
 
 

Kulturhistorisk rapport for systematisk udgravning 

HBV 1454 Holsted Åmark II 
Sdr. Holsted, matr. nr. 12k, Holsted sogn, Malt herred, Vejen Kommune 
KUAS j. nr. 2012-7.24.02/HBV-0001 

Sted nr. 190 304, lok. nr. 107 

 

 
 

 

Af Cand. Mag. Janne Krøtel for  

Museet på Sønderskov 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

HBV 1454 Holsted Åmark II Museet på Sønderskov Janne Krøtel 

 

Indhold 
Indledning .......................................................................................................................................................... 1 

Kulturhistorisk redegørelse ............................................................................................................................... 1 

Bondestenalderen ......................................................................................................................................... 2 

To jordfæstegrave fra bondestenalderen .................................................................................................. 2 

Kværnstensgrube ....................................................................................................................................... 4 

Dybe gruber – grave? ................................................................................................................................ 5 

En landsby fra yngre jernalder....................................................................................................................... 7 

Langhuset .................................................................................................................................................. 8 

Småhuse .................................................................................................................................................. 10 

Staklader .................................................................................................................................................. 11 

Grubehuse ................................................................................................................................................ 11 

Hegn og hegnshuse.................................................................................................................................. 13 

Gårde og faser ......................................................................................................................................... 15 

Fundmateriale ......................................................................................................................................... 20 

Bebyggelse fra ældre middelalder ............................................................................................................... 23 

Andre konstruktioner og anlæg ................................................................................................................... 27 

Perspektiver ..................................................................................................................................................... 29 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen ................................................................................................. 30 

Det omkringliggende landskab ........................................................................................................................ 31 

Fortidsminder i området ................................................................................................................................. 32 

Holsted i den tidlige middelalder ................................................................................................................ 33 

Konklusion ....................................................................................................................................................... 34 

Udgravningens data ......................................................................................................................................... 34 

Øvrige data .................................................................................................................................................. 35 

Udgravningens metode ................................................................................................................................... 36 

Opmåling ..................................................................................................................................................... 37 

Koordinatliste .................................................................................................................................................. 37 

Litteratur .......................................................................................................................................................... 38 

Ordforklaring ................................................................................................................................................... 39 

Tidstavle ........................................................................................................................................................... 41 

Bilag 1. ............................................................................................................................................................. 42 

 

Forsidefoto: Langhus K47 samt lerkar X47. Museet på Sønderskov



 
 

HBV 1454 Holsted Åmark II Museet på Sønderskov Side 1 

Indledning 
I forbindelse med udvidelsen af Holsted Renseanlæg, har Museet på Sønderskov, henover sommeren og 

efteråret 2012, foretaget en systematisk udgravning på matr.nr. 12k Sdr. Holsted by, Holsted. Det 

undersøgte areal er på i alt 1,125 ha. Vejen Kommune, Teknik og Miljø er bygherre på projektet og har 

finansieret udgravningen. Projektet har journal nr. HBV 1454 Holsted Åmark II, og al 

dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet på Sønderskov. Al data er ligeledes 

registreret i MUD (Museernes udgravningsdatabase).  

Undersøgelsen påviste spredte spor efter bebyggelse fra ældre middelalder (1050-1250 e. Kr.) samt en 

landsby i flere faser fra perioden yngre romersk til ældre germansk jernalder (200-525 e. Kr.). Der blev 

desuden fundet en grube fra førromersk jernalder (500- 0 f. Kr.), samt ikke mindst to grave, to mulige 

grave/dybe gruber og en grube fra perioden senneolitikum (2350 - 1700 f. Kr.). 

 

Figur 1. Lokalitetens placering. Det undersøgte areal er markeret med rødt på 4-cm kort (1980-2001). Museet på Sønderskov  

Kulturhistorisk redegørelse 
Der blev i alt erkendt 4749 anlæg af arkæologisk interesse på det undersøgte areal. Heraf var 4684 

stolpehuller, 60 gruber, fire grave samt et ildsted/ovn (se bilag 1.). Der blev givet i alt 165 X numre og taget 

53 jordprøver. På nuværende tidspunkt er der udskilt i alt 95 konstruktioner. Langt de fleste anlæg og 

konstruktioner skal henføres til bebyggelsen fra yngre romersk til ældre germansk jernalder, men der blev 

også erkendt spredte bebyggelsesspor fra ældre middelalder på det undersøgte areal. Herudover er der 

udgravet spredte anlæg fra bondestenalderen, i form af grave og en grube. Der er tidligere foretaget 

arkæologiske undersøgelser vest for udgravningsfeltet. Resultaterne fra denne undersøgelse vil indgå i den 
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samlede tolkning af lokaliteten. Udgravningerne ved Holsted Åmark har påvist spor efter en 

jernalderlandsby i flere faser, som spreder sig over et areal på mindst 1,5 ha. Landsbyen er endnu ikke 

afgrænset og det er sikkert at bebyggelsen fortsætter mod øst og syd. Der er desuden blevet udgravet 

mindst en indhegnet gårdenhed fra ældre middelalder som sandsynligvis kan følges i tre faser.

 

 

 

Figur 2. Eksempel på anlæg. Den ene halvdel af anlægget er 
bortgravet og profilen kan herefter tegnes og beskrives.  
Stolpehul A515. Museet på Sønderskov 

 

Bondestenalderen 

Der blev fundet spredte spor fra perioden senneolitikum (2350 - 1700 f. Kr.) på arealet i form af to 

jordfæstegrave, to dybe anlæg/grave og en grube. Det er muligt at der også har været bosættelse fra denne 

periode på arealet, men det var ikke muligt at erkende spor efter huse fra denne periode. Dette kan dog 

skyldes de mange stolpehuller fra den intensive jernalderbebyggelse der spreder sig over det meste af 

arealet.  

To jordfæstegrave fra bondestenalderen 

På den vestlige del af feltet, op mod den sydlige feltgrænse fremkom to øst - vest orienterede 

jordfæstegrave fra den ældste del af bondestenalderen (senneolitikum). Gravene var meget utydelige og 

var blevet gennemgravet af stolpehuller fra et hegnsforløb fra yngre jernalder. De viste sig dog at være 

særdeles interessante ved nærmere undersøgelse. Den ene grav var foret med sten, heraf fragmenter af tre 

kværnsten (liggere), en slibesten og otte løbere. Kværnstensfragmenterne lå forskellige steder i graven og 

det er muligt at de er blevet bevidst slået i stykker og anvendt som foring i graven, måske som en form for 

gravgaver? Slibestenen er af finkornet rødligt granit og har sandsynligvis været anvendt i forbindelse med 

fremstillingen af datidens slebne stenøkser. Der blev udover slibestenen og kværnstenene ikke fundet 

gravgaver i graven og det er derfor vanskeligt at sige noget om kønnet på den gravlagte. Der blev fundet 

nogle keramikskår fra senneolitikum i den fyldjord som er blevet kastet tilbage i graven efter 

gravlæggelsen. Det ene skår er fra et såkaldt si-kar, som har været anvendt i forbindelse med fremstilling af 

ost. Skårene kan være med til at datere graven, da den må være anlagt efter keramikken er gået ud af brug. 
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Figur 3. De to senneolitiske grave. Graven med kværnstenene ses th. og graven med flintdolken (her endnu ikke udgravet) ses tv. 
Museet på Sønderskov 

 

 

Figur 4. Den fladehuggede flintdolk fra den nordligste grav. Dolken er ca. 16,5 cm lang. 3 cm bred og 1,1 cm høj på midten 
(bredeste sted). Tegning: Bente Grundvad for Museet på Sønderskov 
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Den anden grav var knap så stor og der blev ikke fundet spor efter kiste eller stenforing. Til gengæld havde 

den gravlagte fået en flintdolk med sig til efterlivet. Dolken er en fladehugget lancetformet flintdolk, som 

kan dateres typologisk til perioden ældre senneolitikum (periode 1, 2350-1950 f. Kr.). Graven tolkes på 

baggrund af gravgaven som en mandsgrav.  

Gravenes placering og ensartede orientering taler for at de er anlagt relativt samtidigt. Eller i hvert fald, at 

man har haft kendskab til den primære grav da den yngste grav blev anlagt. Måske er der tale om mand og 

kone? Der er ingen registrerede gravhøje på arealet ved Holsted Åmark, og der blev ikke fundet spor som 

tyder på at gravene har været markeret med en gravhøj. 

Kværnstensgrube 

På den sydligste del af feltet blev udgravet en grube som, på baggrund af fundmateriale fra fylden, kan 

dateres til ældre senneolitikum (periode 1, 2350-1950 f. Kr.). Gruben var fyldt med hovedstore og større 

sten, heraf fragmenter af en kværnsten samt en løber.  Der blev fundet i alt 36 keramikskår i gruben. 

Enkelte af disse er sekundært brændt. Skårene er fra mindst fire forskellige kar og skal sandsynligvis tolkes 

som almindeligt bopladsaffald. Der blev taget en jordprøve af gruben, som ved nærmere undersøgelse har 

vist sig at indeholde en relativt stor mængde forkullet korn. Prøvematerialet er sendt ind til arkæobotanisk 

undersøgelse ved Moesgård Museums afdeling for naturvidenskab og konservering. Resultaterne af disse 

undersøgelser forligger endnu ikke.  

 

Figur 5. Kværnstensgruben under udgravning. Museet på Sønderskov 

Anlægget tolkes som en affaldsgrube der muligvis hører til en endnu ukendt boplads fra den sidste del af 

bondestenalderen. Det er sandsynligt at en evt. boplads ligger placeret syd for det undersøgte felt, da dette 

areal ligger højere i landskabet. Det er imidlertid også muligt at vi, pga. den meget tætte bebyggelse fra 

yngre jernalder på lokaliteten, ikke har været i stand til at erkende konstruktioner fra denne periode på 

feltet. Gruben er relativt samtidig med de erkendte grave ved lokaliteten.  
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Dybe gruber – grave? 

På den vestlige del af feltet fremkom to meget karakteristiske ovale nordøst - sydvest orienterede anlæg 

(A80 og A1493). A80 var ca. 3,2 m lang og 2,13 m bred og A1493 var 2,3 m lang og 2,18 m bred. A1493 blev 

overlejret af flere overliggende hus konstruktioner (K60 og K28), men ca. 15-20 cm under fladeniveau var 

det tydeligt at anlægget havde samme karakter som A80. Begge anlæg viste sig ved udgravning at være 

over 2 m dybe og de snævrede ind mod bunden i en karakteristisk tragtform. Begge anlæg var fladbundede 

og målte henholdsvis 2×0,52 m (A80) og 1,6×0,4 m i bundniveauet.  

 

Figur 6. Profilfoto af A1493, set fra syd. Museet på Sønderskov 

Anlægstypen blev straks genkendt, da arkæologerne fra Museet kort tid forinden havde udgravet over 30 

lignende anlæg på en lokalitet omkring 1,5 km nord for Holsted Åmark, HBV 1464 Nørregård VIII & IX. 

Anlægstypen er desuden kendt fra flere lokaliteter i Vejen Kommune. Bl.a. blev der erkendt flere ved en 

forundersøgelse ved Veerst (HBV 1404 Ny Løkkegård FU) og udgravet to ved en udgravning ved Rødding 

(HBV 1427 Rødding Nord II). Umiddelbart synes de kun at være erkendt på ganske få lokaliteter udenfor 

Vejen Kommune, men Ringkøbing – Skjern Museum har udgravet en plads med flere eksemplarer og senest 

har Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev udgravet syv af disse anlæg på en lokalitet ved Vamdrup, 

som ligger lige udenfor Vejen Kommune (MKH 1828 Bastrupdam II). 

Tolkningen af disse anlæg er stadig usikker. Er det en særlig type af jordfæstegrave, produktionsanlæg eller 

noget helt andet? Ikke desto mindre er de meget ens i dimensioner og opbygning. De fleste er nordvest - 

sydøst eller nordøst - sydvest orienterede og på fladen er de tydeligt ovale. Dybden på gruberne varierer 

mellem 170 og 230 cm og de ender alle i en karakteristisk fladbundet kisteform mod bunden. Centralt i 
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anlæggene er et tydeligt brandlag, som også kan følges i profilen. Dette øverste lag er desuden det eneste 

som er fundførende. Ved Holsted Åmark blev der fundet ukarakteristiske flintafslag i de øverste lag af 

begge gruber samt keramik i den ene. Denne keramik skal dateres til bredt til perioden senneolitikum.  I de 

udgravede gruber ved Nørregård er der ligeledes fundet keramik i de øverste brandlag. Her er der dog 

fundet keramik som dateringsmæssigt har en spredning på omkring 500 år. Hoveddelen af den fremkomne 

keramik kan dog ligeledes dateres til senneolitikum.  

 

Figur 7. Grube/grav A1493, bundniveau. Museet på Sønderskov 

Der blev udtaget jordprøver fra begge af de undersøgte gruber, både af det øverste brandlag og det 

nederste bundlag, med henblik især på at få foretaget 14C dateringer samt andre naturvidenskabelige 

analyser. Resultaterne heraf foreligger endnu ikke, men afventes med spænding. Fra udgravningen HBV 

1427 Rødding Nord II foreligger der 14C analyser, som bredt daterer anlæggene til perioden senneolitikum. 

Disse dateringer stemmer overens med keramikdateringen fra Holsted Åmark samt Nørregård VIII & IX. 

Anlæggenes funktion er vanskelig at afgøre. Deres form taler for at der er tale om en type jordfæstegrav fra 

senneolitikum. I to af de udgravede anlæg fra Nørregård blev der fundet tydelige plankespor i bunden, som 

kan tolkes som kistespor. Men da der ikke er fundet gravgaver i et eneste af de undersøgte anlæg er denne 

tolkning imidlertid stadig lidt usikker. Forhåbentlig kan de naturvidenskabelige analyser i fremtiden være 

med til at kaste nyt lys over denne anlægstype.   
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En landsby fra yngre jernalder 

På størstedelen af det undersøgte areal fremkom der spor efter en landsby fra perioden yngre romersk til 

ældre germansk jernalder (200-525 e. Kr.). Landsbyen er endnu ikke totalt udgravet og fortsætter et 

uafklaret antal meter mod øst og syd. Dette anses for sikkert, da der ligger huse og hegn op mod den 

sydlige og østlige feltgrænse. Landsbyen kan herudover følges i de udlagte søgegrøfter på arealet mod vest, 

hvor museet foretog nogle undersøgelser i 2000-2001. Det var på daværende tidspunkt desværre ikke 

muligt at totaludgrave arealet. Der kan muligvis have ligget enkelte huse på området mod nordvest, men 

sandsynligvis kun på det første stykke, da terrænet derefter falder kraftigt ned mod Holsted Å. Det er 

vanskeligt at sige noget om landsbyens overordnede struktur, da den som sagt ikke er blevet totalt 

undersøgt, men det er sikkert at den har bestået af individuelt indhegnede gårdsenheder, som til en vis 

grad har grænset op til hinanden i et øst-vest gående forløb på et højtliggende plateau langs med Holsted 

Å.  

 

 
Figur 8. Oversigtsplan med erkendte konstruktioner fra yngre romersk – ældre germansk jernalder. Udgravningsfeltet fra 2000-
2001 mod vest er markeret med gråt. Museet på Sønderskov 

Samfundet i yngre jernalder var langt fra så primitivt som man måske forestiller sig. Der var tale om et 

klasseopdelt samfund med en høvding i spidsen for et større eller mindre område. Høvdingerne indgik i 

igennem giftemål, udveksling af gaver eller andet i forbund med hinanden og således kan man forestille sig 

at eksempelvis hele den sydlige del af Jylland på et tidspunkt har været et såkaldt stammeforbund. Den 

største del af befolkningen var dog almindelige bønder, som boede i små landsbysamfund spredt ud over 

hele landet. I nogle områder med gode ressourcer, som god landbrugsjord og græsningsarealer, var der 

sjældent langt mellem landsbyerne. 

Gården i yngre jernalder fyldte som regel omkring 1000 - 2000 m² og bestod af en til tre bygninger der, som 

oftest var omgivet af hegn på flere eller alle sider. En gårdsenhed bestod som regel af et øst-vest orienteret 

treskibet langhus, samt til tider forskellige småhuse, hegnshuse, grubehuse og lader. Gårdene lå som oftest 
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samlet i landsbyer, bestående af 6-10 samtidige gårde. I nogle tilfælde lå gårdene hegn mod hegn, som en 

såkaldt rækkelandsby, men i andre tilfælde var strukturen mere løs. 

Langhuset 

Det treskibede langhus var gårdens hovedbygning og var som regel indrettet med stald og ladebygning mod 

øst og beboelse i vestenden. I yngre jernalder var langhusene mellem 30 og 40 m lange og opbygget med 

indre tagbærende stolper der stod parvist i sæt. Som regel udgjorde sættene i beboelsesenden to 

kvadratiske eller rektangulære øst-vest orienterede moduler. I nogle tilfælde er det muligt at finde spor 

efter båseskillerum i den centrale eller østlige del af langhuset. Her har dyrene stået opstaldet. Væggene 

var som regel konstrueret med jordgravede vægstolper, hvorimellem der var fletværk af grene beklasket 

med ler. Husets indgange var placeret centralt i husets langvægge, mellem stald og beboelsesdelen. Oftest 

var de placeret parvist overfor hinanden. Indgangen kan som oftest erkendes ved et ophold i vægforløbet 

og/eller spor efter kraftige dobbeltstillede stolper.  

Der er udgravet i alt 26 treskibede langhuse ved Holsted Åmark. Disse har fungeret som hovedbygningen på 

gården. Stort set alle husene har bevaret spor efter vægforløb og indgangspartier, og i enkelte tilfælde er 

der bevaret spor efter indre konstruktioner i form af skillevægge og båseskillerum. Dette skyldes den 

relativt høje bevaringsgrad på lokaliteten, som kan være med til at give os et indblik i husenes konstruktion 

og indretning.  De fleste af langhusene er orienteret øst-vest, men enkelte er drejet lidt mod sydøst. Dette 

kan være en indikation på at disse huse er relativt samtidige. 

 

 

 

 

Figur 9. Rekonstruktionstegning af et hovedhus fra yngre jernalder. Grafik: Jørgen Andersen – Museum Sønderjylland – 
Arkæologi Haderslev 
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Figur 10. Renset plantegning af langhus K47. Indgangene er markeret med røde pile og husets skillevægge med stiplede røde 
linjer. Museet på Sønderskov 

Langhus K47 

Helt op mod den nordlige 

feltgrænse på den vestlige del 

af feltet lå et meget velbevaret 

treskibet langhus fra ældre 

germansk jernalder. Huset har 

haft tre indgange og har været 

opdelt i tre rum. I alt var der 

omkring 146 m² under tag.  Syd 

for huset kunne erkendes to 

lignende langhuse, som dog 

ikke var nær så godt bevaret. 

Sandsynligvis er der tale om 

den samme gård der er blevet 

udskiftet af tre omgange. 
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Småhuse 

Udover hovedhuset bestod gården som regel også af en eller flere mindre bygninger. Det kunne være 

staklader, små treskibede huse eller de såkaldte grubehuse, som blev almindelige i yngre jernalder. 

Småhusenes funktion er uvis, men sandsynligvis er der tale om en form for værksteder eller 

økonomibygninger til opbevaring af forråd. De kan dog også have haft mere specielle funktioner som 

aftægtshuse, bolig for tyende, eller en slags hal bygning til sociale eller religiøse handlinger. Der blev 

udgravet i alt ni mindre treskibede huse der tolkes som en form for småhuse/økonomibygninger.  

 

Figur 11. Det nord-syd orienterede udhus K19. Huset var konstrueret med kun et sæt indre tagbærende stolper placeret centralt 
i huset. Museet på Sønderskov 

 
Figur 12. Udhus K25 med tre sæt tagbærende stolper og en mulig skillevæg (skraveret). Indgangen er markeret med en rød pil. 
Museet på Sønderskov. 
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De små treskibede huse var konstrueret ligesom langhusene, men med et til tre sæt tagbærende stolper. I 

flere tilfælde var der dobbeltstillede stolper i væggen. Husene har været mellem 10 og 12 m lange og 4,5-5 

m brede. Det var ikke muligt at udlede noget om deres funktion på baggrund af deres konstruktion eller 

fundmateriale, men sandsynligvis er der tale om mindre økonomi- eller værkstedsbygninger. 

Staklader 

Der er i alt udgravet 10 staklader fra yngre jernalder på arealet. Alle på nær en er konstrueret som 

firestolpeanlæg uden spor efter vægge eller indgange. Firestolpeanlæg er små kvadratiske bygninger, 

bestående af fire hjørnestolper. Bygningerne har sandsynligvis været konstrueret uden vægge, men med et 

tag der evt. har kunnet hejses op og ned. De blev anvendt til opbevaring af hø, halm eller andet forråd. 

Firestolpeanlæg kan også være konstrueret med vægge og indgange. I de tilfælde er der tale om mindre 

huse, hvor stolpehullerne har båret taget. Disse små huse kunne anvendes til håndværk, opbevaring eller 

andet. Firestolpeanlæg forekommer hyppigt på jernalderbopladser, men bliver i slutningen af jernalderen 

delvist udskiftet med andre konstruktionstyper såsom grubehuse og mindre treskibede udhuse/småhuse. 

 

 

Figur 13. Eksempler på firestolpeanlæg med og uden 
vægkonstruktion. www.kulturarvsomvaerdi.dk 

 

 

 

Grubehuse 

Grubehuset var en almindelig bygningstype i store dele af Europa i det første årtusinde e. Kr. Dog har 

anlægstypens konstruktion og funktion varieret en hel del i tid og rum. Et grubehus kan lidt forenklet 

betegnes som en mindre bygning, der er blevet gravet ned i undergrunden. I Danmark var hustypen 

almindelig fra sen jernalder op til den tidlige middelalder, hvor grubehuset gik ud af brug. Der findes en stor 

variation i grubehusenes konstruktion og indretning, hvilket muligvis kan indikere, at der også har været en 

vis variation i anlægstypens brug. Langt de fleste grubehuse i Danmark er simple konstruktioner der under 

udgravningen erkendes som regelmæssige øst-vest orienterede, ovale til rektangulære nedgravninger i 

undergrunden. I langt de fleste tilfælde er der spor efter en tagbærende stolpe for midten af hver gavlende, 

men der forekommer også mere komplicerede konstruktioner med spor efter en eller flere vægstolper, 

http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/
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nedhamrede pæle eller tømmerbyggede vægge. Grubehusene kunne desuden være udstyret med 

ildsteder, ovne, vægbænke eller andet. Konstruktionstypen kan være særdeles fundrig som følge af at den 

nedgravede husgrube som regel, efter den er gået ud af brug, er blevet fyldt op med affald fra bopladsen. 

Der kan desuden ofte erkendes bevarede gulvlag fra grubehusets brugsperiode, som kan indeholde 

genstande fra de aktiviteter der er foregået i huset. 

 I Danmark bliver grubehuset oftest betegnet som værkstedshytter beregnet til tekstilfremstilling.  Denne 

antagelse er baseret på, at der hyppigt bliver fundet vævevægte samt tenvægte i grubehusene. Det kan 

imidlertid i mange tilfælde være særdeles vanskeligt at sige noget om grubehusenes specifikke funktion.  

Der blev udgravet i alt fire grubehuse ved Holsted Åmark II. Alle grubehusene var placeret på den nordlige 

del af feltet. I det ene grubehus blev der fundet spor efter vægkonstruktionen i form af nedhamrede pæle 

langs grubens kant. Pælene har indgået i en fletværksvæg, som sandsynligvis har været beklasket med ler.  I 

dette hus blev der fundet en ubrændt vævevægt af ler på bunden. Dette er en god indikation på at der har 

stået en af datidens opretstående væve i grubehuset (se fig.15). De andre grubehuse på lokaliteten var 

desværre ikke nær så godt bevarede, og det var ikke muligt at bestemme deres konstruktion eller funktion 

nærmere. 

 

 

 

 

Figur 14. Grubehus K30 fra Holsted Åmark, plantegning tv. 
Stolpehuller og pælehuller er markeret med mørk gråt 
mens den røde cirkel markerer en ubrændt vævevægt. 
Fotoet th. er taget efter grubens fyld er blevet bortgravet. 
Museet på Sønderskov 
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Figur 15. Rekonstruktionstegning af et grubehus med opretstående væv. Grafik: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland – 
Arkæologi Haderslev 

Hegn og hegnshuse  

Gården var i yngre jernalder som regel helt eller delvist indhegnet. Nogle gange af hegnskonstruktioner 

med dobbeltstillede stolper, hvor mellemrummene var udfyldt med grene eller kvas. Hegn af denne type 

kaldes faskinehegn. Større eller mindre dele af hegnet kunne være tagdækket. Denne tagkonstruktion 

udgøres af to rækker tagbærende stolper der løber parallelt med hegnet. Den side der vender ind mod 

gårdspladsen har været åben. Hegnstypen kaldes et sadeltagshegn og har været anvendt til opbevaring af 

forråd, redskaber eller lignende. Der er fundet flere forskellige typer af hegnsforløb ved Holsted Åmark. 

Den dominerende type er faskinehegn, med eller uden sadeltagskonstruktion. De fleste hegnsforløb kan 

knyttes til de erkendte langhuse, men der er flere hegnsforløb der løber fra syd og derfor må høre til gårde 

der ligger syd for det undersøgte areal. 

 

Figur 16. Eksempel på hus med tilhørende sadeltagshegn. www.kulturarvsomvaerdi.dk 

Der er erkendt to såkaldte C- hegnshuse på den vestlige del af feltet. Disse har været konstrueret som 

toskibede konstruktioner med et lukket vægforløb langs den ene langvæg samt gavlene og delvist åben 

væg ind mod gårdspladsen. Da der ikke er fundet udhuse eller staklader tilhørende disse gårde, har de 

sandsynligvis udfyldt de samme funktioner som disse konstruktionstyper. C-hegnshuse dateres som regel til 

perioden ved overgangen mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder (omkring år 375 e. Kr.).    

http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/
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Figur 17. Lerkar fundet i langhus K35, ved den sydlige indgang. Karret er muligvis 
et husoffer, bevidst nedsat til beskyttelse af husets beboere. Den vandrette 
gennemboring af ørene er et særligt typisk træk for keramik fra ældre germansk 
jernalder og kan derfor være med til at datere huset. Museet på Sønderskov 

 

 

Figur 18. Renset oversigtsplan over langhus K35 Huset har to byggefaser, hvor den skraverede er den sidste byggefase. 
Indgangene er markeret med røde pile. Den lilla stjerne markerer fundstedet for det mulige husoffer. Museet på Sønderskov  

Langhus K35 

Op mod det fredede dige, 

centralt på udgravningsfeltet, 

blev udgravet et treskibet 

langhus fra ældre germansk 

jernalder. Der kunne erkendes 

to faser i huset. Det er 

sandsynligt at huset er brændt 

ned og derefter genopført på 

samme sted, da der kunne 

erkendes en masse forslagget 

materiale i de jordprøver der 

blev taget fra huset. Der kunne 

erkendes to, overfor hinanden 

stående indgange i huset. I et af 

de tagbærende stolpehuller, ud 

for den sydlige indgang, blev der 

fundet et næsten intakt lerkar. 
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Gårde og faser 

Udgravningerne ved Holsted Åmark har afdækket en landsby fra perioden yngre romersk til ældre 

germansk jernalder (200-525 e. Kr.) som kan følges i flere faser, hvilket betyder at den har ligget fast på 

stedet igennem flere generationer.  De fleste af gårdene kan følges i tre til fire faser, hvor hovedhuse og 

hegn er blevet udskiftet og genopført omtrent samme sted som det tidligere. En af gårdene har været 

opført i fem faser, med fem langhuse placeret stort set ovenpå hinanden. Hvis man formoder at datidens 

langhuse havde en levetid på 30-40 år, så kan landsbyen ved Holsted Åmark have eksisteret i en periode på 

omkring 150 - 200 år. Landsbyen ved Holsted Åmark kan have bestået af op mod ti samtidige gårde (A-J). 

Da landsbyen ikke er blevet totalt afdækket er det muligt at der har ligget flere samtidige gårde på 

arealerne syd og øst for udgravningsfeltet. Det er dog ligeledes muligt, at nogle af de erkendte gårde ikke 

har eksisteret samtidigt. Det var desværre vanskeligt at afgøre hvilke af de udgravede gårde der hører til de 

forskellige faser, da der kun var få tydelige stratigrafiske iagttagelser imellem konstruktionerne. 14C 

dateringer af husene vil kunne hjælpe med at datere nogle af de udgravede gårde, men resultaterne af 

disse undersøgelse foreligger desværre endnu ikke. Det er ikke muligt at relatere alle konstruktioner til en 

gårdsenhed eller fase. Gård A og B blev afdækket ved den tidligere udgravning på den vestligste del af 

arealet, mens gård C-J er undersøgt ved udgravningen i 2012. Det var muligt at totalundersøge tre af 

gårdene, gård C,G og H, mens de andre gårde formodentligt kun er blevet delvist afdækket og fortsætter på 

arealet syd og øst for udgravningsfeltet. 

 

Figur 19. Inddeling i gårdsenheder. Museet på Sønderskov 

Gård C er den vestligste gårdsenhed på det undersøgte areal, og kan følges i tre relativt veldefinerede faser. 

Alle faser ser ud til at være bygget op omkring et treskibet hovedhus mod nord med lige vægge og rundede 

gavle. Den ældste fase udgøres af det dårligt bevarede treskibede langhus K79 og muligvis et hegnsforløb, 
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som løber mod nordøst og forsvinder under den nordlige feltgrænse. Denne gårdsfase er desværre meget 

dårligt bevaret og det var ikke muligt at udskille andre konstruktioner tilhørende denne. Fase 2 og 3 er 

konstrueret meget ens med et treskibet langhus mod nord, et sadeltagshegn som løber fra den 

nordvestlige gavl, et c-hegnshus mod sydvest og et mere simpelt hegn som løber i den østlige side af 

gården mod den sydøstlige husgavl. Den yngste fase af gård C ser ud til at have ligget næsten på linje med 

hovedhuset i gård B som er konstrueret med et lignende sadeltagshegn mod vest. Det er dog vanskeligt at 

sige noget yderligere om gårdenes relation, da der er et område imellem dem som ikke er blevet udgravet 

(se fig. 20). Det indhegnede areal i gård C, fase 3 er på omkring 1000 m². 

 

Figur 20. Renset plantegning af konstruktioner tilhørende fase 3, gård C. Museet på Sønderskov 

Gård D blev kun erkendt ved tre velbevarede sadeltagshegn, der løber fra den sydlige feltgrænse op mod c-

hegnshusene i gård C. Hegnene ser ud til at respektere gård C og de tolkes derfor som samtidige hermed. 

Hovedhusene til denne gård må formodes at ligge syd for det undersøgte areal. Gård E er mere løst 

opbygget og udgøres af fire treskibede langhuse, tre udhuse, en staklade, to grubehuse og en række relativt 

simple hegnsforløb. Det er vanskeligt at udskille faser i denne gård, da den kun er delvist udgravet. Det 

samme er gældende for gård F, som ligger op mod den sydlige feltgrænse, samt det fredede dige der løber 

nord-syd centralt på udgravningsfeltet. Denne gård udgøres af fire treskibede hovedhuse samt to udhuse, 

to staklader, et grubehus samt et enkelt hegnsforløb i form af et sadeltagshegn. På arealet umiddelbart 
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nord for langhus K35 var anlægstætheden særdeles høj, hvilket gjorde det meget vanskeligt at udskille 

konstruktioner. Gårdsenhed G ser ud til at være fuldt afdækket. Gården er bygget op omkring et centralt 

placeret treskibet langhus, som kan følges i mindst fem faser. Hovedhusene har omtrent samme placering 

og orientering og det var derfor meget vanskeligt at udskille dem fra hinanden.  

 

 

 

Figur 21. Renset plan med erkendte konstruktioner i gård G. Faseinddelingen er stadig lidt usikker. Museet på Sønderskov 
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Der blev ligeledes erkendt et hegnsforløb til K29 i form af et sadeltagshegn syd for huset og et faskinehegn 

nord for huset. Herudover blev erkendt et hegnsforløb bestående af enkeltstolper, som løber igennem 

langhusene K27, K28, K29 og K86 og derfor må høre til langhus K26, som ligger forskudt 5-6 m for de andre 

langhuse i gård G. På nordsiden af langhusene kunne erkendes et dårligt bevaret sadeltagshegn i tre faser. . 

Fra den østlige gavlende på langhus K28 og K86 løber der to velbevarede hegnsforløb mod syd. 

Hegnsforløbene drejer mod vest efter ca. 20 m.  

 

Figur 22. En af de udskilte faser i gård G med hovedhus K29. De mulige indgange i langhuset samt det nordlige sadeltagshegn er 
markeret med røde pile. Husets vestgavl kunne ikke erkendes. Museet på Sønderskov 

I det øst-vest gående forløb er bevaret spor efter to sadeltagshegn og et enkelthegn. De to sadeltagshegn 

fortsætter mod nord mod den vestlige gavlende. Området op mod det fredede dige var meget forstyrret, 

og det var ikke muligt at erkende en vestgavl på nogen af langhusene.  Disse var særdeles dårligt bevaret, 

sandsynligvis pga. det meget faldende terræn på denne del af feltet, som sandsynligvis også er blevet 

forstyrret i forbindelsen med opførelsen af rensningsanlægget i 1960´erne. Gårdens areal har i flere af 

faserne været over 1500 m². Der blev erkendt en del staklader på den sydlige gårdsplads, men det er ikke 

muligt at afgøre hvilke faser konstruktionerne hører til.  

På den østligste del af feltet blev afdækket to muligvis tre gårde, H, I og J. Hovedhusene til de tre gårde kan 

følges i to faser, mens der er erkendt flere velbevarede samt mere fragmenterede hegnsforløb. Gård H er 

helt afdækket, mens gård I og J ligger op mod den østlige feltgrænse. Det er uklart om de to 3-skibede huse 
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længst mod øst er hovedhuse eller udhuse, men som udgangspunkt tolkes de som hovedhuse i en særskilt 

gårdsenhed, gård J. Sadeltagshegnet mod sydøst ligeledes er en indikation på at der ligger en gård sydøst 

for feltgrænsen, hegnet kan dog også høre til hovedhus K17 i gård J. Flere af hegnsforløbene ser ud til at 

være fælleshegn for gård H og I og dermed samtidige. Det har derfor været muligt at udskille både gårde og 

faser på dette areal. Der er ikke erkendt staklader ved disse gårde, men til gengæld et nord-syd orienteret 

udhus ved gård H. Man må formode at sadeltagshegnene har fungeret som en slags staklader til opbevaring 

af forråd samt hø og halm. 

 

 

 

Figur 23. Renset plan med gård H, I og J. Der er formodentligt blot tale om to faser af hovedhuse. Gårdene er her forsøgt 
faseinddelt med lilla og blåt. Enkelte af hegnene er i flere faser. Museet på Sønderskov. 
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Fundmateriale 

Som ved langt de fleste udgravninger af jernalderbopladser er det ikke de flotte og sensationelle fund der 

præger materialet. Det er vigtigt at huske på at arkæologerne oftest graver i husenes fundamenter, alle 

gulvlag er for længst blevet pløjet væk, med undtagelse af gulvene i de nedgravede grubehuse. Herudover 

er det kun de fund som på en eller anden måde er endt i et stolpehul eller et affaldshul/grube, der er 

overlevet frem til i dag. Der blev ikke udgravet egentlige gruber/affaldshuller på bopladsen som kan dateres 

til perioden yngre romersk til ældre germansk jernalder. Dette skyldes nok at man, i modsætning til i 

tidligere perioder, kastede sit affald på møddingen sammen med husdyrgødningen for derefter at sprede 

det på landsbyens jorder.  

Langt den hyppigst forekommende fundtype på udgravningen var keramik. De fleste skår er relativt små og 

ukarakteristiske sideskår, som blot kan dateres til jernalderen. Men der er også fundet mere karakteristiske 

randskår, bundskår, skår af ører og hanke samt ornamenterede skår. Størstedelen af de ornamenterede kar 

har været dekoreret med vandrette, lodrette og skråtstillede furer ved randen og på bugen. På enkelte af 

sideskårene kan ses et markant bugknæk. Det meste af keramikmaterialet kan bredt dateres til perioden 

yngre romersk til ældre germansk jernalder, men enkelte kartyper kan dateres mere snævert til ældre 

germansk jernalder.  

 

 
Figur 24. Del af et ornamenteret lerkar med vandrette og skråtstillede fuger i bundter af tre. Museet på Sønderskov  

 

I enkelte tilfælde er der fundet hele kar, som ser ud til at have været bevidst placeret i et stolpehul. Dette 

kan være ment som en slags husoffer, nedsat til beskyttelse af husets folk og dyr. I et stolpehul i langhus 

K34, blev fundet et lille kar med hank. Karret er kun fem cm højt, groft tildannet og ligner en lille kaffekop 

(fig. 25). Det er uklart hvilken relation stolpehullet har til huset, men det er muligt at det er blevet gravet 

ned ved husets indgang som et husoffer. I langhus K35 blev der fundet et næsten intakt kar i et af de 



 
 

HBV 1454 Holsted Åmark II Museet på Sønderskov Side 21 

tagbærende stolpehuller (fig. 26). Karret fremkom allerede ved muldafrømningen og da det lå relativt højt 

oppe i anlægget, blev det desværre ramt af gravemaskinens skovl. Det var dog muligt efterfølgende at 

samle det meste af karret. Karret er omkring 11 cm højt og er udstyret med tre små gennemborede ører, 

som har gjort det muligt at hænge karret op. Lignende kar kendes bl.a. fra udgravningen ved Drengsted. De 

lodret gennemborede ører er et karakteristisk træk for keramik fra ældre germansk jernalder og kan 

således være med til at datere huset. 

 

 

Figur 25. Kop fundet i langhus K31. Ca. 5 cm høj. Museet på 
Sønderskov 

 

Figur 26. Kar med ører. Fundet i langhus K35. Karret er ca. 
11 cm højt. Museet på Sønderskov 

 

I flere af anlæggene blev der fundet spor efter simple håndværk. På bunden af grubehus K30 blev der 

fundet en ubrændt ”doughnut-formet” vævevægt. Genstanden blev fotograferet, men den blev ikke 

hjemtaget, da den var for skrøbelig. Der blev desuden fundet en enkelt vævevægt med samme form, 

fremstillet i brændt ler, i et stolpehul i hus K76. Vævevægtene viser at der med stor sandsynlighed blev 

fremstillet klæde til eget forbrug på gården. Produktionen foregik sandsynligvis hovedsageligt i 

grubehusene på den nordlige del af arealet.   

Der er ligeledes fundet rester efter jernproduktion i form af slagge på pladsen, og i toppen af grubehus K30 

blev fundet en stærkt eroderet jerngenstand, sandsynligvis en nagle. I jernalderen fremstillede man selv det 

meste af sit jern ud fra myremalm. Der blev dog ikke fundet spor efter jernudvindingsovne på pladsen, men 

det er muligt at de kan findes i udkanten af landsbyen syd eller nord for det undersøgte område.  

I flere af jernalderanlæggene er der blevet fundet flintafslag, som må henføres til perioden stenalder-ældre 

bronzealder. Disse fund er blot et udtryk for at der har været en del aktivitet i denne periode på lokaliteten, 

sandsynligvis i senneolitikum. I grubehus K30 blev fundet et vættelys. Denne type genstand er et fossil af en 

blæksprutte, som jernalderens bønder nok også har syntes var mærkværdig og interessant, og derfor 

samlet op. Der er desuden fundet flere relativt ukarakteristiske knusesten på lokaliteten. De er vanskelige 

at datere og funktionsbestemme, så langt de fleste er ikke blevet hjemtaget.  Under muldafrømningen ved 

langhusene i gård G, fremkom der et stort fragment af en drejekværn på overfladen af et af stolpehullerne. 

Fragmentet er ca. 1/3 del af en løber/overligger til en drejekværn og har spor efter et tydeligt hul i midten.  
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Figur 27. Fragment af løber til drejekværn i granit. Fundet i et stolpehul i langhus K60. Museet på Sønderskov  

Der er herudover fundet fragmenter af basaltlava i to af husene. Drejekværne af Rhinsk basalt kendes 

hovedsageligt i Danmark fra den sene del af vikingetiden og frem, men der er fundet fragmenter og hele 

drejekværne i Rhinsk basaltlavasten på bopladser allerede fra romersk og germansk jernalder i den sydlige 

del af Jylland og det kan ikke udelukkes at der har været kværnsten af importeret basalt lava i brug ved 

Holsted Åmark. Disse er sandsynligvis kommet til landet med importen af romerske luksusvarer, der blev 

transporteret med skib fra Rhinens munding til De britiske Øer, samt gennem vadehavets munding til de 

sydskandinaviske kyster. Drejekværnen i basaltlava inspirerede til en hjemlig produktion af drejekværne i 

granit. Det krævede ikke nær så mange kræfter og tid at male mel på denne type kværn og derfor blev 

skubbekværnen, som havde været i brug siden stenalderen, udkonkurreret af drejekværnen i løbet af det 3. 

og 4. århundrede e.Kr.   

 

Figur 28. Rekonstruktion af drejekværn fra Jernalderlandsbyen i Næsby. www.jernalderlandsbyen.dk  

http://www.jernalderlandsbyen.dk/
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Bebyggelse fra ældre middelalder 

På den vestlige del af det undersøgte areal fremkom der spredte spor efter bebyggelse fra ældre 

middelalder (1050-1250 e. Kr.). De erkendte spor udgøres af to mindre øst-vest orienterede rektangulære 

huse, en let konstrueret nord-syd orienteret bygning, et delvist udgravet udskudshus, en staklade, samt en 

hegnsgrøft.  Ved den tidligere udgravning på arealet umiddelbart vest for udgravningsfeltet blev der fundet 

mindst syv huse samt flere hegnsgrøfter fra den tidlige middelalder, og de nye resultater bidrager til en 

bedre samlet forståelse af denne bebyggelse.  

 

Figur 29. Renset oversigtsplan over de erkendte konstruktioner fra ældre middelalder ved Holsted Åmark. Det røde felt er 
udgravningsfeltet fra 2012. Museet på Sønderskov 

Der blev fundet en enkelt mulig konstruktion fra den tidlige middelalder på den østlige del af feltet (K6). 

Denne konstruktion er lidt uregelmæssigt konstrueret og anses som tvivlsom da der ikke blev fundet andre 

spor efter bebyggelse fra denne periode i nærheden. På den vestligste del af feltet, tættest på den tidligere 

erkendte middelalderbebyggelse, blev der erkendt to rektangulære øst-vest orienterede konstruktioner 

med rette vægge og gavle samt et nord-syd orienteret hus. Disse skal sandsynligvis tolkes som udhuse eller 

værkstedbygninger til de tre udskudshuse erkendt ved den tidligere undersøgelse. De to sydligst liggende 

konstruktioner var konstrueret med overfladiske stolpehuller som stod relativt regelmæssigt i overfor 

hinanden stående sæt. Den nordligste konstruktion var den mest velbevarede og havde spor efter en indre 

konstruktion i form af skillevægge som har opdelt huset i tre rum. Vægstolperne i bygningen står stort set 

placeret parvist overfor hinanden, og skifter mellem kraftigt og mindre kraftigt funderede stolper. To af 

stolpehullerne i det nordlige vægforløb mangler. Dette må skyldes den generelt dårligere bevaringsgrad på 

denne del af feltet. De mindre kraftige stolpehuller har sandsynligvis ikke haft en tagbærende funktion, 

men er blot indgået som en del af vægkonstruktionen. Det samme kan siges om de indre stolpehuller, som 

derfor tolkes som spor efter skillevægge. Der blev ikke fundet spor efter indgange i huset, men de har 

formodentligt været placeret centralt. Der blev ikke fundet genstandsmateriale i nogen af stolpehullerne 
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som kunne være med til at datere det, men det må typologisk set være fra den ældre del af middelalderen. 

Huset er desuden stratigrafisk yngre end det treskibede langhus K48 samt hegn K51 fra ældre germansk 

jernalder, hvilket er erkendt ved en række stratigrafiske iagttagelser. 

 

Figur 30. Etskibet hus med lige vægge og rette gavle, K49. Konstrueret med indre skillevægskonstruktion (skraveret). 
Konstruktioner er sandsynligvis en lade eller værkstedsbygning til hovedhus H4. Museet på Sønderskov 

På den sydligste del af feltet, helt op mod feltgrænsen, fremkom spor efter en gård fra ældre middelalder i 

form af et hovedhus med udskud (K42), samt en staklade (K74). Udskudshuset kunne erkendes ved et 

tilnærmelsesvist øst-vest orienteret vægforløb med udskudsstolper ved den østlige del af huset. Stakladen 

var meget dybt funderet og opført i to faser. Konstruktionerne tolkes som samtidige på grund af deres 

placering og stolpehullernes meget karakteristiske og ensartede fyld. 

 

Figur 31. Formodet hovedhus med udskud (K42) samt staklade (K74) fra ældre middelalder. Museet på Sønderskov 
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Det er muligt at konstruktion K43 på den nordligste del af feltet hører til bebyggelsen fra ældre 

middelalder, dette er imidlertid meget usikkert. Forhåbentligt bliver det mere klart når resultaterne fra 14C 

analyserne foreligger (se afsnit om ”Andre konstruktioner og anlæg” for nærmere beskrivelse).  

I den tidlige middelalder bestod gården, alt efter økonomiske forhold, af et beboelseshus samt en eller flere 

økonomibygninger der bl.a. fungerede som separate stald- og ladebygninger. Gården kunne desuden have 

en eller flere forskellige indhegninger samt staklader. Husene var som hovedregel konstrueret uden indre 

tagbærende stolper og kunne have lige eller let buede langvægge. Flere af de udgravede huse fra Holsted 

Åmark er såkaldte udskudshuse. Udskud er mindre sidebygninger placeret langs med husets langvægge. 

Disse sidebygninger kunne bruges til opbevaring af forråd eller lignende. I den tidlig middelalderlige landsby 

var gårdene inddelt i tofter inddelt med toftehegn. Sporene efter de tidlig middelalderlige landsbyer kan 

ofte findes i eller tæt ved de nuværende landsbyer. Som regel var landsbyen omgivet af et større eller 

mindre antal enkeltgårde som lå spredt rundt om i landskabet. Det er ofte disse enkeltgårde arkæologerne 

støder på ved større fladeafdækkende jernalderudgravninger, da disse som regel foretages udenfor den 

nuværende bebyggelse i landsbyerne. Bebyggelsen fra ældre middelalder ved Holsted Åmark er 

sandsynligvis en enkeltliggende gård med hovedhus samt en eller flere tilhørende lader og staldbygninger, 

som har været udskiftet ad flere omgange. Gården kan følges i mindst tre faser, hvor den ligger indenfor et 

relativt lille areal. Det er imidlertid også muligt, at husene har udgjort en del af en mindre landsby der 

fortsætter syd og vest for de undersøgte arealer. Det er dog kun to af de erkendte hovedhuse som kan 

være samtidige og det anses derfor for mest sandsynligt, at der er tale om en enkeltgård der har flyttet 

rundt på arealet.  

 

Figur 32. Renset oversigts plan over den indhegnede gård fra tidlig middelalder, fase 3. Gårdens indhegnede areal har været på 
mindst 1 ha (mørkegråt felt). Museet på Sønderskov 
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Mindst en af de middelalderlige gårdsfaser ved Holsted Åmark har været indhegnet af en kraftig 

hegnsgrøft. Grøften har indhegnet gården mod vest, øst og syd mens den endnu markant faldene skrænt 

ned mod Holsted Å må formodes at have udgjort gårdens nordlige afgrænsning. Hovedhuset har været et 

stort kraftigt funderet udskudshus (udgravet ved undersøgelsen i 2000-2001), mens en mindre rektangulær 

bygning (K49) langs hegnsgrøften kan have fungeret som værksted, lade eller stald. Det indhegnede areal 

har været på omkring 1 ha, og gårdens størrelse tyder på at der har boet en lokal storbonde ved Holsted 

Åmark. Ved undersøgelsen i 2000-2001 blev der erkendt et nord - syd gående stikhegn i form af en grøft, 

ca. midt i det indhegnede areal. Området omkring dette hegn blev ligeledes afdækket i forbindelse med 

udgravningen i 2012, men det var ikke muligt at genfinde grøftforløbet. Det kan ikke udelukkes at den 

kraftige hegnsgrøft har tilhørt to gårde, adskilt af et stikhegn ca. i midten.  Hovedhuset til den østlige gård 

må i dette tilfælde ligge nord for det undersøgte areal. Der kan dog også være tale om en mindre 

indhegning tilhørende samme gård, eller en senere tofteinddeling.  

Der blev erkendt yderligere to hegnsgrøfter på den sydlige del af arealet i forbindelse med undersøgelsen i 

2000-2001. Disse hører sandsynligvis til de to hovedhuse, H11 og H3. Det var dog ikke muligt at erkende 

disse i udgravningsfeltet fra 2012, ligesom det ved de tidligere undersøgelser ikke var muligt at finde den 

vestlige afgrænsning.  Yderligere udgravninger, især nord og syd for de undersøgte arealer ville kunne 

bidrage til en bedre forståelse af bebyggelsen fra ældre middelalder. 

 

 

 

 

 

Figur 33. Eksempel på udskudshus med tilhørende hegn og ladebygninger. 1100-tallet. Udgravet ved Solvang. Grafik: Jørgen 
Andersen – Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 
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Andre konstruktioner og anlæg 

Op mod den sydlige feltgrænse blev erkendt en grube med en stor mængde keramik, som sandsynligvis skal 

dateres til perioden førromersk jernalder. Der er ikke erkendt andre spor efter bosættelse fra denne 

periode på lokaliteten, men i forbindelse med en forundersøgelse ca. 150 m sydøst for lokaliteten (HBV 

1025 Holsted Åmark II FU), blev der erkendt spredte aktivitetsspor i form af gruber og stolpehuller fra ældre 

førromersk jernalder. Det er muligt at gruben skal henføres til denne bosættelse.   

Nord for det areal der var afsat til en systematisk arkæologisk undersøgelse, skulle terrænet reguleres og 

det øverste lag af muldjorden derfor afrømmes. Det blev derfor besluttet, at arkæologerne skulle deltage 

ved muldafrømningen, for at undersøge om der var bevaret spor af arkæologisk interesse på dette areal. 

Der fremkom meget hurtigt stopehuller, del af en hegnsgrøft samt et dårligt bevaret grubehus på den 

sydligste del. Mest overraskende var det dog, at der længst mod nord kunne erkendes en nord-syd 

orienteret et-skibet konstruktion samt en velbevaret ovn eller stensat ildsted, som blev overlejret af et 

mørkt trækulsholdigt udsmidslag/kulturlag. Det var desværre ikke muligt at fritlægge den nord-syd 

orienterede konstruktion K43 helt, da der løber en grusvej på den nordligste del af feltet. Det er derfor 

stadig uklart hvilken type konstruktion der er tale om. Konstruktionen ser ud til at være rektangulær med 

lige vægge og rette gavle.

 

 

Figur 34. Konstruktionen K43 set fra syd, under udgravning. 
Museet på Sønderskov  

 

 

Figur 35. Bunden af ildsted/ovnanlæg A5074. Museet på 
Sønderskov

Den er 4-4,5 m bred og mindst 20 m lang. Der er fundet enkelte indre stolpehuller som kan høre til 

konstruktionen, men da stolpehullerne ikke er særligt kraftige eller dybe, ser det ud til at de ikke har haft 

en tagbærende funktion. Måske er der nærmere tale om nogle skillevægge.  Det ser således ud til at den 

tagbærende funktion har været i væggene. Vægstolperne er imidlertid ikke særligt kraftigt eller dybt 
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funderet, så dette taler imod at konstruktionen er et egentligt hus. Måske er der snarere tale om en slags 

læhegn eller let konstrueret værkstedsbygning. Konstruktionen var delvist dækket af et 

opfyldningslag/kulturlag, hvori der blev fundet nogle få ukarakteristiske sideskår af keramik, samt en del 

trækul. Centralt i konstruktionen blev erkendt en ovn/ildsted bestående af en stenlægning dækket af et 

hårdt sammenpresset lag af varmepåvirket ler (A5074). Det er ikke muligt at afgøre om ovnen/ildstedet 

hører til konstruktionen, men dets placering taler herfor. Ildstedet A5074 bestod af et tætpakket lag af 

håndstore sten. Stenlaget var dækket af et hårdt sammenpresset lag af varmepåvirket ler. Der blev fundet 

en del mindre stykker rødbrændt ler, og der kan derfor være tale om bunden af et ovnanlæg hvor ovn 

kuplen er styrtet sammen. Det var ikke muligt at erkende spor efter kuplens opbygning, i form af støjler 

eller andet. Det er derfor muligt at der blot er tale om et stensat ildsted placeret centralt i konstruktionen. 

Stensætningen var tydeligt oval i nord enden med lige afsluttet i syd enden, hvilket kan være en indikation 

på en mulig ovn åbning eller et indfyringshul. Men der blev ikke fundet spor efter en askegrube eller 

lignende udenfor anlægget.  

 Det anses for sandsynligt at der er tale om et hovedhus eller en slags værkstedsbygning anvendt til et 

såkaldt ”varmt” håndværk, som har krævet en kraftig varmekilde. Dette kunne forklare konstruktionens 

perifere placering i udkanten af bebyggelsen, som et værn mod brandfare. Det er vanskeligt at sige noget 

om konstruktionens datering, da der ikke blev fundet daterende fundmateriale i anlæggene og da der ikke 

umiddelbart kendes lignende konstruktioner i Museets ansvarsområde. Der blev taget jordprøver af 

stolpehullerne samt ildstedet/ovnens nederste lag med henblik på 14C datering. 
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Perspektiver 

Udgravningen ved Holsted Åmark har gjort det muligt at afdække særdeles velbevarede spor efter en 

landsby fra perioden yngre romersk til ældre germansk jernalder, bebyggelse fra ældre middelalder og 

spredte spor fra senneolitikum. Resultaterne fra udgravningen har været gode, men skal ses og forstås i 

sammenhæng med hvad der tidligere er udgravet i området. 

 

Figur 36. Kort over undersøgte lokaliteter omkring Holsted. Museet på Sønderskov 

Ved lokaliteten HBV 941 Holsted Overmark, syd for Holsted Åmark, er der igennem en lang årrække (1998 - 

2007) udgravet spor efter en landsby som har eksisteret i perioden fra yngre romersk jernalder og frem til 

vikingetiden. Denne bebyggelse har med stor sandsynlighed eksisteret samtidigt med bebyggelsen ved 

Holsted Åmark og det ville være særdeles interessant at foretage en komparativ analyse af materialet fra 
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de to lokaliteter. På nordsiden af Holsted Å er der undersøgt en lokalitet med bopladsspor fra ældre 

romersk jernalder samt sen vikingetid/ældre middelalder (HBV 471 Holstedgård). Ved Nørre Holsted, ca. 

400 m nord herfor er der udgravet bebyggelse fra flere perioder, ældre bronzealder, yngre førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder, yngre vikingetid/ældre middelalder samt grave fra enkeltgravskultur. 

Især materialet fra ældre middelalder nord for Holsted Å vil være væsentligt for fremtidigt arbejde med 

bebyggelsen fra ældre middelalder ved Holsted Åmark. Længere mod nord er der ved lokaliteten Nørregård 

erkendt bebyggelsesspor fra senneolitikum, ældre og yngre bronzealder samt en enkeltgård fra yngre 

jernalder.  Der er desuden fundet grave fra enkeltgravskultur på lokaliteten (HBV 931 Nørregård IV, HBV 

1464 Nørregård VIII/IX). De to jordfæstegrave samt de dybe gruber udgravet ved Holsted Åmark kan 

bidrage til Museets fremtidige forskningsprojekt om ældre stenalder i Vejen Kommune.  

Udstrækningen af landsbyen fra yngre romersk- ældre germansk jernalder er endnu ikke totalt afdækket og 

må formodes at strække sig mod øst og syd.  Den undersøgte bebyggelse fra ældre middelalder stiller 

ligeledes en række uafklarede spørgsmål angående bebyggelsens udbredelse og ikke mindst karakter. Det 

ville i fremtiden være et stort ønske at kunne undersøge arealerne syd for lokaliteten samt ikke mindst det 

mindre areal imellem de to udgravningsfelter. 

Området omkring Holsted er arkæologisk set meget velbelyst med spor efter bosættelse helt tilbage fra 

enkeltgravskultur og frem til den tidlige middelalder. Resultaterne fra de mange udgravninger, indenfor et 

relativt begrænset område, bidrager til vores forståelse af kulturlandskabet omkring Holsted, men også til 

forståelsen af de overordnede bosættelsesmønstre samt bygningsudviklingen i Danmark i oldtiden og den 

tidlige middelalder. Set i et mere regionalt perspektiv bidrager lokaliteten til vores forståelse af jernalderen 

og den tidlige middelalders bebyggelsestopografi i området umiddelbart nord for Kongeåen. Der er i løbet 

af de sidste 20 år blevet erkendt en række bebyggelser fra yngre romersk og ældre germansk jernalder i 

Vejen Kommune og ved at sammenligne materialet kan det bidrage til en bedre national forståelse for 

jernalderens bebyggelsestopografi. Resultaterne fra de mange arkæologiske undersøgelser de seneste år, 

ikke mindst udgravningerne ved Holsted, vil med sikkerhed indgå i Museets fremtidige forskning.  

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

Lokaliteten ved Holsted Åmark var kendt fra tidligere undersøgelser foretaget i perioden 2000-2001 vest for 

det berørte areal. Det var dog uvist hvor stort et område de arkæologiske spor strakte sig over. Ved 

forundersøgelsen, foretaget i perioden fra den 13.- 14. juni 2012, blev det klart at de var spor efter tæt 

bebyggelse fra yngre jernalder på hele det udlagte areal og det blev derfor vurderet som nødvendigt at 

foretage en systematisk arkæologisk undersøgelse af arealet. Den systematiske udgravning havde til formål 

at undersøge karakteren af den erkendte jernalderlandsby samt at afgrænse udbredelsen af den 

bebyggelse fra ældre middelalder, som blev undersøgt ved den tidligere undersøgelse.  Lokaliteten ligger 

indenfor Kulturarvsareal 190304-92, Sønder Holsted. På denne baggrund vurderede Museet at det var 

væsentligt at udgrave hele det berørte areal.   
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Det omkringliggende landskab 

Topografien i Vejen Kommune er præget af morænelandskab med bakkeøer fra den sidste og næstsidste 

istid. Disse bakkeøer adskilles af smeltevands dale med hedeslette dannelser langs Vejen Å, Holsted Å samt 

Kongeåen. Mod øst er landskabet præget af randmorænelandskab med dødisrelief fra den sidste istid. Malt 

Herred er præget af jævnt bølget bakkeøterræn med op til 70 m høje bakker. Jordbunden er sandet mod 

nord og mere leret mod syd. 

 

Figur 37. Højdekort. Det undersøgte areal er markeret med blåt. Vest for det undersøgte areal kan man se de slambassiner der 
blev etableret efter undersøgelsen i 2000-2001. Længere mod vest ses to gravhøje. Museet på Sønderskov 

Det undersøgte areal er beliggende i engen ned mod Holsted Å på nordsiden af et markant bakkedrag på 

den sydlige side af åen. Arealets højeste punkt er placeret på den sydøstlige del af feltet og ligger omkring 

32 m over DVR90 (Dansk Vertikal Reference)mens det lavest punkt ligger mod nord ned mod åen og er 

omkring 25 m over DVR90. 

Holsted er beliggende i et morænelandskab fra næstsidste istid med overvejende sandet undergrund dog 

med indslag af ler. Undergrunden ved lokaliteten består af fint lyst gulligt sand, enkelte steder med 

orangebrunt grus. Muldlaget var nogle steder særdeles tykt, hvilket har givet relativt gode bevaringsforhold 

for jordfaste fortidsminder. På den nordøstlige del af arealet ned mod rensningsanlægget var der et tykt lag 

påkørt materiale, som sandsynligvis er tilføjet da rensningsanlægget blev opført. På den resterende del af 

arealet var muldlaget omkring kun omkring 20 cm tykt og enkelte steder var der tydelige pløjespor i 

undergrunden. På den nordligste del af arealet ned mod Holsted Å, var undergrunden præget af lyst gråt 

sand. På dette areal lå der et tykt gråsort humøst sandet lag over undergrunden, enkelte steder med trækul 

og fundmateriale bestående af keramik af blandet karakter. 
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Fortidsminder i området 
Området omkring Holsted er et arkæologisk set meget velbelyst område med spor efter bosættelse helt 

tilbage fra enkeltgravskultur og frem til den tidlige middelalder. Lokaliteten ligger indenfor Kulturarvsareal 

190304-92 og der er registreret en del gravhøje i området. Som tidligere beskrevet er der foretaget en del 

arkæologiske udgravninger i området omkring Holsted, ikke mindst som følge af Esbjergmotorvejens 

anlæggelse i begyndelsen af 1990´erne. 

 Museet har desuden for nyligt udgravet et stort område med bebyggelse fra senneolitikum, ældre og yngre 

bronzealder, yngre jernalder samt grave fra enkeltgravskultur et par kilometer nord for det undersøgte 

areal (slagterigrunden, HBV 1464 Nørregård VIII,IX beretning foreligger endnu ikke). Ved undersøgelsen 

HBV 280 Nørre Holsted, er der blevet udgravet to faser af en indhegnet landsby fra sen førromersk 

jernalder samt spor efter en velbevaret tidlig middelalderlig bebyggelse. Ca. 900 m mod nord er der fundet 

bebyggelse fra sen vikingetid/tidlig middelalder ved Holstedgård (HBV 471 Holstedgård I) og som tidligere 

nævnt blev der i perioden 2000-2001 udgravet særdeles velbevaret bebyggelse fra yngre germansk 

jernalder samt tidlig middelalder vest for det undersøgte areal (HBV 1025 Holsted Åmark). På lokaliteten 

Holsted Overmark (HBV 941 Holsted Overmark) er der af flere omgange blevet udgravet omfattende 

bebyggelsesspor fra germansk jernalder og vikingetid.  Umiddelbart 350 m mod nordvest, på den anden 

side af Holsted Å, har den nu nedrevne romanske stenkirke været placeret. Der er desuden registreret en 

del gravhøje fra sten- og bronzealder i området.  

 

 

Figur 38. Fortidsminder og kulturarvsarealer i området. 4-cm kort (1980-2000). Det undersøgte areal ved Holsted Åmark er 
markeret med lilla, mens de gule områder er kulturarvsarealer. Fra www.kulturarv.dk/ffreg 

http://www.kulturarv.dk/ffreg
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Holsted i den tidlige middelalder 

Der er fundet spor efter tidlig middelalder flere steder i nærheden af Holsted by. Ved Holstedgård på 

nordsiden af Holsted Å er der i forbindelse med en mindre undersøgelse udgravet to velbevarede 

hovedhuse som skal dateres til den tidlige middelalder, sandsynligvis fra overgangen fra vikingetid til 

middelalder. Lidt længere mod nord, ved Nørre Holsted er der fundet spor efter bebyggelse fra den sene 

del af det 12. årh. Denne bebyggelse har sandsynligvis efterfulgt bebyggelsen fra Holstedgård og er meget 

lig den bebyggelse der blev udgravet ved Holsted Åmark. Det er muligt at gården ved Holsted Åmark er en 

efterfølger til bebyggelsen fra Nørre Holsted, men et kan ikke udelukkes at de har fungeret samtidigt. 

 

Figur 39. Lokalitetens placering markeret på de høje målebordsblade (1842-99). Udgravningsfeltet fra 2000-2001 er rødt mens 
det senest undersøgte areal er gult. Den gamle Holsted Kirke kan ses på nordsiden af Holsted Å. Museet på Sønderskov 

Den ældste kirke der kendes ved Holsted var placeret på nordsiden af Holsted Å vest for den nuværende 

landsby. Kirken blev nedrevet i 1885 og en ny kirke blev opført nærmere landsbyen. Flere af granitkvadrene 

fra den oprindelige kirke er genanvendt og indsat i den nye kirke. Bl.a. er der indsat to døroverliggere, en 

med relief af en mandsperson - efter gammel tro ”Bjøvlund trold”, samt en tympanon med et stiliseret træ. 

Der er desuden indsat en såkaldt kragsten der bærer runeindskriften ”tuki” dvs. mandsnavnet Toke. 

Runerne er sandsynligvis middelalderlige og ristet samtidigt med kirkens opførelse.  Er det måske navnet på 

kirkens bygmester eller en lokal stormand?  Den oprindelige kirke var opført med romansk kor og skib i 

kvadersten. Skibet var blevet forlænget mod vest i romansk tid og kirken havde fået tilføjet tilbygninger i 

senmiddelalderen i form af tårn og våbenhus i teglsten. 

 Kirken har som sagt ligget blot 350 m mod nordvest fra bebyggelsen ved Holsted Åmark, på den anden side 

af Holsted Å. Det er uklart hvornår Holsted Kirke er blevet opført, men kirken har med stor sandsynlighed 

fungeret samtidigt med den store indhegnede gård ved Holsted Åmark. Holsted Sogn nævnes første gang i 
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kirkelisten i Ribe Oldemoder fra midten af 1300-tallet og fra omkring 1400 frem til 1895 var Holsted Kirke 

annekteret til Føvling Kirke. 

 

 

Figur 40. Den nedrevne romanske Holsted kirke set fra nordøst. Tegning af Magnus Petersen 1875. Danmarks Kirker, Ribe Amt 

Konklusion 
Allerede under forundersøgelsen blev det klart at der ved Holsted Åmark var tale om en særdeles 

spændene lokalitet med tæt jernalderbebyggelse og spredte spor efter bebyggelse fra den tidlige 

middelalder. Under udgravningen viste det sig dog at lokaliteten var endnu mere interessant end vi havde 

forventet. Ikke mindst de flotte jordfæstegrave fra ældre senneolitikum, samt de to interessante dybe 

gruber, gik ud over vores forventninger. Men også de flotte velbevarede huse og hegn fra yngre jernalder, 

som lå spredt ud over hele arealet, viste sig at være mere end vi havde håbet på. Der er ingen tvivl om at 

resultaterne fra udgravningen, sammenstillet med resultaterne fra den tidligere undersøgelse og andre 

undersøgelser i området vil bidrage til Museets fremtidige forskning indenfor jernalderens samfund, 

bebyggelse fra ældre middelalder samt begravelse og kulturlandskab i senneolitikum.  

Udgravningens data 

Den systematiske undersøgelse blev sat i værk på baggrund af museumslovens § 27 stk. 6 á 2006. Bygherre 

på projektet var Vejen Kommune, Teknik og Miljø. Bygherre har finansieret projektet. 

Sagsgangen var følgende: 

21-06-2012 Museet på Sønderskov indsender budget til godkendelse ved Kulturstyrelsen 

04-07-2012 Kulturstyrelsen fremstiller et ønske om at få besvaret en række uddybende spørgsmål vedr. 

forundersøgelsens resultater samt at revidere det indsendte budget 
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10-07-2012 Museet på Sønderskov indsender en besvarelse på de stillede spørgsmål, 

forundersøgelsesberetningen samt et revideret budget til godkendelse ved Kulturstyrelsen 

10-07-2012 Kulturstyrelsen godkender det indsendte budget 

10-07-2012 Museet på Sønderskov indsender budget til godkendelse ved bygherren 

11-07-2012 Bygherre godkender det indsendte budget  

16-07-2012 Den systematiske udgravning ved Holsted Åmark påbegyndes 

01-11-2012 Feltarbejdet afsluttes og arealet frigives til bygherre 

Øvrige data 

Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov i perioden fra d. 16. juli 2012 til 1. november 2012. 

Det efterfølgende beretningsarbejde og udarbejdelsen af den kulturhistoriske rapport er foretaget af Cand. 

Mag. Janne Krøtel for Museet på Sønderskov. Projektet har journal nr. HBV 1454 Holsted Åmark II, og al 

dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 

6650 Brørup. Al data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdatabase). 

Ved undersøgelsen deltog: 

Navn Initialer Uddannelse 

Britt Petersen BP BA Forhistorisk arkæologi 

Inger Laigaard IL Studerende BA Middelalder- og 
Renæssancearkæologi 

Janne Krøtel (udgravningsleder) JK Cand. Mag. Middelalder- og 
Renæssancearkæologi 

Lars Grundvad LG Cand. Mag. Middelalder- og 
Renæssancearkæologi 

Martin Risvig MR Cand. Mag. Middelalder- og 
Renæssancearkæologi 

Niels Petersen NP Arbejdsmand 

Nilas Møller NM  MA Nærorientalsk arkæologi 

Peter Kahr Jørgensen PKJ Studerende BA Middelalder- og 
Renæssancearkæologi 

Scott Dollar (sagsbehandler) SD MA Arkæologi 

Søren Brøgger SB Studerende BA Middelalder- og 
Renæssancearkæologi 

Thomas Rune Knudsen TRK Studerende 
BA Forhistorisk arkæologi 

 

Entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S stod for muldafrømningen samt tildækningen af arealerne ved 

maskinfører Jørn Mølby. Arealet blev inddelt i fire etaper og udgravet i en prioriteret rækkefølge efter 

aftale med bygherre. Arealer blev løbende frigivet til bygherre. Bygherres kontaktpersoner på projektet var 

Steen Juhl Rasmussen fra Vejen Forsyning samt Tore Krautvald fra EnviDan A/S. 
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Udgravningens metode 
Udgravningen foregik ved muldafrømning ved hjælp af en larvefodsdrevet gravemaskine påmonteret en 2,5 

m bred skovl. Efter muldafrømning blev alle anlægsspor indridset og indmålt med nærpræcisions GPS 

(Trimble R8 GNSS) og derefter digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Alle anlæg blev snittet og 

derefter blev profilen tegnet og beskrevet i målestok 1:20 med undtagelse af grubehus K30, som blev 

tegnet i målestok 1:10. Udvalgte anlæg, såsom grave, gruber og særligt fundførende stolpehuller, blev tømt 

med henblik på at indsamle daterende fundmateriale. I langhus K47 blev udvalgte vægstolper blot 

beskrevet i fladen, da konstruktionen var meget regelmæssigt konstrueret og ikke blev 

overlejret/overlejrede andre konstruktioner. Udvalgte profiler af anlæg blev fotodokumenteret og der blev 

desuden taget flade- og arbejdsfotos. Slutteligt blev al data tastet ind i det internetbaserede 

databaseprogram MUD (Museernes udgravningsdata). Der blev udtaget jordprøver til flotering af udvalgte 

konstruktioner med henblik på 14C datering. Der er desuden udvalgt prøvemateriale til arkæobotanisk 

analyse samt vedanatomisk analyse. Størstedelen af fundmaterialet fra udgravningen består af keramik. For 

at begrænse fundmængden er små og ukarakteristiske keramik-skår ikke blevet hjemtaget. Der blev ikke 

anvendt metaldetektor ved undersøgelsen. Fylden i grubehus K30 blev tørsoldet med en maskestørrelse på 

4 mm.  

 

Figur 41. Muldafrømning med en gravemaskine.  Den øverste muldjord bliver fjernet, og derefter kan stolpehuller og andre 
anlæg ses som mørke pletter i den lyse sandede undergrund. Museet på Sønderskov 
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Opmåling 

Al opmåling blev foretaget ved hjælp af nærpræcisions GPS med en fejlmargen på under 2-5 cm i UTM Zone 

32 EUREF 89. Alle anlægsdybder blev målt med tommestok fra det erkendte undergrundsniveau. Der blev 

ikke foretaget nivellering ved undersøgelsen. 

 

 

Figur 42. Opmåling med nærpræcisions GPS. Museet på 
Sønderskov 

 

 

Figur 43. Udgravning og registrering af anlæg. Museet på 
Sønderskov

Koordinatliste 
Hjørnekoordinaterne på det undersøgte areal (arealet under det fredede dige er ikke undersøgt, se bilag 1). 

UTM Zone 32 EUREF 89. 

Nordvest: X 493.989/Y 6.151.548 

Sydvest: X 493.994/Y 6.151.506 

Nørdøst: X 494.206/Y 6.151.603 

Sydøst: X 494.218/Y 6.151.537 
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Ordforklaring 
A: Forkortelse for anlæg. Tallet bagefter angiver hvilket anlæg der er tale om. Anlæg er en samlet 

betegnelse for nedgravninger såsom stolpehuller, gruber, grave, grøfter og andet. Fyldjorden består af 

kulturjord, muld og undergrundsmateriale. Ved udgravning vil anlæg fremstå som områder, der er mørkere 

end den omgivende undergrund. 

Arkæobotanisk analyse: Arkæobotanik er studiet af kerner, frø og frugter fra planter der findes i 

arkæologiske sammenhænge. Oftest findes planteresterne i forkullet tilstand, men de kan også være 

bevaret i vådområder, eller som aftryk i keramik 

Datering, relativ/absolut: En datering er relativ, hvis ikke den via naturvidenskabelige undersøgelser kan 

bestemmes til et årstal (kalenderår). Arkæologiske dateringer ud fra genstande og konstruktionstyper er 

altid relative. 

Forundersøgelse: Ved en arkæologisk forundersøgelse graves en serie to meter brede søgegrøfter med en 

indbyrdes afstand af højst 20 meter over hele det berørte areal. Formålet med forundersøgelsen er at 

klarlægge omfanget, værdien og karakteren af de arkæologiske spor. Efter undersøgelsen udarbejdes en 

rapport, hvor der redegøres for, hvad der er fundet på området, og om der eventuelt er behov for at 

foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Udpegningen af arealer med fortidsminder giver bygherren 

mulighed for at ændre projektplaner for at undgå at fjerne væsentlige fortidsminder. 

Grube: Nedgravning som er større end et stolpehul. Kan være gravet i forbindelse med materialetagning 

(ler), til udførelse af et bestemt arbejde, til opbevaring af forråd eller andet. Fælles for gruber er at de tit er 

fyldt op med affald fra bopladsen efter brug.  

Jordfæstegrav: En grav hvor den døde begraves ubrændt. Den døde var ikke altid lagt i en kiste, men kunne 

ligge i et gravkammer, en stenkiste eller andet.  

Jordprøve: Fyldjorden fra et anlæg som ønskes analyseret. Jorden bliver floteret (vasket ud med vand), så 

kun det organiske materiale er tilbage. Dette kan så bruges til forskellige former for analyser (se 14C, 

arkæobotanik og vedanatomi).  

K: Forkortelse for konstruktion. Betegnelse for et hus eller hegn.  

Kulturarvsareal: Et kulturarvsareal er et område med særligt bevaringsværdige arkæologiske levn fra 

oldtiden eller middelalderen. En del af de udpegede fortidsminder er direkte synlige, f.eks. gravhøje, 

voldsteder og ruiner. Men størsteparten ligger skjult under jordoverfladen. Her gemmer der sig spor af 

huse, begravelser, handelspladser, hellige offermoser og meget mere. Kulturarvsarealerne er særligt 

bevaringsværdige områder, hvor en bevaring ’in situ’, altså på stedet, tilstræbes. 

Kulturlag: Forseglet jordlag dannet ved menneskelig aktivitet, består af affald fra husholdningen, dyrehold 

m.m. Indeholder genstande der repræsenterer et kortere eller længere tidsrum. Kulturlag kan ligge 

forseglet i flere niveauer over hinanden. 

Profil: Lodret jordvæg, som viser jordlagenes lagfølge. Fremkommer ved at man gennemgraver (snitter) et 

anlæg og kaldes derfor også et snit. 
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Stolpehul: En nedgravning til en stolpe. 

Stratigrafi: Stratigrafi er læren om jordlag og deres indbyrdes beliggenhed. En stratigrafisk udredning 

handler i praksis om at forstå de enkelte enheders (anlægs) relationer og er væsentlig for den relative 

datering.  Lagfølge - Hvis jordlag ligger over hinanden, taler man om vertikal stratigrafi eller lagfølge. 

Modsat taler man om horisontal stratigrafi hvis huse, gårde eller landsbyer har flyttet sig hen over en flade i 

det vandrette plan.  

Typologi: Læren om genstande og anlægs formmæssige udvikling. Kan bruges som baggrund for datering 

(relativ). 

Undergrund: Undergrund er ikke menneskeskabt. Det er en samlet betegnelse for de naturlige jordlag, der 

findes under muldlaget. Undergrunden fremstår næsten altid lysere, end de forhistoriske anlæg. 

Undergrunden kan bestå af ler, sand eller grus alt efter, hvordan området er dannet.  

Vedanatomisk analyse: Vedanatomiske analyser kan foretages på både forkullet og uforkullet træ. 

Analysen kan hjælpe til med at undersøge hvilke træsorter der blev anvendt i konstruktioner eller anlæg. 

Det er også muligt at årstidsbestemme konkrete aktiviteter ud fra træstykker med bevaret bark. 

X: Fundnummer. Betegnelse for en eller flere arkæologiske genstande. 

14C datering: Kulstof 14 metoden bruges til at datere organisk materiale fra mennesker, dyr og planter. 

Kulstof (C) indgår i alle levende organismer. 14C-analyserne udføres af fysikere, som modtager de prøver, 

der udvælges fra forkullet materiale - oftest fra makrofossil-analyser. Når en organisme dør, mindskes 

antallet af C-14 atomer langsomt. Ved at måle den mængde af 14C, der er tilbage i et materiale, kan man 

derfor regne ud, hvor gammelt det er. 
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Tidstavle 
 

Gård/landsby 

Landsby 

Grave og gruber 
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Bilag 1. 
Samlet oversigtsplan over det undersøgte areal. Museet på Sønderskov 

 

 


