 1 
væestoloe 219 rund 25 21 25 24 44 47 3 I 
vægstoine 220 rundoval 2S 22 18 22 44 47 3 1 
væl!litolpe 221 rund 28 25 IQ 22 44 48 2 I 
vællStoloe 222 oval 45 29 8 26 44 48 2 4 
væestolpe 223 oval 34 20 9 19 44 48 2 4 
vægstolpe 224 oval 28 27 19 25 44 48 2 I 
væestoloe 225 oval 32 20 15 20 44 48 3 3 
væestolpe 226 rund 24 23 14 22 44 48 3 5 
væl!litolpe 245 rundoval 30 24 13 29 44 48 2 I 
væl!Stoloe 246 oval 36 27 13 31 44 48 2 3 
væl!Stoloe 247 oval 36 24 13 32 44 54 2 5 
væl!litolpe 248 rund 30 27 29 29 44 48 3 6 
vægslQlpe 249 rund 26 25 16 27 44 48 3 I 
væJ!StolDe 250 rund 3i 3i 10 25 44 48 2 5 
væl!$lolpe 251 rundoval 26 24 19 29 44 48 2 3 
vægstolpe 252 rund 22 21 5 22 44 48 2 I 
vægsto]pe 262 rund 32 27 19 29 44 47 1 l 
væJ!Stolpe 263 rund 29 27 17 28 44 47 1 1 
vægstolpe 265 rund 29 28 18 28 44 47 3 5 
vægsto~e 266 rund 30 28 9 26 44 47 3 5 
væJ!Stolpe 267 rund 31 30 14 21 44 47 2 5 
vægstolpe 479 rundoval 24 20 2 27 44 48 3 I 
vægsto~ 480 rund 28 26 2 22 44 48 I 1 
væJ!Stolpe 481 rundoval 21 14 20 30 44 54 2 5 

Tabell. 9. Mål og udseende for strukturer i Hus V. Sider - I: lodret; 2: s!<rA; 3: stejl; 4: rund; 5: opgravet. Bund - I: 
flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujevn; S: rund; 6: andet 
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Fyldlmaterialer 
Der er variation i fYlden i langhusets strukturer. De fleste har en spættet gråbrun sandet fYld med 
trækul i top. I bund og mod sider ligger en orange- og gulbrun lys sandet fYld med lidt trækul. 
Den lyse bund- og sidefyld er stolpehullets pakning, mens den mørke topfyld er spor efter hvor 
stolpen var. 

Fund 
Der er ingen fund fra langhuset. 

Tolkning og datering 
Langhus V er i type et vanIigt tre-skibet bostaldhus med bolig og stald under samme tag, som det 
er typisk for periodens bebyggelse. Ildsted A232 viser at boligdelen har Iiget i husets nordvestlige 
ende. Det store gødsellag A482 tyder på at staldens nordvestlige afslutning i det mindste må 
lokaliseres her. Der er flere alternativer til husets funktionsinddeling. Der kan ligge en stor 
boligdel i husets nordvestende helt ned til efter indgangen ved A209 og A21 O. Det giver et 
boligareal på rundt 30 ml. Det er muligt at boligdelen har haft yderligere ruminddeling. 
Adskillelsen mod stalden ligger i området mellem døråbningen A209 - A21 O og gødsellag A482, 
et eller andet sted omkring de tagbærende stolpepar A127 - A137 eller A144 - A23S. Hvis 
stalden strækker sig helt ud til husets afslutning i sydøst giver det et staldareal på 35 m2

• Den lidt 
større afstand omkring stolpeparret A141 - A153 kan dog tyde på at der li~er et eget rum i den 
sydøstlige ende af huset. Stalden der så ligger midt i huset er på 17 - 18 m og det yderste rum på 
et lignende areal. Funktionen af dette ekstra rum i sydøst er ukendt. Det kan være yderligere 
staldareal måske for småfæ, det kan have været lagerrum for kom o. lign. eller for gårdens 
redskaber. 

To dateringer blev udtaget for radiologisk datering. Den tagbærende stolpe A233 er dateret til lidt 
før midten afførromerskjernalder (Beta-132949) 2290 +/- 60 BP, cal. Be 380 (cal. BP 2330). 
Tagstolpe A237 daterer sig nogenlunde samtidigt (Beta-132950) 2300 +/- 60, eat Be 390 (ca1. 
BP 2340). Både dateringer og beliggenhed gør det sandsynligt at langhus V og værkstedsbygning 
IV tilhører samme gårdanlæg (for denne diskussion henvises til afsnit i indledningen). 

Foto 
Film 02; Bill. 22-24 
Film 12; Bill. 11-24 
Film 13; Bill. 17, 19-36 
Film 14; Bill. 04, Il, 14-16 
Film 15; Bill. 0!-15, 21-22, 24-28, 35-36 
Film 16; Bill. 01-02, 09-29, 31-33 

Tegninger 
Plantegning nr. 16 
Plantegning nr. 17 
Plantegning nr. 18 
Plantegning nr. 19 
Plan- og profiltegning nr. 44 
Plan- og profiltegning nr. 46 
Plan- og profiltegning nr. 47 
Plan- og profiltegning nr. 48 
Plan- og profiltegning nr. 52 
Plan- og profiltegning nr. 53 
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Plan- og profiltegning nr. 54 

VidenskabeHge prøver 
Fire videnskabelige prøver er udtaget fra langhus V. Det er to botaniske prøver VP-03 fra 
tagstolpe A235 og det er VP-04 fra vægstolpe A212. To prøver er radiologisk bestemt. Prøven 
VP-Ol fra tagbærende stolpe A233 er bestemt til (Beta-132949) 2290 +/- 60 BP, ca!. Be 380 (ca\. 
BP 2330). Prøven VP-02 fra tagstolpe A237 daterer sig til (Beta-\329S0) 2300 +1- 60, ca!. Be 
390 (ca!. BP 2340). Begge dateringer samler sig til lidt før midten afførromerskjernalder. 

Prøve Struktur Type Nr. BP +1- CalADIBC CalBP 1 Sig max 1 Sig min 2 Sig max 2 Sig min 
Ol 233 cl4 Beta-132949 2290 60 -380 2330 -400 -240 -420 -200 
02 237 cl4 Beta-I 32950 2300 60 -390 2340 -400 -360 -420 -200 
03 235 bot 
04 212 bot 

Tabell 10. Udtagne videnskabelige prøver fra langhus Il. 
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Hus VI 

Lokalisering 
Hus VI er beliggende midt i det store felt og ligger tværs hen over langhus I. 

Anlægsbeskrivelse 
Den treskibede bygning hus VII ligger orienteret vestnordvest - østsydøst hen over det store 
langhus I. Bygningen er kun delvist bevaret, der er påvist tre tagbærende stolper, 15 vægstolper 
og et ovnanlæg. Huset er vanskeligt at beskrive i sin helhed og det kræver en del antagelser at 
rekonstruere det oprindelige udseende. 
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Fig. 28. Strukturer i bygning VI . Sort signatur viser de fundne stolper i bygningen. Med hvid angives 
hvorledes bygni ngens øvrige stolper kan tænkes at have ligget. Med skraveret signatur vises husets 
ovnanlæg A93. Vægstolpen A467 må regnes som noget usikker. 

Tre tagbærende stolper er bevaret fra bygningens midte og sydøstlige del. Det er stolpeparret 
A477 og A91 og det er den enkelte stolpe A80. De måler i profilbredde imellem 31 til 47 cm med 
et gennemsnit på 37 cm. De stikker 27 til 37 cm i dybde med et snit på 34 cm. De har lodrette 

sider og flad bund. Under den påfølgende 
bearbejdning af feltdokumentation efter afslutning 
af feltarbejde har det vist sig at den sydlige makker 
til tagstolpe A80 faktisk kan påvises på et enkelt 
foto. Stolpen blev desværre ikke dokumenteret i felt 
men er tilstrækkelig tydelig på foto 

Fig. 29. Til højre på foto ses den store tagbærende stolpe 
A95 til hus J. til venstre ses en lille cirkel bl .a. med en 
gråhvid sand/ler fyld. Denne struktur må være den 
manglende tagslolpe overfor A80. (Folo A. B. Olsen) 
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Fra husets nord og vestlige langsider er bevaret 13 vægstolper og i gavlenderne yderligere to 
stolper. Vægstolperne måler i profilbredde IS cm i gennemsnit (9 - 25 cm) og de har en 
profildybde på rundt 8 cm (1 - 20 cm). På figur 28 er markeret struktur A467. Den er i felt tolket 
som et fyldskifte og udgik fra videre beskrivelse. Det kan påfølgende ikke udelukkes at A467 har 
været vægstolpe i hus VI sydlige langside. Den ligger dog forskudt for det forventede vægforløb, 
og følger man det forventede forløb skulle vægstolpen ligge hvor vægstolpe A98 i langhus I er. 
Selvom hus VI er yngre end hus I, så kan en lille vægstolpe fra Hus VI være usynlig i kanten af 
en større ældre stolpe. Det skal erindres at husets vægstolper var meget vanskelige at erkende i 
fladen og slet ikke er påvist i sin helhed. 

Type Struktur Fonn Længde Bredde Profildybde Prolllbredde Fladetegn Prol11tegn Sider Bund 
ovn 93 oval kantet 214 U8 15 210 21 21 4 l 

tagstolpe 80 rundoval 38 30 27 47 45 45 l l 
tagstolpe 91 rund 37 37 37 31 45 45 I l 
taastolDe 477 rund 34 34 37 34 50 50 l l 
væRStolpe 75 rundoval 19 15 4 19 45 45 4 I 
vægstolpe 85 rund 21 20 10 19 22 22 4 l 
væRStoloe 87 rundoval 18 17 5 15 45 45 4 I 
Yæ2Stoloe 120 rundoval 17 14 2 13 14 54 4 4 
vægstolpe 271 rund 13 Il 4 10 45 45 4 5 
væRStolpe 272 rund 20 20 U 20 45 45 2 l 
væ2Stolpe 452 rund 27 25 14 25 4S 45 4 5 
vægstolpe 454 rund Il 10 2 10 45 45 4 l 
vægstolpe 455 rund 18 18 U 17 45 45 4 5 
Yæl!Stoloe 457 rund 20 19 8 18 45 45 4 l 
vægstoloe 458 rundoval 13 Il 3 Il 45 45 4 l 
vægstolpe 463 rund Il 9 l 10 50 50 4 l 
YæRStoloe 464 rund 10 lO 20 lO 45 45 1 1 
væRStoloe 465 rund lO Il 12 9 45 45 2 2 
vægstolpe 467 rundoval 15 10 l Il U O 2 4 

Tabell. Il. Mål og udseende for strukturer i Hus VI. Sider - I: Iodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: rund; 5: opgravet. Bund -
l: !lad; 2: spids; 3: skrå; 4: qjævn; 5: rund; 6: andet. Vægstolpe A467 er meget usikker. 

Ud fra de bevarede stolper kan en bygning der måler II V. x 4,8 meter tegnes. Den har rette sider 
og er her tegnet med tilnærmet rette gavle med afrundede hjørner. Gavlene er rekonstrueret ved 
hjælp af gavlene i hus IV. Der er indsat et tagbærende stolpepar i figur 28 i husets vestende 
imellem vægstolperne A271 og A8S. Der er intet sikkert belæg for disse to stolper men uden 
supplerende tagstolper vil spandet imellem parret A477 - A91 og vestgavlen være næsten syv 
meter. I en bygning med så svag vægkonstruktion ville dette give for stor tagvægt i husets 
vestende. Dette stolpepar må have eksisteret men er blot ikke påvist i felt. De tre stolpepar ligger 
da med en indbyrdes afstand på tre meter, med 1,5 til 1,6 meter ud til langsider og ca. 2,6 meter 
ud til gavlender. Der er desværre ikke påvist dørstolper i bygningen, man de kan have ligget i 
gavlender som ved hus IV. 

Imellem stolpeparret A477 -A91 og A80 og dens på foto påviste makker ligger et større 
ovnanlæg A93. Den tegner sig som et ovalt kantet fyldskifte i fladen og måler 2 x 1,3 meter. Det 
har rundede sider og flad bund i en dybde af 15 cm. Det er orienteret i henhold til husets 
midtakse. Anlægget blev udgravet meget omhyggeligt og der foreligger en række gode 
observationer herfra. Beskrivelsen af A93 udgør grundlag for forståelse af de fonnodentlig 
lignende anlæg AS8 i hus IV og A291 i hus VII. 
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l overfladen tegnede ovn A93 sig som et 
regelmæssigt fyldskifte med en rødbrændt og 
gråhvid leretlsandet fyld. Ved at udgrave 
anlægget i faser og opdelt i kvarte stykker et det 
lykkedes at få et godt billede af ovnens 
opbygning 

Fig. 30. Ovnanlæg A93 sel mod vest - nordvest. Den 
rødbrændte sandJler markerer ovnens bundlag. Den hvide 
ler er fra den sammenraste kuppel. Rundt anlægget ses 
spor efter stolper til bilde hus l og hus VI. (Foto A. B. 
Olsen) 

En sandet leret kvadratisk flade på 2 x 1,3 meter udgør bunden i ovnen. Denne er stærkt 
rødbrændt efter gentagne brændinger. Over bunden i vestenden har været rejst en lerkuppel, af 
udseende som en igloo. Kuplen har hvilt på et indre skeIet formet i træ. Træstykkerne har været 
nedsat i ovnens bundlag og der ses netop huller efter disse i bundlaget (fig. 31). Ved opførelsen af 
ovnen rejses i bundlaget et skeIet aftræ. Omkring dette skeiet fæstes ler. Ved brug af ovnen 
forkuller træskeIlettet, men kuplens ler brænder sig samtidig fast og bærer da selv sin egen vægt. 
Kuplen har haft en åbning mod øst i det område hvor trækul viser ovnens indfyringshul. 

Efter gentagen brug farves/brændes bundlagets ler rødt. Kuplens ler - i det mindste på ydersiden -
opnår aldrig så høje temperaturer at den rødbrændes. Den fremtræder med en hvidgrå ler. Efter 
endt brug afhus VI er ovnen rast sammen og kuplen ligger nu som hvidgrå ler henover bundens 
rødbrændte ler. 
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Fig. 31. Ovn A 93 set i flade og profil. øverst ses ovnen i første oprensede tlade. Nederst ses den sydlige 
halvdel i flade efter afrensning af ler fra den sammenraste kuppel. Langs hundens yderside ses de 
fordybninger hvor kuplens træskeIet oprindeligt var funderet. 
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Fyldlmaterialer 
Hovedsagelig indeholder stolperne en gråbrun sandet fyld med lidt trækul. Flere stolper kan være 
ispættet lysere gulbrun fyld og enkeltvist hvidgrå sandller. Om denne hvidgrå fyld er rest efter 
husgulv eller udpløjede rester af ovnen kan ikke afgøres. Ovn A93 er beskrevet her ovenfor. 

Fund 
Der er ikke fund fra hus VI. 

Tolkning og datering 
Det lader sig gøre at rekonstruere hus VI, om end med en vis usikkerhed vedrørende antallet af 
tagbærende stolper. Med et indre areal på 55m2 ligger bygningen i underkant af hvad der 
kendetegner bolighuse fra ældre jernalder. Dertil viser placeringen af ovnanlægget at huset ikke 
kan have haft stalddel. Der er næppe tale om et traditionelt bostaldhus, men rettere om en 
værkstedsbygning lig bygning IV. Bygning VI er således et værksted eller udhus der sammen 
med et nærliggende bostaldhus udgør et samlet gårdanlæg. 

Fra huset er en radiologisk prøve analyseret. Prøven (Beta-132954) 2240 +/- 50 BP, cal. 360 Be 
(cal. BP 2320) daterer sig til midt i ældre førromerskjernalder. Hvilket bostaldhus der knytter sig 
til hus VI er noget usikkert. Der er påvist tre bostaldhuse på Mo. Langhus V er bostaldhus for 
værksted IV i et samlet gårdanlæg. Langhus I og værksted Il udgør ligeledes en enhed. Tilbage 
bliver bostaldhus Ill. Dateringen for hus III (Beta-132956) 2440 +/- 60 BP, cal. Be 520 (ca!. BP 
2460) er noget ældre end dateringen fra hus VI. Det er blevet anført tidligere at dateringen fra hus 
III kan være for gammel. Husets konstruktion er opgravet og fjernet efter endt brug og derved er 
stolehullernes oprindelige fyld blevet opblandet med sekundær ældre fyld fra fladen. 

Hus VI ligger stratigrafisk over hus I (ovnen A93 gennemskærer de tagbærende stolpe A284 og 
A94 i hus 1). Hus I kunne dateres (Beta-132953) 2410 +/- 60 BP, ca!. Be 420 (ca!. BP 2370) og 
det passer fint som en lidt ældre datering i forhold til hus VI. Dateringen fra hus VI virker 
sandsynlig. Nærmeste para1lel for dateringen er fra Al, der er en afflere store runde gruber 
dateret til (T-14039) 2355 +/- 60, cal. Be 400 (ca!. BP 2350). Det er tænkeligt at de store runde 
gruber udgør en del af samme gårdanlæg som værksted VI og det er muligt at langhus III er 
bostaldhuset hertil. Typemæssigt svarer langhus III til langhus V (cal. BP 2330-2340) og det 
kunne indikere en vis samtidighed. Hvis det accepteres at hus III tilhører samme gårdanlæg som 
værksted VI og de store runde gruber så opnås netop en datering der hustypemæssigt svarer bedre 
overens med langhus V. 

Foto 
Film 02; Bill. 20-21, 25-27 
Film 03; Bill. 30, 33 
Film 04; Bill. 33 
Film 11; Bill. 23,25,28-30,35 
Film 13; Bill. 01-02, 04-09, 14 
Film 14; Bill. 01 
Film 17; Bill. 13-17 

Tegninger 
Plantegning nr. 05 
Plantegning nr. 11 
Plan- og profiltegning nr. 21 
Plan- og profiltegning nr. 22 



Plan- og profiltegning nr. 45 
Plan- og profiltegning nr. 50 

Videnskabelige prøver 
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En videnskabelig prøv blev udtaget fra hus VI. Det er VP-13 fra den tagbærende stolpe A9!. 
Prøven er radiologisk dateret (Beta-132954) 2240 +/- 50 BP, cal. 360 Be (ca!. BP 2320). Prøven 
bestemmer huset til lidt før midten afførromerskjerna1der. 

Prøve nr Struktur Nr BP +/- Ca! ADIBC Ca! BP I Si max I Si min 2 Si max 2 Si min 
13 91 014 Beta-1329S4 2240 SO -360 2320 -380 -210 -400 -180 

Tabell 12. Udtagne videnskabelige prøver fra langhus VI. 
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Hus VII 

Lokalisering 
I det lille nordlige udgravningsfelt (fig. 2) ligger resterne ar det formodede bygning VII. 

Anlægsbeskrivelse 
Det formodede hus VII fremtræder kun delvist bevaret. Der kan udskilles tre sikre par tagbærende 
stolper, et ildsted/ovn og seks vægstolper i den ene langside. Ud fra de bevarede rester drejer det 
sig om et tre-skibet hus orienteret nord - syd. Den bevarede længde ud de kendte stolper er 6,17 
meter. Skulle gavle følge umiddelbart efter ville huset i det mindste have haft en længde på ni 
meter. Bredden ville være på lidt under fem meter. Huset kan have været længere, det er en 
mulighed at en eller et par af stolperne A294, A295 og A298 hører til huset. Dette skal diskuteres 
herunder. 

Afstande imellem husets stolper varierer. Imellem stolpepar A286 - A285 og A290 - A289 er der 
2,85 meter, imellem A290 - A289 og A293 - A292 er der 2,25 meter. Imellem stolperne A286 og 
A285 i nord er der 1,70 meter, imellem stolperne A290 og A289 i midten er der 1,55 meter og 
imellem de sydligste tagstolper A293 og A292 er der blot 1,32 meter. De tagbærende stolper 
smalner til mod syd. Den samme indsnævring viser rækken af vægstolper der også trækker sig ind 
mod syd. Afstanden fra tagbærende stolper ud til vægstolper i den vestlige langside er lidt under 
1 y, meter. 
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Fig. 32. Stolper i langhus I markeret med sort udfyldning. Ildsted A291 markeret med skravering. De tre 
strukturer A294, A295 og A298 er stolper der kan have tilknytning til bygningen. 

De seks sikre tagbærende stolper har en profilbredde på imeUem 25 og 31 cm med gennemsnit på 
27 cm. De stikker imellem 8 og 22 cm i dybde med et snit på 19 cm. De har stejle sider og f1ad 
eller ujævn bund. 

Seks strukturer kan tolkes som vægstolper til bygningen. De måler i gennemsnit mellem 9 og 13 
cm i bredde med et snit på \O cm. I dybde stikker de i snit 16 cm (7 - 22 cm). De har lodrette 
sider og de fleste har f1ad bund. 



Type Struktur Fonn Længde Bredde 
ildsted 291 oval diffus 124 80 

tagstolpe 285 rund 24 24 
tagstolpe 286 rund 27 27 
tagstolpe 289 rund 32 31 
tagstolpe 290 rund 33 32 
tagstolpe 292 rund 28 28 
tagstolpe 293 rund 30 29 
vægsto lpe 348 rund 10 10 
vægstolpe 351 rund ]] 10 
vægstolpe 357 rund 10 9 
vægstolpe 358 rund 9 8 
vægstolpe 359 rund 10 10 
vægstolpe 360 rund 10 10 
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Husets ildsted A291 (eller ovnanlæg) er noget 
beskadiget af senere tid opdyrkning. Det er 
bevaret i en størrelse af 124 x 80 cm med en 
største dybde på 7 cm. Anlægget bærer tydelige 
spor efter at være gennempløjet. 

Fig. 33. Ildsted eller ovn A29 1 i oprenset flade. I 
forgrunden ses de to tagbærende stolper A290 -
A289 og i baggrunde A293 - A292). De to dybe 
furer igennem anlægget viser den reeente 
dyrknings skade. (Foto A. B. Olsen). 

Profi ldybde Profilbredde Fladetegn Profiltegn Sider Bund 
7 120 36 36 4 4 

21 25 36 36 3 4 
22 25 36 36 3 4 
2 1 31 36 36 4 1 
16 30 36 36 3 I 
8 27 36 36 3 I 

28 29 36 36 3 4 
20 10 26 36 I 2 
16 10 26 36 I I 
19 9 26 36 I I 
14 9 26 36 I I 
14 10 26 36 I 3 
14 10 26 36 l 5 

Tabell. 13. Mål og udseende for strukturer i Hus VII. Sider - I: lodret; 2: skrå; 3: stej l; 4: rund; 5: opgravet. 
Bund - l: flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 

Fyld/materialer 
De tagbærende stolper i langhuset har en meget ensartet fYld. Det er en mørk gråbrun sandet fYld 
ispættet gul- og orangebrun fYld med lidt trækul. I de to nordligste stolpepar A286 - A285 og 
A290 - A289 er der bevaret gråhvid sand/ler efter bygningens gulvlag. Dette mangler i de 
sydligste stolpepar. Vægstolpeme fremtræder med en mere ensartet gråbrun fYld med lidt trækul. 
Af ildstedet eller ovnen er kun bevaret den rødbrændte sand-/lerbund, resten er bortpløjet. 

Fund 
Der er ikke fund fra anlægget. 

Tolkning og datering 
Hus VII er ikke problemfri at bestemme. Der er bevaret spor efter en tre-ski bet nord - syd 
orienteret bygning der har målt godt fem meter i bredde og som minimum ni meter i længde. De 
to nordligste stolper A286 og A285 har en acceptabel bevaret dybde, det er derfor rimeligt at 
antage at havde der været yderligere stolpepar mod nord så ville de være påvist i flade. Husets 
sidste stolpepar må være det påtrufne. Det er derimod muligt at huset kan have strakt sig længere 
mod syd. Mod syd ligger tre stolper der kan være af interesse for en mulig forlængelse. De tre 
sikre stolpepar snævres ind mod syd. Følges retningen på de vestligste tagstolper, så ligger stolpe 
A298 i en perfekt forlængelse. Den tilsvarende stolpe mod øst er vanskeligere at finde. Stolpen 
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A294 er bedste bud og de to stolper A298 og A294 synes fortsætte den indsnævring der kunne ses 
i de tre sikre stolpepar. Stolpen A298 er meget dybere og indeholder en sort fed tyld i 
modsætning til den lysere og lavere A294. A298 indeholder lidt gråhvid sand/ler der kan svare til 
resteme af gulv laget i de to nordligste stolpepar men helhedsindtrykket er at stolpen afviger. 
A294 har i virkeligheden en bedre parallei i stolpen A295 . Begge er de dybe, begge har de mørk 
fyld og begge viser stik ind fra siden efter opgravning af stolpen. 

Fig. 34 og 35. Stolpeme A298 til venstre og A295 til hojre. De to stolper har et ensartet præg i fy ld og 
udformning der adski ller sig fra tagbærende stolper i hus vn. Stolpen A295 er forstyrret og gennemgravet af den 
grøftelignende struktur A394. (Foto A. B. Olsen). 

Stolperne A298 og A295 udgør en sammenhæng. A295 ligger for langt mod øst til den kan have 
funktion i hus VII. De to må være rest af et eget anlæg. Den tilbageværende stolpe A294 kunne 
være rest af et sydligt stolpepar til hus VII men det er mest sandsynligt at husets sidste stolpepar 
mod syd er A293 og A292. Dermed vil et mål på 9 x 4,5 meter være mest sandsynlig. Huset vil 
have nogenlunde samme størrelse som værkstedsbygningen hus IV. Hvis Hus IV' s gavle 
overføres til Hus VII og den østlige langside har tilsvaret den vestlige så kan hus VII 
rekonstrueres som det er forsøgt i figur 36 herunder. Der vides intet om husets indgang. De kan 
have ligge i gavlender som i hus IV. 
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~ o o • • • Fig. 36. Formodentlig udgør de tre 
stolpepar den samlede tagbærende 

o o konstruktion i Hus IV. En mulig 
o o rekonstruktion vi l da give en 

• o • • • • bygning med let indsnævrede sider 
og afrundede gavle. 

e.~ .... '~r 
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Foto 
Film 05; Bill. 24-26 



Film 06; Bill. 01-04, 27, 30 
Film 07; Bill. Ol, 08-13, 23, 26-31 
Film 08; Bill. 03-04, 

Tegninger 
Plantegning nr. 26 
Plan- og profiltegning nr. 36 

VidenskabeIige prøver 
Fra hus VII blev udtaget to prøver for radiologisk datering (VP-22 og VP-24). Prøven (Beta-
132957) fra stolpe A293 er blevet dateret til 2360 +/- 70, ca!. Be 400 (ca!. BP 2350), hvilket 
ligger i tidlig førromerskjeroalder. 

VP-23 fra stolpe A286 blev udtaget til botanisk analyse men er ikke behandlet yderligere. 
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Prøve Struktur TYPe Nr. BP +/- CalADIBC CalBP l Si2max l Si2 min 2 Sig max 2 Sig_min 
22 293 014 Beta-132957 2360 70 -400 2350 -500 -3ga -760 -230 
23 286 bot 
24 298 014 

Tabell 14. Udtagne videnskabelige prøVer fra hus vn. 
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Grøfte/hegn 

Lokalisering 
Fire anlæg på de to felter er tolket som bevarede rester af hegn. Det er de to hegnsgrøfte A487 og 
A123. Begge ligger i det store hovedfelt, A487 i nordøstligt ved langhus III og Al23 vest for 
langhus l. 

Nordligt i hovedfeltet ligger de fire stolper A182, A183, AI85 og A186, de tolkes som et 
stolpebygget hegn. Syd i det nordlige felt kan de to stolper A295 og A298 muligvis lignende ses 
som rest af et stolpebygget hegn. 
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Fig. 37. Planudsnit afhegnsgrøfte 
og stolpehegn. A: hegnsgrøft A 
(AI23), B: hegnsgrøft B (A487), C: 
stolpehegn C (AI82, A183, AI85 
og AI86), D: stolpehegn D (A295 
og A298) og fyldskifte A394, E: 
fyldskifterne A404, A430 og A431 

De fire hegn tilknytter sig forskellige gårdanlæg og de viser en vis variation. De skal beskrives 
hver for sig. 

Hegn A består afvæggrøft A123, der tegner sig i fladen som et langt smalt nordøst - sydvest 
orienteret fyldskifte med en bevaret længde på lidt over 12'/' meter, den er 24 cm bred og stikker i 
gennemsnit 4 cm i dybde. Den har rundede sider og flad bund. Fylden i grøften består af en mørk 
gråbrun sandet fyld med spredt trækul. 

Hegn B - væggrøft 487 er bevaret i en længde af ca. 8Y:. meter. Den svarer i beskrivelse til grøft 
A123, den har en bredde på 21 cm, stikker i snit 5 cm i dybde og har ligeledes rundede sider og 
flad bund. Samme gråbrune fyld med spredt trækul. Den tegner sig i fladen som en smal lang 
grøft med en bredde på imellem 27 og 20 cm og stikker 5 til II cm i dybde. 

Type Struktur Fonn Længde bredde Profildybde Profilbredde Fladetegn Profiltegn Sider Bund 
grøft 123 atlang 1266 24 4 20 13 51 4 I 
grøft 487 atlang 840 21 5 19 4 51 4 1 

stolpe 182 rund 27 26 10 29 35 35 2 3 
stoloe 183 rund 20 20 5 24 35 35 4 5 
stoloe 185 rund 21 20 11 27 35 35 4 5 
stolpe 186 rund 22 21 10 24 35 35 4 5 
stoke 295 oval kvadratisk 75 55 46 75 36 36 5 I 



Tabell. IS. MM og udseende for strukturer i hegn og grøfte. Sider -I: lodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: nmd; 5: opgravet. 
Bund - 1: flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 
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De fire stolper A182, A183, AI85 og AI86 udgør hegn C. De fl1'C stolper danner en øst-vest4Y, 
meter lang række af ensartede stolper. De måler 20 - 27 cm i tværmål i flade og stikker 5 til II 
cm i dybde. De har flest rundede sider og rundet bund. Fylden består af en lys gråbrun sandet fyld 
ispættet orange sand og spredt trækul. 

I nordfeltet ligger to stolper syd for hus VII (hegn O). De to stolper A295 og A298 har et ensartet 
præg og de adskiller sig klart fra bygningens stolpekonstruktion. Det er to dybe stolper henh. 46 
og 43 cm i dybde og en bredde i fladen på 75 x 55 cm og 33 x 32 cm. De har begge en markant 
sten pakning og mørk sortbrun til sortgrå fyld. Begge stolper er ispættet en hvidgrå leret eller 
sandet fyld. I profil har stolperne oprindeligt haft rette sider og flad bund, der er dog efter endt 
brug blevet opgravet hvilket viser sig i profil. 

Foruden de fire sandsynlige hegn kunne enkelte fyldskifter måske oprindelig have været del af 
hegnsgrøfte. Strukturerne A394 i nordfeltet og A404, A430 og A431 i hovedfeltet er alle aflange 
fyldskifter. De fire er tolket som tilfældige fyldskifter eller evt. spor efter trærødder, men det kan 
ikke udelukkes at et eller flere kan være de sidste rester af oprindelig hegnsgrøft. 

Fund 
Der er ikke fund fra hegn eller grøfte 

Tolkning og datering 
I gennemgangen af de fire gårdanlæg der er udskilt for lokaliteten forsøges de enkelte hegn 
bundet op mod gårdanlæg. Hegnsgrøft A (A123) knytter sig med stor sandsynlighed til gård D. 
Gården daterer sig ved flere dateringer til slutningen af ældre førromersk jernalder som det yngste 
anIæg. Hegnsgrøft B (A487) og stolpehegn C (A182, A183, AI85 og Al86) kan relateres til den 
ældste gård A der ligger i begyndelsen afførromerskjemalder. Stolpehegn O (A295 ogA298) er 
mere usikker men kan muligvis relateres til gård B fra lidt inde i tidlig førromersk jernalder. 

Grøfte som de to strukturer A123 og A487 kendes fra andre vestlandske førromerske bopladser. 
Adskillige snit er lagt gennem grøfte som disse igennem årene, men det er endnu ikke lykkedes at 
påvise nogen form for stolpekonstruktion heri. Når de alligevel tolkes som spor efter hegn så er 
det fordi de som på Mo synes indramme gårdtun som hegn måtte forvente at gøre. Grøften udgør 
fundament for en eller anden form for markering af det nære gårdområde hvordan denne 
konstruktion så end måtte være udformet. 

Foto 
Film 05; Bill. 34 
Film 06; Bill. 31-32 
Film 07; Bill. 14, 19 
Film 09; Bill. 16-19 
Film 14; Bill. 06-10 
Film 16; Bill. 03, 05-08 

Tegninger 
Plantegning nr. 04 



Plantegning nr. 05 
Plantegning nr. 13 
Plantegning nr. 26 
Plan- og profiltegning nr. 35 
Plan- og profiltegning nr. 36 
Plan- og profiltegning nr. 51 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra hegnsgrøfte eller stolpehegn 

47 



48 

Ardspor 

Lokalisering 
I den sydøstlige del af hovedfeltet og i feltprofil øst for hus VII i nordfeltet kunne ses spor efter 
forhistorisk opdyrkning. 

Anlægsbeskrivelse 
Ud mod profilafgrænsningen sydøst i hovedfeltet ses rest efter forhistorisk dyrkning. Det er svagt 
bevarede spor efter krydspløjning. Kun korte sekvenser på højest en meters længde var bevarede. 
De var omtrent fem cm brede. De danner overlappende systemer af krydspløjede ardspor og der 
var tydeligt tale om flere gentagne pløjninger. Sporene var kun bevaret i få millimeters dybde så 
en videre dokumentation var desværre umulig. 

Fyld/materialer 

I profilsiden øst for hus VII i nordfeltet 
kunne der ligeledes ses dyrkningsspor. Her i 
profilen tegnede sig over et par meters 
længde et mørkt gråbrunt dyrkningslag 
(profilfoto 02-17). Laget fremstod forstyrret 
og egnede sig ikke for videre undersøgelse. 

Fig. 38. Ardspor A3 i den sydøstlige del af 
hovedfelt. Sporene ses som sorte streger på 
kryds til højre for den store grube A496. Der er 
flere gentagne systemer af krydspløjede 
ardspor, Foto A. B. Olsen. 

I ardsporene er der tale om en gråbrun sandet fYld med trækul, den adskiller sig ikke væsentligt 
fra den overliggende jord. I dyrkningslaget i profilen synes trækulsindholdet højere. 

Fund 
Der er ikke fund fra ardsporene. 

Tolkning og datering 
Både ardspor og dyrkningslag var kun fragmentarisk bevarede og det var ikke muligt at udtage 
dateringsprøver. Det forekommer sandsynligt at dyrkningssporene er samtidige med lokalitetens 
bebyggelse. Det giver bebyggelsen en landskabsudnyttelse med åkerflader på de solvendte 
skråninger mod øst. 

Foto 
Film Ol; Bill. 12 
Film 02; Bill. 05-07, 16-17 

Tegninger 
Plan- og profiltegning nr. 55 

Videnskabelige prøver 
Der blev ikke udtaget videnskabelige prøver på grund af den ringe bevaringsgrad. 
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Vandløb 

Lokalisering 
Vandløb A488 strækker sig gennem hovedfeltet fra syd op mod hus I hvor det drejer mod vest og 
løber syd om bygningerne i gård D. Udenfor feltet har vandløbet strukket sig ned på de lavere 
græsarealer og nået eleven vest for lokaliteten. 

Anlægsbeskrivelse 
Vandløbet kan følges over en strækning af78 meter og det er givet at det strækker sig yderligere 
udenfor feltet. Det ene snit der er rettet gennem vandløbet omtrent ud for hus I (fig. 39 og 40) 
beskriver næppe vandløbets variation, men giver formodentlig et dækkende billede. 

Fig. 39. Profi lsnit igennem vandløb A488. Snittet er 
lagt omtrent ud for hus I. Foto S. Diinhoff. 

Fig. 40. Udsnittet afprofil A488 der viser flere faser i 
vandløbets brug. Det hvide lag markerer toppen af den 
ældste fase. Foto S. Diinhoff. 

Vandløbets bredde ligger imellem 3.5 og 2 meter, det har flere faser. Som fotoet figur 40 viser har 
det i bund skrå rundede sider og aftladet til rundet bund. Det kan ud fra profilsnittet se ud til at 
vandløb er gravet, evt. har man neddybet en naturlig forsænkning. Omtrent midt i profilens 
lagfyld kan ses en yngre brugsfase. Vandløbet synes med tiden at være fyldt op med diverse 
materiale fra bosætningsområdet, og det genopgraves delvist og er igen aktiv i en periode. Det er 
da knap så dybt og er smallere. 

Fyld/materialer 
De to foto herover af A488 viser en lagdelt sammensat fyld. Der er to faser, de adskiller sig 
således det hvide sandede lag på fotoet figur 40 udgør toppen af ældste fase. Nederste lag i ældste 
fase er en fed sortgrå tørvagtig fyld uden synlig trækul. Laget må tolkes som den sumpede 
organiske fyld der vil ligge i bunden af et vandløb som A488. Det er en fyld der er afsat mens 
vandløbet var aktivt. I siden afprofilen som det ses på fotoet figur 39 ligger en fyld rød/orange 
spættet gråbrun fyld. Denne er indkommet sekundært i vandløbet formodentlig som ryddet 
materiale fra bopladsområdet. Fylden indeholder rester af rødbrændt ler og kan enten være ryddet 
vægkonstruktion eller måske fra et ryddet ildsted/ovnsanlæg. Uanset hvilken funktion viser det at 
vandløbet gradvist fyldes op med affaldsmateriale fra bosætningen. Den hvide sandedellerede 
topfyld i ældste fase er formodentlig vandafsat og viser da en periode med større 
vandgennemstrømning. 
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Det hvide lag er toppen af ældste fase. Vandløbet bliver da delvist genopgravet og som foto viser 
følger nok en sortgrå fed tørveholdig striber hen over den hvide fyld. Det er igen en fed fyld der 
afsættes i et vandløb i funktion. Vandløbet er igen i funktion i en tid men fyldes da atter op med 
affaId, en gulspættet gråbrun træk:ulholdig fyld. 

Fund 
Der er ikke fund fra A488 

Tolkning og datering 
Vandløb A488 er forsætligt gravet i begge brugsfaser. Det strækker sig fra ardsporene i sydøst ud 
gennem feltet ned mod elven. Dette vandløb har drænet og transporteret smeltevand bort fra åkre 
og bopladsområde i det tidlige forår. Der har næppe været vand i løbet ud over sommeren. Der er 
ikke behandlet dateringsprøve fra løbet, men det daterer sig vel samtidig med bopladsen til første 
halvdel afførromerskjemalder og kan meget vel have været i funktion samtidig med alle fire 
gårdfaser. 

Foto 
Film 08; Bill. 11-14 
Film 09; Bill. 08-10 

Tegninger 
Plantegning nr. 13 
Plantegning nr. 14 

Videnskabelige prøver 
To botaniske prøver blev udtaget i profilen fra henholdsvis top- og bundfase. Ingen af disse 
prøver er behandlet videre. 

Lokalitet 1l1'ØVe nr struktur anlæg I type nr BP +1- caJADIBC caJBP l Sil! max l Sig min 
Mo 34 488 vandløbtop bot 
Mo 3S 488 vandløb bund bot 

Tabell 16. Udtagne videnskabelige prøver fra hus vandløb A488. 



Stolpe og stolpelignende strukturer 

Lokalisering 
Ud over begge udgravningsfelter ligger spredte " løse" stolper og stolpelignende strukturer. 

Anlægsbeskrivelse 
De løse stolper og stolpelignende nedskæringer er strukturer der ikke kan tilknyttes de udskilte 
huse og hegn. Gruppen skal ikke behandles nænnere, dog skal en enkelt mulig gruppering 
omtales nænnere. 

• 
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Fig. 4 1. øverst i det lille nordfell 
samler fire ensartede stolper sig til e l 
mulig! anlæg. Struktur A301 der i felt 
blev tolket som et ry ldskif\e er 
formodentlig en femte stolpe i 
anlægget 
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øverst i det lille nordfelt samler fire stolpelignende strukturer (A300, A302, A303 og A304) sig 
til et muligt anlæg. I felt blev struktur A30 I udskilt som et fy ldskifte, men der har fonnodentlig 
været tale om en slet bevaret femte stolpe i anlægget. Stolpeme heri er i princippet ensartede i 
form og fy ld, men er bevaret i vekslende grad. De danner et vinklet forløb på 2,9 og 2,4 meter. 
Anlægget kan tolkes både som de fragmentari ske rester af en mindre bygning eller et hegn. Om 
det hører til det fonnodede gårdanlæg B sammen med hus vn kan ikke afgøres. 

Type Struktur Fonn Længde Bredde Profildybde Profilbredde Fladetegn Profillegn Sider Bund 
stolpe 29 rund/rektan •. 27 17 17 18 51 51 I I 
stolpe 196 rund 22 20 7 23 54 54 4 5 
stolpe 268 rund 22 21 8 22 55 55 2 I 
stolpe 405 rund 25 25 12 25 55 55 3 I 
stolpe 419 rund 25 22 lO 27 30 30 4 3 
stolpe 420 rund 23 22 16 27 30 30 3 I 
stolpe 450 rundovaJ 29 22 14 20 35 35 3 I 
stolpe 459 rund 17 16 10 14 45 45 4 5 

stolpelign 47 rundoval 29 23 22 26 25 25 2 5 
stolpelign 146 rund 35 33 16 55 35 35 2 3 
stolpelign 152 rund 16 16 10 15 35 35 2 2 
stolpelign 154 rund 18 18 13 20 35 35 3 5 
stolpeli~n 275 rund 28 25 7 22 45 45 4 I 
stolpelign 300 rund 21 21 6 20 39 39 4 5 
stolpelign 302 oval 27 24 21 23 39 39 2 3 
stolpelign 303 rund 21 18 27 21 39 39 2 3 
stolpe li~n 304 oval 31 24 13 30 39 39 2 I 
stolpelign 353 rundoval 26 18 4 21 39 39 4 I 
stolpelign I 369 oval diffus 50 48 26 40 31 31 2 5 
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Form Len B~ Profild bde ProfilImdde Fl ProfiIU: Sider BWld 
stol li 456 rund 39 37 16 36 45 4S 4 5 

Tabell. 17. MAI og udseende for strukturer i hegn og grøfte. Sider - 1: Iodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: rWld; S: opgravet 
Bund-l: flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rWld; 6: andet. 

Fyldlmaterialer 
Fylden i de løstliggende stolper og stolpelignende strukturer varierer. Det viser igen til at de ikke 
udgør noget samlet anlæg. 

Fund 
Der er ikke fund. 

Tolkning og datering 
Det er nonnalt ved bopladsudgravninger at stå tilbage med adskillige stolpehulier der ikke kan 
relateres til eksakte anlæg. Det skyldes dels at anlæg kan være så fragmentarisk bevarede at blot 
en eller få stolper er tilbage, men stolper kan også optræde alene med funktion vi i dag ikke 
kender til. I en sammenligning så er der bemærkelsesværdigt få stolper der ikke er redegjort for 
på denne lokalitet 

Foto 
Film OS; Bill. 16 
Film 07; Bill. 04 
Film 09; Bill. 13, 15, 20, 29-30, 34 
Film 10; Bill. 17-20,26 
Film 11; Bill. 26, 34 
Film 13; Bill. 03 
Film 15; Bill. 19 

Tegninger 
Plantegning nr. 04 
Plantegning nr. 05 
Plantegning nr. 07 
Plantegning nr. Il 
Plantegning nr. 12 
Plantegning nr. 17 
Plantegning nr. 19 
Plantegning nr. 20 
Plantegning nr. 26 
Plantegning nr. 28 
Plantegning nr. 29 
Plantegning nr. 32 
Plan- og profiltegning nr. 25 
Plan- og profiltegning nr. 30 
Plan- og profiltegning nr. 31 
Plan- og profiltegning nr. 35 
Plan- og profiltegning nr. 39 
Plan- og profiltegning nr. 45 
Plan- og profiltegning nr. 51 



Plan- og profiltegning nr. 54 
Plan- og profiltegning nr. 55 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra løstliggende stolper. 
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Gruber 

Store runde gru ber 

Lokalisering 
I det store hovedfelt I (fig. 42) ligger seks gruber (Al , A2, A6, A7, A8, A9) med et 
ensartet præg og en ensartet placering. De ligger langs vandløbet A488 der strækker sig 
gennem feltet. Gruberne Al, A2, A6, A7 og A8ligger med en nogenlunde ensartet 
afstand, mens der er større afstand til gruben A9. I det nordlige felt Il ligger en enkelt 
tilsvarende grube A497. 

• 

Anlægsbeskrivelse 

Dlinhofl'2002 

Fig. 42. De seks store runde 
gruber langs vandløbet A488 i 
felt 1. Vandløbet er skraveret. l 
det mindre felt il ligger en 
tilsvarende grube. 
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Grubeme har en diffus rund form i overfladen, men tenderer at blive mere rundovale ved 
nærmere oprensning. De måler ifladen imellem 240 og 186 cm i længde og mellem 158 og 221 
cm i bredde. Gennemsnit ligger på 214 x 182 cm. I dybde måler de i gennemsnit 28 cm med et 
span imellem 40 og 14 cm. De fleste har rundede sider, mens bunden fordeler sig ligeligt mellem 
flad, ujævn og rundet. 

Type Struktur Form Længde Bredde Profildybde Profilbredde Fladetegn Profiltegn Sider Bund 
grube l rund rektangel 223 158 40 222 6 6 2 4 
grube 2 diffus oval 186 184 20 182 8 8 4 l 
grube 6 rund diffus 186 168 14 172 9 9 4 4 
grube 7 rund diffus 218 164 27 170 9 9 4 5 
grube 8 diffus rund 206 176 30 180 33 O 4 5 
grube 9 rundoval 237 221 26 240 55 O 2 l 
grube 497 rundoval 240 205 37 240 27 O 4 5 

Tabell. 18. Mål og udseende for store runde gruber. Sider - l: lodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: rund; 5: opgravet. Bund
l: f1ad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 
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Fyld/materialer 
De syv gruber viser en vis variation hvad angår indhold. Der er dog visse fællestræk. Alle 
indeholder de en lagdelt fyld med lag affed mørk brun tørvholdig sand og sort til mørk grå sandet 
fyld med et vist indhold aftrækul. Grubeme er ipsættet gul eller orange grus. Spredt ses linser 
eller stri ber af lys grå sandet aske. I toppen af grube A8 ses rødbrændt ler og spor af aske. 

Fund 
Der er ingen fund fra de store runde gruber. 

Tolkning og datering 

Fig. 43. Kvart snit igennem grube A8. 
Den mørke tørvholdige sorte og grå fyld er 
typisk for gruberne. (Foto S. Diinhoff). 

De syv gruber på Mo har et ensartet præg og det er naturlig! at søge en ensartet bestemmelse. I 
det mindste de seks gruber langs vandløb A488 må være samtidige. Fra den forudgående 
registreringsundersøgelse eksisterer der en analyseret radiologisk prøve fra sjakt l struktur 16 (se 
rapport v.l Ragnar Orten Lie). Denne struktur er identisk med hovedundersøgelsens grube A l. 
Gruben dateres (T-14039) 2355 +1- 60, cal. Be 400 (cal. BP 2350). Yderligere støtte for datering 
giver den stratigrafiske observation at A6 overlejres af hegnsgrøft A 123. Denne grøft er en del af 
gårdanlægget der omfatter husene IV og V (se ovenfor). Fra de to huse foreligger fire dateringer 
der falder i tiden cal. BP 2270-2340. Som det er vanligt med radiologiske dateringer ses en vis 
spredning, men dateringen fra A l er lidt ældre som den bør være. Ud fra placering er det fristende 
at forbinde grubeme med et af de to langhus I eller Ill. Dateringerne for disse to huse falder dog 
lidt bagud i tid i forhold til grube A l. 

Grubernes funktion er uvis. Seks af syv gruber ligger langs vandløbet A488. Under 
afsmeltning af sne i foråret har dette vandløb transporteret smeltevand bort fra åkre øst 
for lokaliteten. Når afsmeltning var overstået må vandløbet være tørret ud frem til næste 
forårs gentagne afsmeltning. Det gør det mindre sandsynligt at grubernes er placeret ud 
fra et ønske om nærliggende vandforsyning. Som det diskuteres for gårdanlægget hus IV 
og V repræsenterer vandløb A488 en afgrænsning af det nære tunområde. De store runde 
gruber kan være lagt i udkanten af et tunområde ud fra principper om rumlig organisering 
af bopladsens aktiviteter. 

Foto 
Film Ol; Bill. 03-10, 13-19, 21-22, 26, 30 
Film 02; Bill. 01-04, 08, Il 



Film 09; Bill. 04 
Film 10; Bill. 27 
Film 15; Bill. 16 

Tegninger 
Plantegning nr. 12 
Plantegning nr. 13 
Plantegning nr. 14 
Plantegning nr. 27 
Plantegning nr. 33 
Plantegning nr. 55 
Plan- og profiltegning nr. 06 
Plan- og profiltegning nr. 08 
Plan- og profiltegning nr. 09 

Videnskabelige prøver 
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En enkelt prøve blev under den forudgående registreringsundersøgelse udtaget ti l radiologisk 
datering. Prøven A (T-14039) blev udtaget fra registreringens struktur 16 der svarer til vor grube 
AI. Den daterer sig til 2355 +/- 60, eal. BC 400 (eal. BP 2350). 

prøve nr struktur anlæg type nr BP +/- cal AD/BC cal BP 

A 1 grube c l4 T-14039 2355 60 -400 2350 

Tabell 19. Udtagne videnskabelige prøver fra kategorien store runde gruber. 

Store diffuse gruber 

Diinhoff 2002 

Lokalisering 

l Sig l Sig 2 Sig 2 Sig 
max min max min 
-420 -385 -755 -255 

Fig. 44. Store diffuse gruber og 
lignende fyldskifter i hovedfeltet. 
A) A440, B) A442, C) A44 1, D) 
A443, E) A44?, F) A496, G) 
fyldskifte/grube A4?8 og H) de tre 
fyldskifler A I8?, A 188 og A 194. 

l hovedfeltet ligger en række større diffuse gruber. De fleste ligger i området rundt langhusene, en 
enkelt ligger i feltets sydl ige afslutning (fig. 44). Det gælder grubeme A440, A441, A442, A443 , 



A447 og A496. En række større fY ldskifter i den vestlige del afhovedfeltet kan evt. være 
fragmentariske rester af lignende gruber. 

Anlægsbeskrivelse 
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Seks anlæg regnes til klassen store diffuse gruber. De viser en vis variation. De tegner sig alle 
som store diffuse fyldskifter i fladen. I profil har de rundede sider og lidt varierende bund. De er 
diffuse men er dog tydelige nedgravninger. De måler imellem 231 til 663 cm i længde og 220 og 
458 cm i bredde. I profil stikker de imellem 21 og 48 cm. 

Type Struktur Form Længde Bredde Profildybde Profil bredde Fladetegr Profiltegn Sider Sund 
grube 440 diffus 298 249 48 250 20 39 4 5 
grube 441 diffus 663 440 40 440 20 O 2 5 
grube 442 diffus 5 16 458 30 470 20 O 4 I 
grube 443 diffus 663 344 48 350 7 O 4 I 
grube 447 diffus 507 254 2 1 250 5 O 4 4 
grube 496 diffus 23 1 220 26 220 55 O 4 I 

Tabell. 20. Mål og udseende for store diffuse gruber. Sider - I : lodret; 2: skrå; 3: stej l; 4: rund; 5: 
opgravet. Sund - I : flad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 

Fig. 45. Tværsnit igennem grube A440. J bunden 
ses spættede vekslende lag sted vist indeholdende 
en fed rødbrun tørvagtig ryld. J toppen er lag af 
brandaffald med sort trækul og hvidgrå aske. (Foto 
S. Diinhoft). 

Fyld/materialer 

Fig. 46. Den store grube A443 i fl ade og profi l. I 
toppen af gruben ligger et lag affed hvidgrå ler. 
(Foto S. Diinhoft). 

Fylden er vekslende. Grube A496 har en lys gråbrun sandet fYld med spredt trækul og den 
adskiller sig derved fra de øvrige gruber. Grubeme A440, A441, A442, A447 har en ensartet fYld. 
Den består i bund af en rødbrun fed tørvagtig fYld med spredt trækul. Bundlaget er ispættet både 
gråbrun og orange sandet fyld, men den fede tørvligende substans er tydelig. øverst i grubeme 
ligger lag afbrandaffald med trækul og hvidgrå aske (fig. 45). Grube A443 adskiller sig lidt fra 
de fire gruber beskrevet herover. Den samme fY ld genfindes i gruben, lagfølgen er omvendt og i 
toppen af gruben ligger et fedt lag hvidgrå ler (fig. 46). 
Fund 
Der er ikke fund fra grubeme. 
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Tolkning og datering 
De seks udskilte anlæg der beskrives under kategorien større diffuse gruber har en række fælles 
kendetræk, men de viser også indbyrdes forskelle. Til de seks gruber knytter sig måske yderligere 
anlæg i hovedfeltets vestlige de!. Fyldskifterne A478, A187, Al88 og Al94 kan evt. være de 
fragmentariske rester aflignende gruber. Det er store diffuse fyldskifter med vekslende lag affed 
sandblandet rødbrun nærmest tørvholdig fyld og lag af brandaffald med aske og træku!. Fra grube 
A441 foreligger en datering (Beta-1329S8) 2220 +/- 70, ca!. BC 290 (ca!. BP 2240). Den sætter 
anlægget ti l lidt efter midten af førromersk jernalder. Dateringen er den yngste på Mo og det er 
usikkert om gruberne har relation til de kendte gårde, det måtte da være til den en eller begge 
gårdene C og D. 

Fra grube A441 er udtaget VP-28 for botanisk undersøgelse. Bevaringsforholdene i gruben tillod 
desværre ingen nærmere bestemmelse af grubens funktion. Det synes at være gårdspladsens 
vegetation der er påvist i gruben mere end makrifossiler fra dens oprindelige funktion . 

• 

<0 ' O 
o 

• 
Oiinhoff 2002 

Fig. 47. Gårdanlæg C og de store diffuse 
gruber. Det kan ikke udelukkes at en eller flere 
hører til gård D men grubeme fordeler sig rundt 
gård C bygninger. 

En række observationer kan muligvis indkredse dateringen nærmere. Det store fragmentarisk 
bevarede fyldskifte A478ligger tæt op til staldindgangen i langhus V i gårdanlæg D. Dette 
fyldskifte må relatere sig til gård D der dateres sig til midten af førromersk jernalder. Det kan 
tolkes som en forlængelse af gødsellag A482. 

Grube A496 i syd adskiller sig lidt fra de øvrige gruber. Den har en lysere mere sandlandet fyld 
og den ligger fjernt fra langhusene. Det er usikkert om gruben skal tolkes sammen med de 
nordligere. De tre fyldskifter A187, A188 og A194 ligger imellem de to gårdanlæg C og D. 
fyldskifte A194 overlejres afstolpe A476 fra værksted IV i gård D. Det vil sige at i det mindste 
denne grube må være ældre end den yngste gård og bør være samtidig med gård C. 

De fem gruber A440, A441 , A442, A443 og A447 grupperer sig i god orden rund bygningerne i 
gård C (fig. 47) og det er fristende at relatere disse til gården. Den udtagne radiologiske prøve er 
noget ung i forhold ti l gården og det er et problem. Som gentagent nævnt er radiologiske 
dateringer vedhæftet en vis usikkerhed og når man som ved gruberne her ikke kan støtte 
dateringen på stratigrafiske observationer bliver det meget usikkert. Gruberne kan repræsentere 
en aktivitet forbundet med gård C, men de kan også være yngre end de kendte huse på Mo. 

De repræsenterer en ukendt aktivitet på bopladsen. Fyldskiftet A478 må tolkes som et gødsellag 
afsat i forbindelse med transport ud og ind af stalden i langhus ry. Den samme type fyld findes i 
bunden af de store diffuse gruber. Det kunne tyde på et indhold af gødsel i gruberne. Hermed 



59 

kunne man tolke gruberne som møddinger, hvor gødsel og latrin opsamles for senere at spredes 
ud på åkre som gødsel. Imod denne tolkning taler dels den manglende botanisk støtte - hvilket 
dog kan være forårsaget at utilstrækkelige bevaringsforhold for makrofossiler - og dels at der i 
toppen afflere gruber ses ubrudte lag afbrandaffald, hvilket påviser at den tørvholdige gødsel i 
bunden af gruben aldrig er blevet spredt ud, som gødsel normalt bliver. Hvad denne brandaffald 
repræsenterer er Iige så usikkert som hvad den tørvholdige fYld egentlig er. 

Den hvidgrå fede ler fundet i toppen af grube A443 hører evt. ikke til grubernes oprindelige 
funktion. Gruben kan sekundært være anvendt som lermagringsgrube. Ved produktion afkeramik 
er det vigtigt at leret ligger over vinter for at magres til rette konsistens. Lermagringsgruber 
kendes fra en række forhistoriske lokaliteter. Set i relation til ovnene i værkstedsbygningerne på 
lokaliteten så kunne man forestille sig en omfattende keramlkproduktion. 

Foto 
Film 01; Bill. 11 
Film 07; Bill. 32 
Film 08; Bill. 05, 08- lO, 15 
Film 09; Bill. 02-03, 05-07 
Film 10; Bill. 11-13 

Tegninger 
Plantegning m. 05 
Plantegning m. 07 
Plantegning m. 12 
Plantegning m. 20 
Plan- og profiltegning m. 39 
Plantegning m. 55 

Videnskabelige prøver 
Der blev udtaget radiologisk prøve fra A441 (Beta-132958). Den daterer anIægget til midt i 
førromersk jernalder 2220 +/- 70, cal. Be 290 (cal. BP 2240). 

Lokalitet prøve nr struktur type nr BP +/- calADIBC calBP I Sig I Sig 2 Sig 
max min max 

Mo 14 447 bot 
Mo 27 441 cl4 Beta- 2220 70 -290 2240 -385 -185 -400 

132958 
Mo 28 441 bot 
Mo 32 443 cl4 

Tabell 21. Udtagne videnskabelige prøver fra kategorien store runde gruber. 

2 Sig 
min 

-80 



Kogegruber/ildgruber 

Lokalisering 
Der er tre anlæg ai typen kogegrube eller ildgrube. De to A 72 og AS3 ligger i samme område 
som hus I (A72 er omtalt Wlder hus I). Kogegrube A264 ligger i sydøstsiden aihus V. 

Anlægsbeskrivelse 
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Af disse tre anlæg kan A264 regnes som en sikker kogegrube. Den er rIUld i flade 62 x 60 cm. I 
profil har den skrå sider og ujævn bWld. Der er bevaret 7 cm i dybde. De to øvrige A 72 og A83 er 
rIUldovale i flade, de har rIUldede sider og flad bWld. 

Type I Struktur Form Længde Bredde Profildybde Profilbrcdde Fladetegn ProfilteRJ\ I Sider BWld 
iLdgrube I 72 rundoval 61 44 3 50 50 SO 4 l 

ko ddllrUhel 83 rundoval 84 71 8 65 50 50 4 l 
koge=be I 264 rund 62 60 7 52 46 47 2 4 

Tabell. 22. Mål og udseende for strukturer ildsteder. Sider - l: lodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: rund; 5: opgravet. BWld
l: !lad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rlUId; 6: andet. 

Fyldlmaterialer 
Alle tre strukturer indeholder sort kompakt trækul i bWld og i vekslende grad har de ildskørnede 
sten. Alle tre anlæg er kW1 bevaret i ringe dybde, dog er det tydeligt at trækul og sten er 
omblandet i A264, mens de ildskørnede sten klart ligger over den ubrudte trækul i A 72 og AS3. 

Fund 
Der er ikke fund herfra. 

Tolkning og datering 
Anlæg A264 er en klassisk kogegrube. Der graves en grube og heri optændes brænde. Over 
veddet lægges sten, der efterhAnden varmes op. Når veddet er nedbrændt og stenene gloende 
lægges indpakket kød ned mellem stenene og gruben forsegles med Iørv. Efter en tid når kødet er 
blevet gennemstegt åbnes gruben og kødet tages ud. Efter endt brug fremstår en sådan grube med 
omrodet fYld ai trækul og ildskørnede sten. En variant ai kogegruben er hvor der ikke brændes i 
selve grube, men hvor sten opvarmes ved siden ai gruben og først når de er gloende lægges ned i 
gruben sammen med kød og forsegles med tørv. De fleste er rIUlde eller rIUldovale med et 
overflademållidt Wlder en meter og en dybde på op mod en halv meter. 

De to strukturer A 72 og AS3 adskiller sig fra den klassiske kogegrube. Det skal om end 
bemærkes at begge anIæg kW1 er bevaret i ringe dybde og en to1kning er derfor mere usikker. 
Fylden i begge gruber viser et uforstyrret bWldlag aitrækul og derover en Iægning afflade 
ildskørnede sten (se figur 14). Disse anlæg kendes fra anden sammenhæng og er betegnet som 
ildgruber. I funktion står de mellem ildsted og kogegrube. Der tændes et let neddybet bål og 
herover opvarmes en flad lægning ai sten. De glohede sten danner herefter en flade formodentlig 
for tilberedelse ai kød. Efter endt brug fremstår anIægget i modsætning til kogegruben med 
ubrudt flade. 

Funktionen ai disse anIæg er i disse år noget omdiskuteret. Der er en vis enighed om at det er 
anIæg for tilberedelse af mad. De kendes både fra tidlig jernalder liggende både inde på bopladser 
og mere isoleret i landskabet. De tre anIæg på Mo er ikke dsterede, men de er formodentlig 
samtidige med bebyggelsen. Kogegrube A264 synes at ligge Wlder hus V vægstolpen A265. Det 
betyder at i det mindste denne kogegrube må være ældre end hus V der daterer sig til lidt før 
midten ai førromersk jernalder. 



Foto 
Film 13; Bill. 11-12 
Film 14; Bill. 02 

Tegninger 
Plan- og profiltegning nr. 05 
Plan- og profi ltegning nr. 17 
Plantegning nr. 46 
Plantegning nr. 47 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra koge- eller ildgruber 

Øvrige gruber og grubelignende strukturer 

Lokalisering 
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De resterende gruber og grubelignende strukturer fordeler sig spredt ud over hovedfeltet med et 
enkelt anlæg i nordfeltet. De sikre gruber har en jævn spredning i området rundt gård A og gård 
C. Syd for hus III øst i feltet er en større samling grubelignende strukturer eller fyldskifte/gruber. 

• 0- .. 

• 

• 
• 

Dilnhofl'2002 

Fig. 48. Øvrige gruber og grubelignende strukturer på hovedfeltet. Med hvid ses 
grubelignende strukturer og fyldskifte/grube. Med udfyldt signatur er sikre gruber. 
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Anlægsbeskrivelse 
I alt 83 anlæg ligger indenfor kategorien øvrige gruber og grubelignende strukturer. Af disse kan 
de 21 regnes som nogenlunde sikre gruber. De resterende er som betegnet grubelignende 
strukturer. En større samling af fyldskifte/gruber og grubelignende strukturer ligger østlig! i 
hovedfeltet omtrent syd for hus Ill. I samme område ligger tillige adskillige f'yldskifter der ikke 
kan bestemmes nærmere. Det er uklart hvilken aktivitet der har afsat disse grubelignende 
strukturer og f'y ldskifter i området. Tolkningen er yderligere vanskelig idet moderne opdyrkning 

har sat dybe plovspor i området. De forskellige 
grube lignende strukturer er oftest mindre 
skålformede nedskæringer med en ikke altid lige 
sikker afgræsning i profil. 

Enkelte anlæg skiller sig ud som mere klare 
gru ber. Det er f.eks. gruben A 114 på figur 49 
der fremtræder som en mere regulær 
traditionel grube. 

Fig. 49. Grube AI 14. Gruben eren afde la 
klare og let tolkelige gruber. Foto S. 
Diinhoff 

Store grubeanlæg er udskilt som egne anlæg, størrelsen på de resterende gruber er derfor 
begrænset til mere moderate skålformede anlæg. 

TYVe Struktur Form Læ;;gctc Bredde Profildvbde Profilbredde Fladetegn Profiltegn Sider Bund 
",ube 48 ottetalsformet 60 46 I1 63 30 30 4 6 

!!TUbe 49 rund 40 38 15 40 25 25 4 5 
--.n;be 53 rundoval 42 37 10 42 25 25 4 5 
liTube 55 rund 91 80 13 86 37 37 4 4 

.,ru-be 64 rund 66 64 12 100 45 45 4 1 
2rUbe 82 rund 36 32 7 36 22 22 4 1 

--.n;be 101 diffus oval 93 69 14 93 Il 45 4 1 
-;;;;;-be 114 rundoval 11 7 100 20 94 I1 50 4 5 

orube 11 9 rund 46 40 15 42 50 50 4 1 
orube 137 rund 34 31 10 37 25 25 4 5 

--.n;be 142 oval diffus 44 28 7 40 25 25 4 5 
. .,:nlbe 145 rundoval 61 49 18 47 35 35 4 5 
Qt"ube 311 rund 41 40 lO 35 49 49 4 5 

liTube 370 oval diffus 30 22 17 34 31 31 4 5 
-;;;;;-be 375 -pæreformet 154 87 25 83 49 4 5 

orube 409 rund 40 40 5 41 38 38 4 5 
=be 410 rundoval 32 24 13 39 38 38 4 1 

--.n;be 426 oval diffus 76 42 13 74 39 39 4 5 
-;;;;;-be 445 lanooval 60 30 23 54 39 39 4 5 

orube 483 rund 20 20 5 20 49 49 4 I 
ombe 484 rund 27 25 4 31 49 49 4 1 

liTubeITim 5 rektangulær 48 42 7 42 8 8 4 5 
"rubeli";' 14 lanooval 90 35 16 36 15 15 4 5 
. rubelion 22 rund 28 22 10 27 23 23 4 5 

liTubelion 41 rund 41 38 5 37 50 50 4 1 
prubeITPn 56 rundoval 54 40 4 53 37 37 4 1 

orubelion 155 rund 21 21 20 40 35 35 2 2 
=belion 156 rund 24 23 9 40 35 35 2 5 
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Type Fonn 1~~Bredde ~37 ~ B 17 
rund ~O 10 4 
oval 49 I~ 5 
oval 30 10 

32 oval 31 Il 
3: l 44 3 
3: rund 6 25 5 4 

o~_ 8 32 4 4 4 
rund 4 4 4 
rund 2 2 
nmd <I 4 
oval 4 4 

4 32 39 39 
rund 11 61 31 3 

11 70 31 3 
37 oval 5 44 l: i6 
37 4 26 Il 14 4 
38 <I 20 11 Il 2 
381 4 l: Il 4 
382 oval 46 5 47 38 2 
383 65 12 48 38 4 
384 ov~ 86 10 85 38 4 

~ 47 37 4 
1I7 7 4 

406 rund 30 4 55 5 
4 32 7 3: 
4 nmd 26 6 4 
4: 22 10 4 
4: oval 17 9 4 
52 diffus 30 30 40 2 
110 39 26 49 4' 4 
116 oval 28 25 7 4: 4 
319 nmd 23 22 7 4' 2 
3 16 nmd 41 40 6 Il 31 4 

19 32 26 6 Il 31 2 
341 3' 31 8 Il 31 4 
387 4: 40 12 50 17 3~ 4 
396 nmd 2: 24 4 24 O 51 4 

Tabell. 23. MAl og udseende for strukturer i hegn og grøfte. Sider - l: lodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: nmd; 5: opgravet. 
Bund -l: t1ad; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rund; 6: andet. 

Fyld/materialer 

5 
5 
5 
l 
l 

5 
5 
l 
5 
5 
5 

5 
6 
5 
l 
5 
5 

l 
5 
3 
l 
l 
5 
4 
5 

Kendetegnet for de grubelignende strukturer er en lys sandet fYld oftest helt uden synlig trækul. I 
flere af de tvivIsomme anlæg kan det bestemt ikke udelukkes at der er måske knap er tale om en 
grube, men rettere udfældning ned i sandlaget fra et lavt neddybet fYldskifte. Rundt stolperne i 
hus III kunne ses udfældning, så for de mange grubelignende anIæg syd for huset kan det samme 
gøre sig gældende. 

Blandt de sikre mere sikre gruber er fYlden ligeledes i de fleste lys og kun let trækulholdig. I de to 
gruber Al 14 og A145, samt de mindre anIæg A483 og A484 er fYlden mørkere og tydelig 
trækulholdig. Disse gruber deponerer brandaffa1d der kan være forbundet med en teknisk 
produktion. 



Fund 
Der er ikke fund fra anlæggene. 

Tolkning og datering 
Der hersker en del usikkerhed om tolkningen af de mange grubelignende anlæg syd for langhus 
III i hovedfeltet. Det er antydet at disse tvivIsomme anlæg sammen med adskillige fYldskifter i 
samme område udgør spor efter en eller anden ukendt bopIadsaktivitet i området Disse spor er 
vanskelige at tolke både på grund afnyere tids opdyrkning og på grund afkraftig udfældning i 
områdets sandjord. 
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De enkelte mere sikre gruber fordeler sig mere jævnt nmdt på bopladsområdet. Fire gruber er 
udskilt med en mere trækulholdig fYld der kunne tyde på tilknytning til en teknisk produktion. De 
to små gruber A483 og A484 ligger sydligst j hovedfeltet og peger formodentlig til en teknisk 
produktion i denne del afbopladsen. Hvad denne produktion har været er uklart. Ild har været 
anvendt igennem mange produktions processer på bopladser. 

Foto 
Film Ol; Bill. 23 
Film 03; Bill. 27 
Film 04; Bill. OS, 18 
Film 05; Bill. 12-15, 18-23 
Film 07; Bill. 02-03, OS, lS-17 
Film 09; Bill. 11-12, 14, 31-32 
Film 10; Bill. 02-10, 14-16,23-25 
Film Il; Bill. 32-33 
Film 13; Bill. 11-13, 15 
Film 14; Bill. 02-03 
Film IS; Bill. 17-18 

Tegninger 
Plantegning nr. 02 
Plantegning nr. 04 
Plantegning nr. OS 
Plantegning nr. 07 
Plantegning nr. Il 
Plantegning nr. 12 
Plantegning nr. 14 
Plantegning nr. 17 
Plantegning nr. 20 
Plantegning nr. 26 
Plantegning nr. 28 
Plantegning nr. 32 
Plan- og profiltegning nr. 08 
Plan- og profiltegning nr. 15 
Plan- og profiltegning nr. 22 
Plan- og profiltegning nr. 23 
Plan- og profiltegning nr. 25 
Plan- og profiltegning nr. 30 
Plan- og profiltegning nr. 31 
Plan- og profiltegning nr. 35 



Plan- og profiltegning nr. 37 
Plan- og profiltegning nr. 38 
Plan- og profiltegning nr. 39 
Plan- og profiltegning nr. 40 
Plan- og profiltegning nr. 45 
Plan- og profiltegning nr. 46 
Plan- og profiltegning nr. 47 
Plan- og profiltegning nr. 49 
Plan- og profiltegning nr. 50 
Plan- og profiltegning nr. 55 

Videnskabelige prøver 
Der er ikke udtaget videnskabelige prøver fra gruppen. 
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lldsteder 

Lokalisering 
Tre strukturer tolkes som ildsteder. Af disse er ildsted A206 beskrevet under hus IV og ildsted 
A232 under hus V. Tilbage står det ene ildsted A50l fra nordfeltet. 

Anlægsbeskrlvelse 
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Ildsted ASO 1 viser sig i fladen som et rundovalt fyldskifte på 150 x 110 cm. I snit har det rundede 
sider og rundet bund 

TVIle Struktur Form LæRade Bredde I profildybde Profilbredde FlodeteRIl ProfilteRIl Sider Btmd 
ildsted 206 kvadratisk oval 61 60 4 60 41 41 4 I 
ildsted 232 oval diffus 80 45 5 82 46 54 4 4 
ildsted 501 rtmdoval ISO 110 9 150 O O 4 5 

Tabell. 24. MAI og udseende for strukturer ildsteder. Sider - I: lodret; 2: skrå; 3: stejl; 4: rtmd; 5: opgravet. Btmd
I: tlod; 2: spids; 3: skrå; 4: ujævn; 5: rtmd; 6: andet. 

Fyld/materialer 
Fylden i ASOI er en sort kompakt trækulholdig sandet fyld. Med tiden har ildstedets trækul sat sig 
og brungrå fyld fra overliggende lag er sunket ned i toppen af strukturen. 

Fund 
Der er ingen fund fra anlægget. 

Tolkning og datering 
Ildsted A50 I ligger omtrent seks meter vest for hus VII og det kunne være nærliggende at 
forbinde det med aktiviteter tilhørende denne gård. Det er imidlertid en tolkning der ikke kan 
underbygges ruermere. 

Foto 
Film 10; Bill. 28 
Film 12; Bill. 08 
Film 18; Bill. 28 

Tegninger 
Plan- og profiltegning nr. 18 
Plan- og profiltegning nr. 19 
Plan- og profiltegning nr. 27 
Plantegning nr. 41 
Plantegning nr. 54 

Videnskabelige prøver 
Der blev ikke udtaget videnskabelige prøver fra ildsteder. 
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Fyldskifter 

Lokalisering 
Ud over de to felter ligger adskillige tyldskifter. De samler sig lidt forskelligt. I den vestlige del 
af hovedfeltet på de lavere områder vest og syd for gårdanlæg D ligger flere større diffuse 
tyldskifter. Der er formodentlig tale om afsætninger i forbiodelse med den transporten af dyr 
imellem stald og beite. I området rundt langhus III ligger adskillige tyldskifter . 

. , 
. '" 

• 

Tolkning og datering 

., 

Oiinhofl' 2002 

Fig. 50. Fyldskifter spredt ud 
over de to felter på Mo. Den 
mørke striber øverst i begge 
felter er en moderne nedgravet 
vandlednig 

Betegnelsen tyldskifte hentyder til strukturer hvorom det ikke sikkert kan afgøres om de er 
iotentionelt konstruerede eller blot er rest af kulturlag og stenaftryk. De fleste er lave skifter af 
lidt mørkere jord i den lyse undergrund, enkelte minder om korte grøfte eller render. De store 
tyldskifter vest i feltet rundt gårdanlæg D må forstås som spor efter transport fra stald til beite og 
muligvis deponering af gødsel fra stalden. Det er en aktivitet der er samtidig med bopladsen til 
første halvdel afførromersk jernalder. I området rundt hus III ligger som omtalt mange uklare 
strukturer. Det er både tyldskifter og grubelignende strukturer. De repræsenterer spor efter en 
eller anden uklar bopladsaktivitet. 

Fyldskifterne skal ikke behandles yderligere. 



Undersøkelse av forkuUet plantemateriale fra Mo, ørsta kommune, 
Møre og Romsdal 

Kari Loe Hjelle 
De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum 
Universitetet i Bergen 
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Innledning 

l forbindelse med arkeologiske frigivningsundersøkelser på Mo i Ørsta kommune, Møre og 
Romsdal, ble 16 jordprøver levert Botanisk Museum. Prøvene er tatt fra stolpehull i fem 
forskjellige hus, samt fra to vannløp og ei grop. Formålet med analyse av jordprøver fra 
stolpehull er å fmne spor etter planter som har vært tilstede i rommet. Planterester som frø og 
frukter kan ha kommet inn i huset med plantemateriale som har blitt brukt, de kan ha kommet 
dit tilfeldig gjennom tråkk, eller de kan i seg selv ha blitt brukt (kom, bær, etc.). Disse restene 
kan ha blitt liggende igjen i kroker i huset, som ved stolper og langs vegger, hvor de ikke har 
blitt ødelagt av tråkk. Dersom plantedelene har blitt forkullet er det stor sjanse for at de også 
blir oppbevart. Når et hus ikke lenger blir brukt og stolpene råtner (eller de blir tatt opp) vil 
det som tidligere lå på gulvet sige ned i hullene etter stolpene. En kan således ta informasjon 
både om matplanter, dyrkning og dyrkningsmetoder, eventuelt om et rom har blitt brukt til 
oppbevaring av høy, osv. Men plantemateriale er ikke alltid oppbevart, og en må ofte 
analysere svært mange prøver og store prøvevolum for å kunne ta et tolkbart mønster. To 
prøver fra hhv. hus I, lIT og IV, og en prøve fra en grop ble prioritert for analyser fra Mo. For 
beskrivelse av husene og øvrige strukturer, se Søren Diinhoff (2002). 

Behandling og magasinering av prøvene 

Alle prøvene er vasket og silt gjennom sikter med 0.5mm, Imm og 2mm maskevidde, og syv 
prøver ble valgt ut for undersøkelser. I de sorterte og analyserte prøvene varierer 
prøvevolumet mellom 2 og 3.5 liter. 

Prøvene er magasinert ved de paleobotaniske samlinger under BI 262, katalognr. 5429-5438. 

Registrerte plantemakrofossiler 

Som det fremgår av Tabell 1 er forkullet plantemateriale tilstede i alle de undersøkte prøvene. 
Av sikre matplanter er kun bringebær registrert, og denne er tilstede i fire av stolpehullene. 
Vanlige åkerugress er tilstede i alle prøver. Av disse har linbendel de høyeste forekomstene, 
med åtte identifiserte frø i prøven fra struktur A207. Linbendel er også den eneste planten 
som er registrert i alle prøvene. Frø av linbendel kan ha kommet inn i husene sammen med 
kom eller som resultat av menneskelige aktiviteter, men en skal heller ikke utelukke at 
planten også har blitt dyrket og de fettholdige frøene sanket. Rene konsentrasjoner av 
linbendelfrø er funnet i hus fra eldre jernalder i Danmark, og også mageinnholdet i flere 
danske moselik inneholder frø av linbende!. I nyere tid er linbendel dyrket som grøntf6r, 
spesielt for kyr. Da frøene ikke er funnet i spesielle konsentrasjoner eller kontekster, blir de i 
denne undersøkelsen antatt å representere ugressvegetasjonen. Linbendel sammen med 
hønsegras indikerer sur jord, mens vassarve er et ugress som vokser overalt. 

De uforkullede frøene/fruktene blir ikke kommentert her, da disse kan være yngre enn det 
forkullede plantematerialet. 



Prøvem. felt VP-07 VP-08 VP-Il VP-l2 VP-20 VP-21 VP-28 
Katalognr. Botanisk 5431 5432 5423 5424 5429 5430 5436 
Lag/struktur A204 A207 AI13 AI27 A42 A35 A441 
Husm. IV IV I I III III Grop 
Volum Erøvemateriale, liter 3 2,8 3 2,5 2 3 3,5 
Ajugasp. I 
AlchemilIa vulgaris - marikåpe 3 
Carex distigmaticae - starr, flat nøtt l 
Caryophyllaceae - nellikfamilien l 2 
Cerastiumfontanum - vanlig arve I 
Poaceae - grasfamilien 4 4 4 3 2 l 
Polygonwn cf. aviculare - tungras 8 
P. lapathifolium - rødt hønsegras l l 6+1 2 4 2 
P. cf. persicaria - vanlig hønsegras 2 
Polygonum sp. - hønsegras 
Ranunculus acris/repens - 5 
engsoleielkrypsoleie 
Rubus idaeus - bringebær 2 l 2 l 
Rumex acetosa - engsyre I 
R. cf. acetosella - småsyre l 
Spergula arvensis -linbendel 6 8 3 l 3 l l 
Stellaria media - vassarve 4 2+1 2 9 2+1 
SelaginelIa selaginoides - l 4 3 
dvergjamne 
Ubestemt 1 3+1 2 8+1 3 3+1 
Sum 17+3 21+7 19+1 32+1 22+5 1+2 9+5 
Antall frø/frukter Er. liter masse 5.7 7.5 6.3 12.8 Il 0.3 2.6 
Cenococcum geophilum - > 200 13 24 >200 10 >200 100 
jordboende sOEE 

Tabell 25. Identifiserte plantemakrofossiler fra stolpehull og grop, Mo, ørsta kommune. Uthevet 
skrift representerer forkullet materiale 

Hus I 

Hus I er et treskipet langhus med areal 96m2
, datert til førromersk jernalder (241 0±60 BP, 

kalibrert til 420 f. Kr.). De to analyserte prøvene er fra veggstolper, sannsynligvis fra to 
forskjellige rom (Fig. 51). _. -, 

• i • , •• • • • , • • • • ~ ., .. 
• .. •• .. I W . .0 • Il 

• • .. . • , " , '. • jf 

il _. -, ~ -, .. 
f • • • • • • • • VP-12 • w • - . .- I. .... VP-11"ll ... ... • • #I' • • • • • • • • • • ~ - .. .. m ~ 

w . .0 _. 
'- DiiohoItI"lOOl 

Fig. 51 . Planskisse over hus I med mulig rom- og funksjonsinndeling 
(fra Diinhoff2002). Stolpehull med analyserte jordprøver er vist med 
piler. 
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Artssammensetningen i de to prøvene (VP-Il og VP-12) er noe ulikt (Tabell 25) og kan 
muligens indikere forskjellig bruk av de to rommene. Flere frø/frukter er tilstede i rommet i 
øst enn i vest, og prøven fra øst er den av de analyserte prøvene som har høyest innhold av 
forkullede plantemakrofossiler, også dersom en ser på antallet frø/frukter pr. liter masse. Både 
bringebær og åkerugress, spesielt vassarve, er tilstede, mens bringebær mangler i prøve VP-
Il fra rommet i vest. Engsoleielkrypsoleie er funnet i prøve VP-12, uten at disse kunne 
identifiseres nærmere. Engsoleie er en engplante, mens krypsoleie vokser på åpen mark og i 
åkerjord. Sett sammen med det øvrige plantematerialet er det sannsynlig at det er planter fra 
åpen jord som er tilstede og dermed krypsoleie. Selv om færre makro fossiler er funnet i 
prøven fra vestre del av huset, er det gress og ugress som preger sammensetningen også her. 
Høye forekomster av åkerugress samtidig som korn mangler kan indikere at rommene har 
blitt brukt til rensing av korn. Artssammensetningen kan imidlertid også reflektere planter fra 
gårdsplassen som har kommet inn i husene gjennom aktiviteter/tråkk. 

Husm 

Hus III er bare delvis bevart, men kan rekonstrueres på grunnlag av gjenværende stolper. Det 
har vært et treskipet langhus, datert til overgangen fra yngre bronsealder (2440±60 BP, 
kalibrert alder 520 f.Kr.). Sammenligning med hus V som har samme form og er datert til 
førromerskjernalder, kan indikere at dateringen av hus III er for gammel. De to analyserte 
prøvene er fra veggstolper fra hhv. husets nordvestre del, tolket som boligdel, og sørøstre del, 
tolket som stall. 
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i!J 2 . c8 27 486 33 397 
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Fig. 52. Planskisse over hus III med bevarte stolpehull markert med svart (fra Diinhoff 
2002). Stolpehull med analyserte jordprøver er vist med piler. Antatte stolpehull (åpne 
sirkler) er ødelagt av moderne vannledning. 

I prøve VP-2l fra husets sørøstre del er kun et frø av linbendel registrert, til tross for at tre 
liter masse ble silt fra dette stolpehullet (Tabell l, Fig. 2). Dette kan sløtte tolkningen av 
rommet til stalldel, men uten at høy har vært tilstede/blitt oppbevart i nærheten av stolpe 35. 
Prøve VP-20 fra husets nordøstre del inneholder gress og ugress. Spesielt mye tungras som 
vokser på hardtråkkajord og er karakteristisk for gårdsplasser, kan tyde på at de registrerte 
planterestene har kommet inn i huset ved menneskelige aktiviteter, uten at plantene i seg selv 
har blitt brukt. 
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Hus IV 

Med sine 45m2 og fire takbærende stolper i tillegg til veggstolpene, er hus IV mindre enn 
husene I og III (Fig. 3). Huset har rester etter et ildsted (A206) og et ovnsanlegg (A5S) og to 
"C-dateringer plasserer huset i førromerskjemalder (2190±50 BP og 2330±70 BP, kalibrert 
til hhv. 320 og 390 f.Kr.) . 

Huset er tolket som del av et gårdsanlegg der hus IVer uthus/verkstedsbygning og langhuset, 
hus V, er bolighus. Ovnen kan ha blitt brukt til produksjon av keramikk. 

'" • 
'" • 

~J. Hl • . ,,,. 
'" 

• '" 

• 

• '" 

• '" • 

'" • '" • '" • 

vp-oe 
'" 

"::Il 

• , . 
~4 201 

'" • . '~ 
a" 

Fig. 53 . Planskisse over hus IV (fra Diinhoff 2002). Stolpehull med 
analyserte jordprøver er vist med piler. 

De analyserte jordprøvene (Tabell 25, Fig. 53) har begge forkullet plantemateriale og svært 
likt innhold. Begge har relativt høye forekomster av linbende~ gress og vassarve, og 
bringebær er tilstede sammen med rødt hønsegras og småsyre. Den store likheten i 
plantesarnmensetningen i de to prøvene indikerer samme aktivitet. 

Grop A441 

Grop A441 inngår i en gruppe diffuse groper, der de fleste ligger i tilknytning til 
huskonstruksjonene (Fig. 54). Gropfyllet er ensartet, bestående aven rød, feit og torvaktig 
substans. Brannavfall med trekull og aske ligger i toppen av gropen. Gropen er datert til 
2220±70 BP (kalibrert alder 290 f.Kr.), hvilket gir førromerskjemalder. Dette er noe yngre 
enn dateringen av husene, noe som kan tyde på at gropen representerer en senere aktivitet på 
stedet. 



HuS III 

Hus I 

Hus IV 

Diinhoff 2002 

Fig. 54. Store, diffuse groper og lignende fy llskift i tilknytning til husene. 
Grop A441 hvor prøve VP-28 er tatt, er merket som C (fra DiinhofT2002). 
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Med unntak av prøve VP-21 fra Hus m, inneholder prøven fra gropa færre makrofossiler enn 
stolpehullene fra husene (Tabell l). Starr, en typisk plante på fuktig jord og torv, er kun 
funnet i gropa. Også gress, rødt hønsegras, linbendel og bringebær er registrert. Disse kan alle 
ha vokst på gårdsplassen eller de kan være tilført gropa. 

Hva gropens funksjon har vært, gir analysene ikke noe svar på. Artssammensetningen skiller 
seg lite fra de artene som er registrert i husene, og her er ikke spesielle konsentrasjoner av 
beitemarks/engplanter eller matplanter som kan støtte en tolkning som gjødselgrop. På den 
annen side vil plantematerialet i en gjødselgrop antagelig være uforkullet og de 
makroskopiske planterestene nedbrutt. 

Konklusjon 

To prøver fra stolpehull fra hvert av husene l , m og IV, og en prøve fra grop A441 er 
analysert. Forkullede frø/frukter er tilstede i alle prøvene. Bringebær er funnet i hus l og IV, 
samt i gropen. Kom er ikke registrert, men vanlige åkerugress indikerer sur jord og 
sannsynligvis lite gjødsling, eller det kan være planter på gårdsplassen mer enn åkerugress vi 
ser spor etter. Prøvene fra husene er tatt fra "østre" og "vestre" del. I hus IV kunne ingen 
forskjell observeres, mens plantematerialet i de to delene av hus III er klart forskjellig og 
viser ulik bruk av rommene. Også i hus I kan plantematerialet indikere ulike funksjoner av 
rommene der prøvene er tatt. 



74 

FUNDLISTE 
Der er ikke fund fra lokaliteten. 

FOTOL1STE 

Foto Struktur Type Mod BcmærIc Filmtype 
Ol-Ol o s felt I sel i ærv dilri 
01-02 o sv felt I sel i ærv dilri 
01-03 I f sø digi 
01-04 I f nv digi 
01-05 2 f nø dilri 
01-06 I f nø nv kvadr efter gravn af 5 cm dhti 
01-07 I f nø nv kvadr efter .... vn af 10 cm digi 
01-08 2 D nø digi 
01-09 I f nø nv kvadr efter gravn af IS cm dilri 
Ol-lO I f nø nv kvadr tømt digi 
\)1-11 4% f n ardsoor nær ved dig; 
01-12 3 f nv ardspor dilri 
01-13 9 p n ardspor nær ved dilli 
01-14 I P nø digi 
Ol-IS 6 f nø dilri 
01-16 7 f ø dilri 
01-17 8 f ø digi 
01-18 8 f n med lySt fyldsk i fOl'1!l1ll1d digi 
01-19 9 f ø dilri 
01-20 10 p sv digi 
01-21 6 f n digi 
01-22 7 f ø dilri 
01-23 5 p nø dilri 
01-24 4 p nø digi 
01-25 13 D nv digi 
01-26 6 p v nøkvdr dilri 
01-27 58 f nø digi 
01-28 58 f n dilri 
01-29 58 f s dilri 
\)\-3\l i p ... ... kvdr mg; 
01-31 43 D nv digi 
01-32 19 D nv dilri 
01-33 61 p sv dilli 
01-34 63 P sv digi 
01-35 62 D sv dilri 
01-36 65 p sv dilri 
02-01 I f sø dias 
02-02 I f nv dias 
02-03 2 f nø dias 
02-04 2 p nø dias 
02-05 3 f n ardsøor dias 
02-06 3 f DV ardspor dias 
02-07 3 f n ardspor dias 
02-08 I f nø dias 
02-09 58 f nø dias 
02-10 58 f n dias 
02-11 7 D se nv kvdr dias 
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Foto Struktur Type Mod Bomærk FilmtvDe 
02-12 o sv svdli2 del ai felt I aftørvet dias 
02-13 o sv sydlig del ai felt I aftørvet dias 
02-14 o n svdli. del ai felt I aftørvet dias 
02-15 Il nø orofil i nord i felt Il dias 
02-16 Il n orofil i nord i felt Il dias 
02-17 Il n profil i nord i felt Il dias 
02-18 o nø felt Il aftørvet dias 
02-19 o sv felt Il aftørvet dias 
02-20 93 f nv dias 
02-21 93 f nv dias 
02-22 o nv hus V dias 
02-23 o nv hus V dias 
02-24 o sø hus V dias 
02-25 93 Il nv halvt snittet dias 
02-26 93 Il nv dias 
02-27 93 Il nv dias 
02-28 o sv huslY dias 
02-29 o sv huslY dias 
02-30 o sv huslY dias 
02-31 o nø huslY dias 
02-32 o nø huslY dias 
03-01 23 Il nv diJ!i 
03-02 73 Il sv digi 
03-03 69 Il sv dilZi 
03-04 24 Il nv dilZi 
03-05 77 Il sv digi 
03-06 76 Il sv dilZi 
03-07 28 Il nv dilZi 
03-08 79 Il sv diJ!i 
03-09 70 P sv digi 
03-10 78 Il sv diJ!i 
03-11 97 Il sv diJ!i 
03-12 96 p sv digi 
03-13 66 Il sv dilZi 
03-14 95 Il sv diJ!i 
03-15 27 Il nv digi 
03-16 105 p sv digi 
03-17 106 Il sv dilZi 
03-18 104 Il sv dilli 
03-19 37 p nv digi 
03-20 113 Il sv diJ!i 
03-21 112 Il sv dilli 
03-22 122 Il sv digi 
03-23 121 Il sv dilZi 
03-24 11 Il nv diJ!i 
03-25 118 Il sv digi 
03-26 124 Il sv dilZi 
03-27 14 Il v dilli 
03-28 117 Il sv dilli 
03-29 16 P nv dilZi 
03-30 93 f nv dilli 
03-31 131 Il sv digi 
03-32 125 P sv dilZi 
03-33 93 f sø nv kvdr under udRr dilli 
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Foto Struktur Type Mod Bemerk Filmtype 
03-34 126 p sv digi 
03-35 127 o sv diei 
03-36 98 O sv diJd 
04-01 71 p sv digi 
04-02 udaår digi 
04-03 88 o sv diei 
04-04 94 O sv diJd 
04-05 82 p sv foto mangler digi 
04-06 81 o sv diei 
04-07 udgAr dil!i 
04-08 udg4r dig! 
04-09 92 11 sv diei 
04-10 18 o nv diei 
04-11 90 p sv dig! 
04-12 15 p nv dig! 
04-13 17 o v diei 
04-14 89 O sv dil!i 
04-15 102 p sv dig! 
04-16 20 o nv diei 
04-17 udKAr diei 
04-18 22 p nv dig! 
04-19 39 p nv diei 
04-20 31 o nv diei 
04-21 69 p sv dig! 
04-22 20 p nv sø den anden orofi1side diei 
04-23 o sv hus IV diei 
04-24 o sv hus IV digi 
04-25 58 f sv digi 
04-26 o nø hus IV dilZi 
04-27 o nø hus IV diJd 
04-28 58 f ø digi 
04-29 21 p nv digi 
04-30 20 p nv diei 
04-31 278 p s digi 
04-32 86 p sv dig! 
04-33 85 o sv dilZi 
04-34 84 O sv digi 
04-35 100 p sv digi 
04-36 99 o sv dilZi 
05-01 276 p sv digi 
05-02 277 p sv dig! 
05-03 273 o sv dilZi 
05-04 109 o sv dilri 
05-05 110 p sv dig! 
05-06 269 P sv digi 
05-07 274 p sv dilri 
05-08 111 p sv digi 
05-09 103 p sv digi 
05-10 284 o sv difri 
05-11 270 p sv digi 
05-12 137 p n dig! 
05-13 142 p nø difri 
05-14 49 p n digi 
OS-IS 53 o n difri 
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Foto StnJktur Type Mod Bemerk Filmtype 
05-16 47 p n digi 
05-17 46 l> n dilrl 
05-18 48 l> v dllrl 
05-19 317 p nø digi 
05-20 307 l> nø digi 
05-21 326 I> s dilrl 
05-22 327 p n digi 
05-23 336 D n digi 
05-24 o n hus VII dilrl 
05-25 o s hus VII dig! 
05-26 o s hus VII dig! 
05-27 o sv hus! dilrl 
05-28 o sv hus! dilrl 
05-29 o sv hus! digi 
05-30 o sv hus ! digi 
05-31 o sv hus! dilrl 
05-32 o sv hus I digi 
05-33 o sv hus! digi 
05-34 o s Hem C nv for hus i dilrl 
05-35 o s stolperække b nv for hus i dilrl 
05-36 o ø østlig del of felt I aftørvet dig! 
06-01 o s hus VII dias 
06-02 o s hus VII dias 
06-03 o s hus VII dias 
06-04 o s hus VII dias 
06-05 o sv hus I dias 
06-06 o sv hus I dias 
06-07 o sv hus I dias 
06-08 o sv hus I dias 
06-09 o sv hus I dias 
06-10 o sv hus I dias 
06-11 o sv hus ! dias 
06-12 o sv hus I dias 
06-13 o sv hus I dias 
06-14 o sv hus I dias 
06-15 o sv hus I dias 
06-16 o sv hus! dias 
06-17 o nø hus I dias 
06-18 o nø hus! dias 
06-19 o nø hus ! dias 
06-20 o nø hus ! dias 
06-21 o nø hus I dias 
06-22 o n hus ! vestende dias 
06-23 o n hus ! vestende dias 
06-24 o n hus I indgang i sydside dias 
06-25 o nø hus I ø.lende dias 
06-26 o sv folk på felt ved hus I dias 
06-27 290 f n dias 
06-28 o nø hus Il dias 
06-29 o nø hus Il dias 
06-30 290 p nø dias 
06-31 298 l> nø dias 
06-32 o n heg C nord for hus i dias 
07-01 291 f n digi 



1-03 368 1> sø digi 
1-04 369 p n digi 
1-05 378 1> n dilZi 
1-06 o nø hus II digi 
1-07 o nø hus II digi 

D n dilZi 
D n dilZi 
1> n digi 
p n dilZi 

O' -12 292 D n dilZi 
O' -13 Æ~+-,p"-l_",-nl-________________ -+-...:di;;o'gi 'i--I 
O' -14-298 P n digi 

D n dilZi 
p n dilZi 
p n digi 
p n ssmt strul,tu~296digi 

07- 295 p n dilZi 
07-: 287 p n digi 
07-: _o v felt Il I i t1ade dilZi 
07-22 400 D nv dilZi 
0~23 ~~+-'P"-l~nø=-I-________________ -+-...:d~~~ 
07-24 399 p nv dig; 

5 li D nv dilZi 
r.=~6~~O~r~p~n~ __________________ +-~digi~ 

p n digi 
)7-: 
17-: 
17-: 
)7-: 
07-32 
07-33 
08-01 
08-)2 
08-)3 
08-)4 
011-0: 

1-0 

08-09 
08-10 
08-11 
08-12 
08-13 
08-14 
08-15 
09-01 
09-02 
09-03 
09-04 
09-05 
09-06 
09-07 

443 

103 
291 
291 
443 
400 
400 
44 
44 
44 
48 
188 
188 
:88 

440 
26 

443 
443 
8 

442 
441 
441 

P n dilZi 
p n dilZi 
p n digi 
p ndiKt 
f ø dilZi 
p n samt: digi 
f n diss 
D sv diss 
p nø diss 
p nø dias 
f nø diss 
p nv diss 
p nv diss 
f ø diss 
p nø diss 
p nø diss 
p nø diss 
p nø dias 
p n diss 
p .0 diss 
p s diss 
p nv digi 
p nø dilZi 
p sø dilZi 
p nø digi 
p s I!l'Ube nor< snit A dilZi 
p nø =be . nOr< l snit B dilZi 
p nø grube . nOI'( l snit C digi 
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Foto Struktur Type Mod Bemærk Filmtype 
09-08 488 D nø vandløb i felt I diai 
09-09 488 D n vandløb i felt I dilri 
09-10 488 p nø vandløb i felt I digi 
09-11 156 D nø digi 
09-12 155 D nø dhti 
09-13 154 p nø digi 
09-14 145 D nø dig! 
09-15 146 D nø diai 
09-16 1S6 p nø dig! 
09-17 185 D nø digi 
09-18 183 D nø dilri 
09-19 182 D nø dild 
09-20 152 p v digi 
09-21 udoår digi 
09-22 165 D v dilri 
09-23 157 p v dig! 
09-24 158 D v digi 
09-25 283 D v dilri 
09-26 279 p v dig! 
09-27 67 D v dig! 
09-28 68 D v diai 
09-29 419 p v dig! 
09-30 420 p v digi 
09-31 428 D nø dilri 
09-32 422 D nø dild 
09-33 434 p n digi 
09-34 450 D n digi 
09-35 280 D nø dild 
09-36 59 D sv digi 
10-01 60 D v digi 
10-02 409 D n dild 
10-03 410 p sø dig! 
10-04 411 p n digi 
10-05 412 D n dild 
10-06 445 p nv dig! 
10-07 382 p nø digi 
10-08 383 D n digL 
10-09 384 p n dim 
lO-lO 426 p n digi 
lO-li 447 D S nordlig del digi 
10-12 447 D v sydliR del dild 
10-13 440 p s digi 
10-14 55 D nø di~ 
lO-IS 56 D n dim 
10-16 306 p n digi 
10-17 304 D nv digi 
lO-IS 303 D nv dim 
10-19 302 p nv digi 
10-20 300 D nv digi 
10-21 322 D n dild 
10-22 323 D n dim 
10-23 387 P n digi 
10-24 385 D nv dilri 
10-25 349 p nv dim 
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Foto Struktur Type Mod Bemærk Filmtype 
10-26 353 p nv digi 
10-27 497 D nø dioi 
10-28 501 D sv syd i felt fl dioi 
10-29 50 p sø digi 
10-30 Sl p nv samt struktur 52 digi 
10-31 67 D nv dioi 
10-32 68 p nv digi 
10-33 258 p nø digi 
10-34 259 D nø digi 
10-35 260 D nø dilti 
10-36 58 f sv nø kvdr under digi 
11.()1 476 p nø digi 
11'()2 191 D nø dioi 
11'()3 192 p nø digi 
11-04 193 p nø digi 
11'()5 190 Il ø dioi 
11-06 473 p nø dilti 
11-07 257 p nø digi 
1I'()8 474 Il s dioi 
11-09 261 p s dioi 
11-10 197 p s digi 
11-11 470 P s digi 
11-12 o nø hus IV dioi 
11-13 o sv hus IV digi 
11-14 o sv hus IV digi 
IJ.15 o sv hus IV dioi 
11-16 o nø hus IV dild 
11-17 o nø hus IV digi 
11-18 o nø hus IV digi 
11-19 o nø hus IV dioi 
11-20 o nø hus IV digi 
11-21 o nø hus IV digi 
11-22 255 p nø dioi 
11-23 452 p ø digi 
11-24 451 p v digi 
11-25 87 p n dioi 
11-26 456 p sv dilti 
11-27 453 p n digi 
11-28 75 p n dioi 
11-29 458 p n digi 
11-30 457 p n digi 
11-31 116 D n dilti 
11-32 64 p nv dilti 
11-33 101 p n digi 
11-34 275 D n digi 
11-35 91 p sv dilti 
12.()! 58 f sv dias 
12'()2 202 p nø dias 
12'()3 475 p nø dias 
12-04 207 p nø dias 
12'()5 58 f nø 50 kvdr under udgravning dias 
12-06 256 D nø dias 
12'()7 58 p nø 50 kvdr Wlder u<hll'avning dias 
12'()8 206 o n di .. 
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Foto Struktur TvDe Mod Bemærk FiltDtvne 
12-09 58 Il ov dias 
12-10 195 n 0 dias 
12-11 o sv hus V dias 
12-12 o nø hus V dias 
12-13 o nø hus V dias 
12-14 o nø hus V dias 
12-15 o nø hus V dias 
12-16 o nø hus V dias 
12-17 o nø hus V dias 
12-18 o nø hus V dias 
12-19 o nø hus V dias 
12-20 o nø hus V dias 
12-21 o nø hus V dias 
12-22 o nø hus V dias 
12-23 o nø hus V dias 
12-24 o nø hus V dias 
12-25 o folk nrfelt dias 
12-26 o folk oå felt dias 
12-27 o 0 elven mod syd dias 
13-01 91 il s foto maDlrler diof 
13-02 80 o o di2i 
13-03 459 n- o di2i 
13-04 454 " n dl2i 
13-05 272 D o di2i 
13-06 271 n- o di2i 
13-07 455 n n dl2f 
13-08 465 D n di2i 
13-09 464 D n di2i 
13-10 472 n o diei 
13-11 83 D n dlQi 
13-12 72 D nø di2i 
13-13 119 n n di2i 
13-14 477 n n diei 
13-15 114 D 50 di2i 
13-16 414 n sv di2i 
13-17 o sv hus V dl2i 
13-18 o. n hus! di2i 
13-19 o sv hus V di2i 
13-20 o sv hus V diei 
13-21 o nø hus V dWf 
13-22 o nø hus V diei 
13-23 o nø hus V diei 
13-24 o nø hus V dl2i 
13-25 o nø hus V di2i 
13-26 o nø hus V di2i 
13-27 o nø hus V dl2i 
13-28 o nø hus V di2i 
13-29 220 o S0 diei 
13-30 219 n S0 dl2i 
13-31 218 D 50 cliOi 
13-32 217 D S0 di2i 
13-33 216 n S0 diei 
13-34 215 o 50 di2i 
13-35 214 n S0 diei 
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Foto Struktur Type Mod Bemærk Filmtype 
13-36 213 p se digi 
14..()1 80 o n dias 
14..()2 264 D se dias 
14..03 375 p nv dias 
14..()4 224 D 7 dias 
14-05 43 D nv dias 
14..06 487 r nv grøft syd ror hus ill dias 
14..()7 487 r nv IZI'Øft svd for hus ill dias 
14-08 487 p nv lUØft syd for hus ill snit I dias 
14..09 487 p nv grøft syd for hus ill snit Il dias 
14-10 123 f nv "",ft svd ror hus I dias 
14-11 231 p se dias 
14-12 D se chook ikke 230 dias 
14-13 232 p sø chook næppe dette foto ar A229 dias 
14-14 o DØ hus V dias 
14-15 o nø hus V dias 
14-16 o nø hus V dias 
14-17 o nø hus IV dias 
14-18 o nø hus IV dias 
14-19 o nø hus IV dias 
14-20 o sv huse p felt I dias 
14-21 o sv huse D felt l dias 
14-22 o sv huse D felt I dias 
14-23 o sv huse pA reIt 1 dias 
14-24 o sv huse oå reIt I dias 
14-25 o sv huse oå felt I dias 
14-26 o sv huse på felt l dias 
14-27 o sv huse p felt I dias 
14-28 o sv huse p felt I dias 
14-29 o sv huse p reIt! dias 
14-30 o v hus på reIt Il dias 
14-31 o sv huse oå felt I dias 
14-32 o sv huse oå felt I dias 
14-33 o sv huse på felt I dias 
IS-Ol 212 p sø digi 
15-02 199 D sø dil!i 
15"()3 262 p sø digj 
15-04 263 p sø digi 
15-05 265 ~ sø dilri 
15-06 266 D sø digj 
15-07 267 p sa digi 
15-OS 221 1'- sø dilri 
15-09 246 D sø dil!i 
IS-lO 245 p sø digi 
IS-Il 226 P sø dioi 
15-12 225 O sø dilri 
15-13 224 p sø digi 
15-14 223 p sø digi 
IS-IS 222 O sø dioi 
15-16 9 D sv digj 
15-17 483 p v digi 
15-1S 484 "- v dilri 
15-19 29 O n 
15-20 43 p nv dilri 
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Foto Struktur Type Mod Bemærk FilmIYDe 
15-21 248 Il '" digi 
15-22 249 ~ '" digi 
15-23 44 Il nø dilrl 
15-24 250 Il '" digi 
15-25 251 Il '" digi 
15-26 252 Il '" digi 
15-27 480 2 '" dilti 
15-28 479 Il '" digi 
15-29 35 -p sø digi 
15-30 36 Il '" dilrl 
15-31 33 Il sø digi 
15-32 397 Il '" digi 
15-33 42 ~ sø di~ 
15-34 486 Il nv digi 
15-35 211 Il ø digi 
15-36 210 --p ø digi 
16-01 200 Il s dilti 
16-02 209 Il s digi 
16-03 487 f nv ~ llil for hus ill digi 
16-04 398 Il nv dilti 
16-05 487 Il nv grøft syd for hus ill sni! I digi 
16-06 123 f nv grøft syd for hus l digi 
16-07 123 ~ nv _ft syd for hus I sni! A digl 
16-08 123 Il sø grøft syd fur hus l sni! B dilti 
16-09 231 Il sø digi 
16-10 230 Il sø diBi 
16-11 229 Il sø dilti 
16-12 228 Il se digi 
16-13 239 Il sø digi 
16-14 238 Il se dilrl 
16-15 227 Il sø digi 
16-16 236 Il se ikke belt udgravet digi 
16-17 235 ~ sø dilti 
16-18 234 Il se digi 
16-19 233 Il sø digi 
16-20 244 _Il se dilll 
16-21 243 Il sø dilrl 
16-22 242 Il se digi 
16-23 240 Il se diSC 
16-24 237 Il sø dil!i 
16-25 236 Il sø digi 
16-26 253 Il sø digi 
16-27 241 ~ sø dil!i 
16-28 200 Il sø digi 
16-29 209 Il se digi 
16-30 471 ~ '0 diei 
16-31 247 Il sv dilti 
16-32 482 Il sv digi 
16-33 481 _Il sø dillL 
16-34 486 Il nv dilti 
16-35 402 Il s digi 
17-01 o sv huse Då felt I dilrl 
17-02 o sv huse Då felt I dhd 
17-03 o sv h~påfeltl digi 
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Foto Struktur -rv;;; Mod Bemærk FiI_ 
17-04 o sv huse" feltl 
17-05 o sv huse D feltI 
17-06 o sv huse" felt I 
17-07 o nø huse" felt I 
17-08 o nø huse" felt I di'; 
17-09 o nø huse Dl felt I di'; 
17-10 58 f sø 
17-11 58 f ø di'; 
17-12 58 f ø di'; 
17-13 93 f v di'; 
17-14 93 f v 
17-15 93 f v di'; 
17-16 93 f v di'; 
17-17 93 f v diOf 
18-01 o nø husN dias 
18-02 o nø husN dias 
18-03 o nø husN dias 
18-04 o nø husN dias 
18-05 o nø hus N oden hiørner dias 
18-06 o nø hus N udeo hførner dias 
18-07 o nø hus N udeo hlØmer dias 
18-08 o sv hus N med hiørner dias 
18-09 o sv hus N med hiørner dias 
18-10 o sv hus N med Wørner dias 
18-11 o sv hus N med hiørner dias 
18-12 o sv hus N med hiørner dias 
18-13 o sv hus N med Wørner dias 
18-14 o sv hus N med hiørner dias 
18-15 o sv hus N med hiørner dias 
18-16 o sv hus N med Wørner dias 
18-17 o sv hus N med hiørner dias 
18-18 o sv hus N med hiørner dias 
18-19 o sv hus N med hiørner dias 
18-20 o sv hus N med hlørner dias 
18-21 o sv hus N med hi ørner dias 
18-22 o sv hus N med hiørner dias 
18-23 191 f nø samt struktur 192 dias 
18-24 475 f nø dias 
18-25 208 o sø dias 
18-26 205 sø dias 
18-27 204 o ? dias 
18-28 206 f n dias 
18-29 201 sø dias 
18-30 58 f nø dias 
18-31 58 f sv nø kvdr Ut>der udl!ravnin2 dias 
18-32 58 f sv nø kvdr under ud .... vnina dias 
18-33 o folk få felt dias 
18-34 o folk'" felt dias 
19-01 o nø huse" felt I di .. 
19-02 o nø huset felt I dias 
19-03 o nø huse D felt I dias 
19-04 o nø dias 
19-05 o nø huse '" felt I dias 
19-06 o nø huse ol felt I dias 
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Foto Struktur I TvIle Mod Bemærk FilmIYDe 
19-07 o nø huse på felt I dias 
19-OS o nø huse pA felt I dias 
19-09 o nø huse på felt I di .. 
19-10 o nø huse på felt 1 di .. 
19-11 o nø huse pA felt I dias 
19-12 o nø huse på felt I di .. 
19-13 o nø huse pA felt I di .. 
19-14 o nø huse på felt I di .. 
19-15 o n felt Il med hus dias 
19-16 o nø husen fell I dias 
19-17 o nø huse P feltI di .. 
19-IS o nø huse p feltI di .. 
19-20 o nø huse_p feltI dias 
19-21 o nø huse III feltI dias 
19-22 o nø huse pi felt I dias 
19-23 o nø huse", felt I di .. 
19-24 o nø huse nå felt I dias 
19-25 o nø huse på felt I dias 
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VIDENSKABELIGE PRØVER 

T ~"1i... prøve nr struktur anlæg type 

Mo O 233 hus V . c14 
Mo o: 237 hus V cl4 
Mo O: 235 hus V , bot 

~ ~ ~ hus' bot 

nr BP +/- cal A "IRr cal BP 

12290 60 -380 2330 
12300 60 -390 2340 
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Sig llUIlI 12 12 Sig mal< 2.!: 

-400 -240 -420 -200 
-400 -360 -420 -200 

HM:;:::0,-+_~0+-;2=-+--;.= husl~ [1-t=c~II'4~l2190 50 
Mo Ol 2 hus r cI4!lfe1a-13Z9S2r?Wi" 70 

ÆL...ml!..7.:-1I--"'fi -36~OO-+--,,; -11::;8;:.-;00_",,= -380;:--'1-":: -'11O~0 
~390 

1
2340 -410 -370 -750 ·210 

[o ~[1 oot 
'o 18 hus N bot 
o 19 Itusl cl4 

.. ~[o [O Ilus! 14 12410 60 -420 .2370. -750 -400 -780 -380 
Mo 11 113 'us l >ot 
Mo 12 127 Itus l >ot 
Mo 13 91 hus V cI4 2240 50. -360 2320 -380 -210 -400 -180 
1\(0 .4 17 usiklrer bot 
~(o i4 hus Il cl4 12420 80 -420 2370 -760 -400 -790 -370 
11':0 6 hus Il bot 

Mo 18 Z3 hus c14 
Mo 19 lO hus c14 12440 60 -520 2460 -760 -410 -790 -390 
Mo .20 ~2hus lOt 
Mo 11 15 hus ill bot 
Mo !2 13 hus VII 1 cl4 I 2360 70 -400 2350 -500 -380 -760 ·230 
Mo 23 86 hus VII lOt 
Mo 2· 29 hus VII 1 cl4 
Mo 2: 18 1 cl4 
Mo 21 18 1 cl4 

.MQ. ffi ~ 1 cl4 R .... ~ 2220 70 
Mo 441 IllUbe b lt 

~ JE[ _-185 -185 3QQ:=-t--=-t -80 

Mo ,toplc.4 
.Mo .J1 bund 1 cI4 
Mo H 2I'Øf 1 cl4 
Mo 32 443 lert. grube 1 cl4 

Mo 33 93 husovn :14 
Mo 34 , toD oot 
Mo 35 I bund bot 
Mo.A .8!Il.~_ 1 c14T.-l4039 2355! 60 -400 2350 -420 -385 -755 -255 


