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KNV203 Kulerup Vest, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted 

nr. 05.01.01. Sb.nr. 20. 

 

Kampagne: 08-09-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/KNV-0024 

Arkæologisk udgravning af gårdsanlæg i landsbystruktur fra yngre romersk- og 

germansk jernalder forud for Banedanmarks anlægsarbejde til etablering af 

Ringstedbanen. Udført af Tina Villumsen m.fl. for Museum Sydøstdanmark. Den 

ansvarlige inspektør var Mette Madsen. 

 

 
Figur 1. Påbegyndelse af afrømning af muldlaget på den sydligste del af Felt 1, set fra øst. Foto: Tina Villumsen.  
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Abstract 

Forud for Banedanmarks anlægsarbejde ved Kulerup Vest undersøgte Museum Sydøstdanmark to udgravningsfelter 

på i alt 13.300 m2. Undersøgelsens hovedresultater omfatter grøftforløb C14-dateret til tidlig neolitikum, en lille grube 

med et stort lerkar, C14-dateret til ældre senneolitikum, affaldsgruber bl.a. med keramik fra yngre bronzealder eller 

førromersk jernalder, en gård i tre faser på det vestlige felt C14-dateret til overgangen mellem førromersk og ældre 

romersk jernalder, og på det østlige felt spor af en landsby anlagt godt 100 år efter den yngste fase af den vestlige 

gård. Landsbyen formodes ud fra C14-dateringer af 8 huse fra de mindst otte gårdsenheder at være anlagt omkring år 

200 og have ligget samme sted i godt 200 år fra yngre romersk jernalder C1 til ældre germansk jernalder. Der synes at 

have været mindst tre samtidige gårde, tegn på fælles ressourcer som materialetagningsgruber og brønde samt 

strukturerende elementer såsom formodede vejforløb mellem de separat indhegnede gårdsenheder. Lokalitetens 

’typehuse’ med fire stolpesæt og den regulære landsbystruktur udgør et nyt indspark i opfattelsen af 

jernalderbebyggelsen i området, idet der nu er påvist en egentlig landsby i indlandet, over 10 km fra kysten. Set i 

relation til nabolokaliteten KNV00102 Kulerup Vest med spor af formodede samtidige huse af bl.a. Ragnesminde-type 

kan undersøgelsen desuden bibringe ny viden om magtstrukturer og organisation i yngre romersk og ældre germansk 

jernalder på Sjælland, og på sigt muligvis binde indtrykket af den hierarkiske samfundsstruktur fra gravmaterialer fra 

samme periode sammen med bebyggelsesarkæologien.  

 

Undersøgelsens forhistorie 

Som følge af Banedanmarks forestående anlægsarbejde forud for etableringen af Ringstedbanen, blev der i foråret 

2014 foretaget arkæologiske forundersøgelser af arealet ved Kulerup Vest. Forundersøgelserne viste markante 

 

Figur 2. Undersøgelsen ved KNV00203 Kulerup markeret med rødt. 1:100.000, nord er op. Kortgrundlag: 4-cm kort fra 2001, 
Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen.  
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bosættelsesspor, og der var ingen tvivl om, at en arkæologisk undersøgelse skulle foretages. Der blev dermed 

indstillet i alt 13.730 m2 til arkæologisk udgravning. 

 

I forbindelse med samme projekt er en jernalderbebyggelse, lige øst for den vej, der afgrænser udgravningsarealet 

mod øst, blevet indstillet og godkendt til egentlig udgravning (KNV00102 Kulerup). Ud over denne lokalitet, har den 

begrænsede anlægsaktivitet resulteret i, at der ikke tidligere er blevet foretaget udgravninger i umiddelbar nærhed af 

lokaliteten. Det må formodes at bebyggelsen, der her er indstillet til udgravning, udgør en del af jernalderbebyggelsen 

mod øst. Øvrige sb.-lokaliteter i området udgøres primært af løsfund, dog er der i forbindelse med grusgravning 700-

1000 m nord og nordøst for lokaliteten i 1900-tallets start og midte gjort fund af jordfæstegrave fra romersk jernalder 

(020108-4 og 020106-2). Derudover er der ikke tidligere påvist bosættelsesspor fra perioden, bortset fra enkelte spor 

af gruber med keramik fra ældre romersk jernalder 600 m mod syd (KØM1594, 050107-7).  

 

Figur 3. Undersøgelsen ved KNV00203 Kulerup markeret med rødt og undersøgelsen ved KNV00102 Kulerup markeret med 
lyserød. Med stjerner er markeret andre fund i området. 1:20.000, nord er op. Kortgrundlag: 4-cm kort fra 2001, 
Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen.  
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Administrative data 

Den arkæologiske undersøgelse er udført af Museum Sydøstdanmark (daværende Køge Museum) som en 

bygherrebetalt undersøgelse jf. Hovedsamarbejdsaftalen af 11. januar 2011, indgået mellem 

Kulturstyrelsen og Banedanmark vedr. arkæologiske forundersøgelser og undersøgelser foranlediget af 

anlægsarbejderne i forbindelse med Banedanmarks etablering af den ny banestrækning mellem København 

og Ringsted. Hovedsamarbejdsaftalen fungerer inden for rammerne af anlægsloven, og fastlægger en 

procedure, hvor Kulturstyrelsen ikke, som efter museumsloven, har myndighedskompetencen.  

Kulturstyrelsen indstiller museets faglige argumentation og budgetudkast til godkendelse hos 

Banedanmark, der efterfølgende, i tilfælde af at indstillingen kan godkendes, indgår kontrakt (ATR) med 

museet om det arkæologiske undersøgelsesarbejde. 

 

Undersøgelsesområdet er beliggende på matrikel 8a, Kulerup by, Bjæverskov. Lokaliteten er oprettet i Fund 

og Fortidsminder som sb. 050101-20. Udgravningen er udført under ATR46. 

 
15.05.2014: Museet indsender budget og indstilling til godkendelse hos Kulturstyrelsen (KS). 

11.06.2014: Kulturstyrelsen anmoder om prioritering og beskæring samt nyt budget for udgravningen. 

11.06.2014: Museet svarer på anmodningen fra KS om prioritering og beskæring af arealet for udgravningen. 

18.06.2014: Kulturstyrelsen godkender budget for undersøgelsen. 

18.06.2014: Bygherre anmoder om udarbejdelsen af en ATR. 

18.06.2014: Museet opretter ATR 46. 

08.09.2014: Undersøgelsen opstartes. 

11.11.2014: Undersøgelsen afsluttes.  

01.01.2015: Arealet frigives til anlægsarbejde. 

 

Bygherres kontaktperson: Anne B. Hansen/Jasper Horstmann. 

 

Kontaktperson hos Kulturstyrelsen er Birgit Andersen. 

 

Ansvarlig inspektør og kontaktperson hos Museum Sydøstdanmark er: Mette Madsen. 

 

Oldsager og dokumentation opbevares på Museum Sydøstdanmark. Dyreknogler uddeponeres på Statens 

Naturhistoriske Museum. 

 

Topografi, terræn og undergrund 

Arealet ligger cirka 11,5 km vest for Køge Bugts strandengsområde, hvor jordartskort viser saltvandssand og flyvesand, 

som viser, at vandstanden oprindelig kan have stået hertil tidligere.  

 

Arealet ligger relativt lavt i et meget plant terræn, som dog skråner svagt fra nord mod syd ned mod en 

smeltevandsdal, hvor Køge Å løber, i et morænelandskab præget af mange israndslinjer og med en undergrund, der 

veksler mellem sand, grus og ler. Området fremstår ret fladt og har de senere år været benyttet til intensiv dyrkning af 

rullegræs. Felt 1 skråner jævnt nedad fra nord mod syd, og svagt nedad mod vest. Felt 2 har sit højdepunkt mod 

nordvest, og det skråner svagt nedad mod øst og syd. Dermed er der umiddelbart en smule lavere mellem Felt 1 og 
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Felt 2, end hvor bebyggelsen er placeret. 

 

Muldtykkelsen på arealet var ret begrænset i norddelen med omtrent 30 cm, mens den mod syd var akkumuleret ned 

ad skråningen og når op på 50-55 cm. Muldlaget er sandet humus. 

 

Undergrunden i området er stærkt varieret. På Felt 1 er den nordvestlige del gult sandet ler, mens den skifter til gult til 

brungult og gulbrunt stenet grus i østenden. Den stenede grusdel af undergrunden fortsætter i den østlige del af feltet 

til den sydligste fjerdedel, hvor undergrunden skifter til rent gult til hvidgult sand, som forløber i hele den sydligste og 

vestligste del af feltet. 

 

I de sandede områder var anlæggene meget udflydende på grund af omfattende dyreaktivitet og spor af 

 

Figur 4. Udgravningsfelterne set på kort fra slutningen af 1800-tallet, 1:6000, nord er op. Kortgrundlag: Høje 
Målebordsblade, Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen. 
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naturfænomener. Området blev dog delvist fladeskovlet, for at afdække yderligere anlæg, hvoraf en del dog ved snit 

viste sig ligeledes at være naturfænomener. Det er muligt, at der er strukturer i det sandede område, der ikke er 

erkendt. Erkendelsen af strukturer på den stenede grusede del var ligeledes vanskelig, da gruset var så løst, at det var 

svært i profil at erkende fyldforskel i de løse masser. I fladen er stort set hele området fladeskovlet ved afrømning, da 

maskinen ikke kunne skabe en ren overflade, da tynde gruslag lagde sig over potentielle anlæg. Størsteparten af 

potentielle anlæg formodes derfor at være erkendt i dette område. I det lerede område var erkendelsen af strukturer 

god, og anlæggene fremstod klart i den gule sandede ler.  

 

Målesystem 

Alle anlæg er indmålt i fladen med GPS af mærket Trimble med 2 cm's præcision. En del af anlæggene på Felt 1 er 

indmålt med totalstation af mærket Trimble, og målepunkterne til opsætningen indmålt med GPS. Koter angives i 

DNN. 

 

 

Figur 5. Undersøgelsesområdet set fra øst før afrømning, hvor det relativt flade landskab anes. Foto: Tina 
Villumsen. 
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Øvrige data 

Undersøgelsen blev opstartet den 8. september og afsluttet den 11. november 2014. 

 

Ved udgravningen deltog Tina Villumsen (daglig leder), Gerd Bindesbøl Ravnholt, Kirstine Louise Juncker, Jacob Suhr 

Bisshop-Thomsen samt i kortere perioder Nikolaj Wiuff Kristensen, Mathias Søndergaard og Sune Villumsen. Den 

ansvarlige museumsinspektør var Mette Madsen. 

 

De frivillige detektorfolk Kent Clausen og Knud Laursen detektorafsøgte størsteparten af lokaliteten efter 

muldafrømning, samt gennemsøgte jorddynger, dog uden at finde forhistoriske metalgenstande. 

 

En uge deltog folkeskolepraktikant Maria i udgravningen. 

 

Maskinkraft blev leveret af JL A/S og maskinen blev kørt af hhv. Bjarne og Martin. Der blev benyttet en 20 tons 

gravemaskine på bælter med to meter bred rabatskovl. 

 

Vejrforholdene var udemærkede, selvom der var visse problemer med vand på feltet mod undersøgelsens afslutning.  

 

Udgravningsmetode 

Muldlaget er fjernet med gravemaskine, anlæg er fladeskovlet, indridset og markeret med nummererede pinde, og 

siden indmålt med GPS eller totalstation. Ved afrømning er anlæggene skrevet i en anlægsliste, hvor der er anført en 

foreløbig tolkning og en beskrivelse af fylden i fladen. 

 

Arealet på Felt 1 er afrømmet af flere omgange. I første etape er den sydligste, vestligste og nordligste del afrømmet 

og mulden deponeret centralt på 

feltet. Herefter er anlæg 

registreret og undersøgt, og 

arealet tildækket igen, hvorefter 

den centrale og nordøstligste del 

blev afrømmet. På Felt 2 blev 

feltet afrømmet i nord-

sydgående felter efter ønske fra 

lodsejer. Der blev afrømmet 

parallelle striber, som blev 

undersøgt, og derefter straks 

tildækket, da mulden fra de 

mellemliggende arealer blev 

flyttet derind. Hele arealet med 

gårdsenheden stod dog åbent på 

én gang. 

 

Ved afrømning blev de i 

forundersøgelsen registrerede 

anlæg, især i syddelen af Felt 1, 

forsøgt genfundet. En del af 

 

Figur 6. Mulig brønd A160 set fra øst. Brønden er snittet med maskine, og bliver 
efterfølgende tegnet og beskrevet. Foto: Gerd Bindesbøl Ravnholt. 



Museum Sydøstdanmark 

9 
 

disse kunne dog 

ved afrømning klart 

erkendes som 

natur, hvorfor de 

ikke blev 

registreret igen. 

Allerede snittede 

anlæg er indmålt 

påny og det er 

noteret i 

anlægslisten, om 

anlægget er snittet 

tidligere. 

 

Størsteparten af 

anlæggene er 

undersøgt ved 

snitning med spade 

og graveske, 

tegning og/eller beskrivelse. Konstruktioner er så vidt muligt udredt og beskrevet i felt. Det er forsøgt at udrede 

koncentrationer af stolpehuller på baggrund af lighed i fyld, dimensioner, form og stolpernes placering. Der er kun i 

mindre grad taget fotos af anlæggene i profil. Store fyldskifter er snittet med maskine og fotograferet, tegnet og 

beskrevet, hvor det var muligt. 

 

Der er udtaget floteringsprøver fra stort set alle huskonstruktioner samt fra et repræsentativt antal hegnsforløb. 

Floteringsprøverne er taget fra oftest alle tagbærende stolpehuller i huse, og fra hegnsforløb fra gennemgående 6-8 

stolpehuller i hegnet. Floteringsprøver er så vidt muligt udtaget så dybt fra stolpehullernes lag som muligt, og fra 

samme hændelse i stolpehullet - oftest det genopfyldte stolpespor, opfyldt af kulturmateriale, som formodes primært 

at stamme fra husets brugstid. 

 

Floteringsprøverne er indsendt til flotering ved Scanflot, og siden til kursorisk gennemgang ved Moesgård Museums 

afd. for Konservering og Naturvidenskab. Inden indsendelse til kursorisk gennemgang, er grove floteringsrester fra alle 

prøver, hvor der ikke umiddelbart kunne påvises korn gennemgået, for at få eventuelle yderligere makrofossiler med. 

De resterende floteringsrester er ligeledes efterfølgende gennemgået. Floteringsresterne er gennemgående kasseret 

efter gennemgang, dog er floteringsresten fra to særligt kornrige prøver magasineret efter gennemgang. Fund fra 

floteringsresterne er beskrevet under prøvenumrene, og særligt fundmateriale er udskilt som separate X-numre og 

magasineret. Ekstra makrofossiler, fremkommet ved gennemgang af umiddelbart kornfattige prøver, er udskilt og 

tilføjet makrofossilerne før den kursoriske gennemgang. De øvrige prøver er gennemgået efterfølgende og større 

mængder makrofossiler er magasineret under prøvenummeret for følgende prøver (P-nr.): 1, 6, 8, 15, 47, 1, 56, 64, 65, 

75, 88, 94, 142, 146, 154, 156, 157, 162, 169, 205, 231, 238, 249, 262, 269, 277, 286, 287, 291, 292, 293. Prøverne fra 

to huse (K14 og K57) er indsendt til arkæobotanisk analyse, da prøverne indeholdt store mængder korn, og kan være 

spor af brandtomter, hvor kornlagre i husene er brændt. Resultater kommer dog først ved udgangen af 2016, og kan 

derfor ikke indarbejdes i beretningen. Rapporten vedlægges efterfølgende. 

 

Følgende dyreknogler er indsendt til magasinering på Statens Naturhistoriske Museum, X-nr.: 27 

36, 37, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 

91, 92, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 103.

 

Figur 7. Oversigt over den nordligste del af Felt 1, hvor hegn K8 og K7  er forsøgt udredt og 
markeret med landmålerstokke efter snitning. Set fra syd. Foto: Tina Villumsen. 
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Der er udvalgt materiale til C14-datering fra huskonstruktioner og/eller hegnsforløb efter egnet materiale i 

konstruktioner, der kan belyse 

1) samtidighed mellem gårdsenheder på lokaliteten. 

2) typologisk forskellige huskonstruktioner og deres datering. 

3) landsbyens tidsmæssige overordnede ramme og udvikling. 

 

Herved dateres der i alt 32 prøver, fordelt på tre dateringer fra i alt ni huse fordelt på syv til otte forskellige 

gårdsenheder. Derudover er der dateret tre prøver fra et stolpeforløb og to fra særligt interessante gruber. C14-

dateringerne er udtaget ved Moesgård Museum og C14-dateret ved C14-laboratoriet i Lund. 

 

Registreringen af anlæg i MUD: 

Ved beskrivelse af side og bund af anlæg er brugt lige/skrå/rund/ujævn som parametre, dog kan bund også være 

spids. Anlæg er indskrevet i en indtastningsskabelon. Tegninger er vedhæftet i tegningslisten og indeholder 

informationer om fyldens sammensætning i de enkelte lag. I anlægsbeskrivelsen er der angivet en kort beskrivelse af 

lagfølgen og dens tolkning med henvisning til lagnumre.  

 

Undersøgelsens resultater 

Ved undersøgelsen blev der afdækket 13.297 m2 fordelt på to felter. Det østligste felt er afgrænset af allerede anlagte 
veje mod øst og syd, og mod nord af anlægsområdets grænse. Nord herfor er fortsat rullegræsproduktion, som også 
har været dyrket på det berørte areal forud for anlægsarbejdet. 
 
Undersøgelsens hovedresultater omfatter grøftforløb C14-dateret til tidlig neolitikum, en lille grube med et stort 
lerkar, C14-dateret til ældre senneolitikum, affaldsgruber bl.a. med keramik fra yngre bronzealder eller førromersk 
jernalder, en gård i tre faser på det vestlige felt C14-dateret til overgangen mellem førromersk og ældre romersk 
jernalder, og på det østlige felt spor af en landsby anlagt godt 100 år efter den yngste fase af den vestlige gård. 
Landsbyen formodes ud fra C14-dateringer af 8 huse fra de mindst otte gårdsenheder at være anlagt omkring år 200 
og have ligget samme sted i godt 200 år fra yngre romersk jernalder C1 til ældre germansk jernalder. Der synes at have 
været mindst tre samtidige gårde, tegn på fælles ressourcer som materialetagningsgruber og brønde samt 
strukturerende elementer såsom formodede vejforløb mellem de separat indhegnede gårdsenheder. Lokalitetens 
’typehuse’ med fire stolpesæt og den regulære landsbystruktur udgør et nyt indspark i opfattelsen af 
jernalderbebyggelsen i området, idet der nu er påvist en egentlig landsby i indlandet, over 10 km fra kysten. Set i 
relation til nabolokaliteten KNV00102 Kulerup Vest med spor af formodede samtidige huse af bl.a. Ragnesminde-type 
kan undersøgelsen desuden bibringe ny viden om magtstrukturer og organisation i yngre romersk og ældre germansk 
jernalder på Sjælland, og på sigt muligvis binde indtrykket af den hierarkiske samfundsstruktur fra gravmaterialer fra 
samme periode sammen med bebyggelsesarkæologien. 
 

Formålet med undersøgelsen 
Allerede ved forundersøgelsen er lokalitetens potentiale erkendt, idet anlægs- og konstruktionstætte bebyggelser i 
denne egn oftest forekommer i kystområdet, og ikke i indlandet som det her er tilfældet. Det er derfor museets 
opfattelse, at denne lokalitet kan bidrage med væsentlig viden til bebyggelsesstrukturen netop i indlandet, hvor der 
indtil nu kun er fundet spredt bebyggelse af relativt kort varighed. Denne lokalitet tyder derimod på, at der her kan 
være tale om flere samtidige gårdsenheder og således en væsentlig mere kompleks bebyggelsesstruktur end tidligere 
antaget. 
 
Udgravningen har til formål at udrede gårdsenhederne og deres indbyrdes tidsmæssige forhold samt strukturelle 
forskelle/ligheder. Dermed kan undersøgelsen bidrage til viden om bebyggelsesdynamik og subsistensrelaterede 
aktiviteter på et overordnet plan. 
 
Udgravningen falder desuden ind under museets projekt vedrørende systematisk C14-datering af 
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jernalderbebyggelsen på egnen, hvor den vil tjene som sammenligningsgrundlag i forhold til den kystnære 
landsbystruktur, og kan belyse bebyggelsesdiversiteten gennem jernalderen. 
 

Opsummering af resultater fra undersøgelsen 
Ved undersøgelsen er der på de afrømmede 13297 m2 registreret i alt 1830 fyldskifter, dog heraf to udgravningsfelter 
og otte målepunkter. 28 anlæg og konstruktioner udgår, da de repræsenterer udgåede konstruktionstolkninger, anlæg 
der er en del af andre anlægsbetegnelser, og ikke anvendte numre. Der er 26 anlæg fra nyere tid, såsom dræn, grøfter 
og andre recente nedgravninger. Af udaterede anlæg er der 333 i alt, primært forskellige typer af naturfænomener 
samt enkelte grøfter som ikke klart kan tidsbestemmes til enten oldtid eller nyere tid. 
 
De resterende anlæg er alle tidsbestemt til oldtid eller mere specifikke perioder inden for især bronze- eller jernalder. 
 

 3 sikre og en mulig brønd er dateret til oldtid. 
 

 32 gruber, 17 mulige gruber og 1 større grubekomplekser er dateret til oldtid.  

 En mindre grube, A493 med indhold af et stort lerkar, kan C14-dateres til ældre senneolitikum.  

 En større grube, A571, kan genstandsdateres ud fra keramikken til yngre bronzealder per. V-VI. 

 Gruben A243, med hvidbrændt flint, kan C14-dateres til yngre romersk jernalder C1-C3.  

 Grubekomplekset på på det østlige felt, lige nord for hus K20/gård K105 og mellem gårdene K101 og K102, A479, 
keramikdateres til yngre førromersk eller ældre romersk jernalder (X30). 
 

 Der er otte kogegruber og ni mulige kogegruber, som ikke kan dateres nærmere end oldtid. 

 

Figur 8. Oversigt over udgravningsfelternes placering mod eksisterende veje. 1:3000, nord er op. Kortgrundlag: 4-cm kort, 
Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen. 
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 Der er fundet i alt fem mulige grøfter og ni reelle grøfter, som kan stamme fra oldtid. Heraf indgår flere i 
formodede hegnsforløb (K59, K61 og K63), hvoraf den ene grøft synes at indgå som en del af et hegn af 
sadeltagslignende karakter (K61), som derfor ville foremodes at skulle dateres til romersk jernalder, mens de 
øvrige blot er dateret til oldtid. Fra K59 er der dog indsendt tre prøver fra stolpehuller i grøften, som alle er faldet 
i neolitikum, indenfor perioden TN A til MN I, dog mest sandsynligt TN C, se nærmere i afsnittet om K59/K63. Set i 
lyset af dette, skal grøften ved hegn K61 derfor muligvis snarere ses som en del af samme struktur som K59 og 
K63, men dette kan desværre ikke afklares nærmere.  
 

 Der eri alt 1273 stolpehuller på pladsen. Heraf er 472 stolpehuller og 67 er mulige stolpehuller, der ikke sikkert 
har kunnet sikkert tilskrives en konstruktion. Der er 19 stolpespor eller mulige stolpespor samt en enkelt 
nedgravning, der er blevet indmålt separat, og som oftest er del af tagbærende stolpehuller. Alle øvrige 
stolpehuller har mere eller mindre sikkert kunnet relateres til hegnsforløb eller huskonstruktioner. 
 

 Der er 337 sikre og 77 formodede hegnsstolper, der indgår i 23 sikre og fem mulige hegnsforløb, som oftest 
indgår i de udskilte gårdsenheder. De førnævnte hegnsforløb med grøfter er dog undtagelser fra dette (K59, K63), 
da de ikke er tilskrevet gårdsenheder, men ved C14-dateringer af K59 tilsyneladende stammer fra sen tidlig 
neolitikum. De øvrige hegnsforløb var næsten alle af sadeltagslignende eller hegnsladelignende karakter med 
parvist placerede stolper med relativt lave tværspænd omkring 1,5 m og mere irregulære længdespænd. 
Konstruktionerne er overordnet dateret til sen ældre romersk jernalder til ind i ældre germansk jernalder ud fra 
C14-daterede huse i gårdsenhederne (K100-K106), dog er gårdsenheden mod vest (K107) dateret til førromersk til 
tidlig ældre romersk jernalder, hvilket også må gælde for hegnsforløbene dér, som ikke i sig selv er hverken 
genstands- eller C14-dateret. 
 

 Af stolpehuller, der indgår i huskonstruktioner er der 241 sikre og 11 mulige tagstolpehuller, fire 
skillevægsstolpehuller, ni sikre og syv mulige gavlstolpehuller, otte indgangsstolpehuller, et sikkert og otte mulige 
støttestolpehuller, 14 sikre og syv mulige vægstolpehuller. Stolpehullerne indgår konstruktioner, som omfatter en 
staklade typologisk henført til formentlig jernalder (K35), i tre mulige mindre huse, formentlig fra romersk 
jernalder, hvoraf de to også kan være en del af et hegnsforløb i stedet (K53, K54), mens den sidste består af et 
sæt tagbærende stolper (K26). Blandt de sikre treskibede huse er der fire huse bestående af et stolpesæt dateret 
typologisk og relativt til romersk – til ældre germansk jernalder (K12,K52,K70,K71), et hus bestående af to 
stolpesæt dateret typologisk og relativt til romersk – til ældre germansk jernalder (K36), tre huse bestående af to 
til tre stolpesæt dateret typologisk og relativt til hhv. førromersk – til tidlig ældre romersk jernalder (K17 og K18) 
og romersk – til ældre germansk jernalder (K37), fem huse bestående af tre stolpesæt dateret typologisk og 
relativt til romersk – til ældre germansk jernalder (K2,K5,K31,K34,K51), 18 huse bestående af fire stolpesæt 
dateret enten typologisk og relativt eller C14-dateret til perioden fra sen ældre romersk – til ældre germansk 
jernalder (K1,K3,K4,K6,K20,K21,K22,K27,K28,(K29),K32,K38,K44,K45,K46,K56,K57,K58) og tre huse bestående af 
seks stolpesæt dateret enten typologisk og relativt til førromersk jernalder eller C14-dateret (K14) til overgangen 
mellem førromersk -og ældre romersk jernalder (K14,K15,K16). Især langhusene på fire og seks sæt tagbærende 
stolper er kronologisk signifikante, og viser via C14-analyser dateringer fra sen ældre romersk jernalder til ældre 
germansk jernalder for husene på fire sæt tagbærende stolper, og for husene på seks sæt tagbærende stolper 
C14-dateringer af den yngste fase til overgangen mellem førromersk – og ældre romersk jernalder. 
 

 Konstruktionerne indgår i samlet mindst otte udskilte gårdsanlæg. Herudover er der enkelte konstruktioner bl.a. i 
norddelen af Felt 1, som ikke indgår i udskilte gårdsanlæg, men formentlig indgår i gårdsanlæg nord for 
udgravningsgrænsen. Desuden er der som tidligere nævnt flere konstruktioner, især i den sydlige del af Felt 1 (det 
østlige felt), som ikke entydigt kan tilskrives de udskilte gårdsenheder. Derudover er der mulighed for, at huse 
tolket som økonomibygninger kan repræsentere hovedhuse i separate gårdsenheder, især i de sydlige 
gårdsenhder, hvor flere mulige økonomibygninger har fire stolpesæt som de tolkede langhuse i samme 
gårdsenhder.  

 

Fundmaterialet udgøres af 108 x-numre og 291 p-numre som omfatter floteringsprøver fra huse, hegn og gruber. 

Blandt fundnumrene (x-numre): 
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 Seks udgår, da de ikke er anvendt. 

 Et er trækul udtaget fra et stolpehul i K14/K16 (X8) 

 Seks er flint: flintafslag, brændt flint, og en ildskørnet og fragmenteret sleben neolitisk flintøkse (X14/A571) 

samt en knækket grov flække, der muligvis kan være et fragment af en løvkniv/flækkesegl, som kunne antyde 

en datering til yngre bronzealder (X41/A154/K56).  

 En er en udateret jernnagle (X1/A474). 

 En er en knusesten (X15/A571) fra oldtid.  

 Et er et vættelys, som kunne være rituelt placeret (X20/A714/K31).  

 En er en spillebrikslignende sten (X99/A718/K28). 

 En er en kopformet naturlig flintgenstand, som kan være placeret som husoffer (X29/A1546/K51).  

 Fem fund omfatter brændt ler og lerklining med spor af vidjeaftryk og stammer fra stolpehuller fra husene 

K14, K2 og K57 (X9, X32, X43, X44, X61).  

 42 fundnumre omfatter ubrændte dyreknogler (14 x-numre), dyretand (7 x-numre) og brændte knogler (21 x-

numre) fremkommet i felt eller udskilt fra floteringsrester. Heraf kommer fem fund fra gruber, 32 fra 

tagbærende stolper, fire fra hegnsstolper, og et fra en stolpe i øvrigt.  

 43 fundnumre udgøres af keramik, hvoraf de 32 ikke kan dateres nærmere end oldtid.  

o Heraf er to kun den afrundede randkant (X25, X86).  

o En er en mulig ornamenteret bund fra et kar (X10/A479).  

o Tre er bundskår. 

o 26 er sideskår fra både store og små kar, hvoraf mindst tre har tydelige spor af madskorper. 

Sideskårene stammer især fra tagbærende stolpehuller, og kun et er fra en hegnsstolpe og to fra en 

kogegrube (A1053).   

o Et x-nummer med skår fra et kæmpe lerkar dateres bredt til bronze- eller jernalder (X26/A493), dog 

C14-dateret til ældre senneolitikum, og er det eneste spor af bosættelsesaktiviteter fra denne 

periode.  

o To x-numre fra samme grube rummer skår fra flere lerkar, som er henført til yngre bronzealder per. 

V-VI ud fra keramikkens typologiske træk (X16, X38/A571).  

o Tre x-numre med keramik fra hhv. to stolpehuller i langhus K14/K16 og et grubekompleks dateres til 

yngre førromersk til ældre romersk jernalder ud fra randskårene, der er fortykkede med mere eller 

mindre tydelige facetter (X7, X30, X96).  

o Fem x-numre (X51, X53, X54/K58, X11/K32, X52/K45) henføres til førromersk til romersk jernalder 

ud fra randforløb og karformer, som bl.a. omfatter to små kopper på 8-10 cm i diameter som 

formentlig er offerkar i stolpehullerne i to huse (X11/K32, X52/K45). 
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Brønde, gruber og grubekomplekser 

Forekomsten af gruber og brønde og en nærmere tidsbestemmelse af disse kan være relevant i forhold til en 

forståelse af bebyggelsens strukturering og udvikling. Som nævnt ovenfor er der tre-fire brønde, hvoraf der er udtaget 

floteringsprøver fra to med henblik på at kunne belyse eventuel samtidighed med bebyggelsen (P228 fra A488 norddel 

af felt 1 og P229 fra A1079 felt 2). Der er beklageligvis ikke udtaget floteringsprøver fra de store gruber og 

grubekomplekser, som kan belyse eventuel samtidighed med bebyggelsen. Der er kun fundmateriale fra et fåtal af de i 

alt 35 sikre gruber, 17 mulige gruber og to større grubekomplekser, hvorfor størsteparten af gruberne ikke kan dateres 

nærmere end formentlig oldtid. Blandt de tre gruber og et grubekompleks, der kan dateres snævrere, viser de to af 

gruberne at være markant ældre end landsbybebyggelsen (A493 C14-dateret til ældre senneolitikum og den større 

grube A571 genstandsdateret til yngre bronzealder per. V-VI). Derimod viser gruben A243 med hvidbrændt flint en 

C14-datering samtidig med landsbybebyggelsen (yngre romersk jernalder C1-C3), og grubekomplekset A479 en 

keramikdatering til yngre førromersk eller ældre romersk jernalder (X30), hvilket overlapper dateringsmæssigt i ældre 

romersk jernalder set i relation til især de østlige gårdsenheders dateringer. Grubekomplekset kan derfor godt være 

samtidig med bebyggelsen. 

 

På Felt 2 (vestligt felt) ligger brønde og gruber næsten udelukkende uden for gårdsarealet. Der er dog mulighed for, at 

enkelte kogegruber har ligget inden for gårdsarealet, dog i så fald i udkanten af denne. 

 

På Felt 1 (østligt felt) er overlapningen mellem gårdsfaserne større, men det ser også her ud til, at det kun er små 

gruber og kogegruber, der kan have ligget inden for gårdsenhederne - dog primært i udkanten af disse, hvis de har 

 

Figur 9. Oversigt over brønde og gruber set i relation til den tolkede gårdsenhed K107 på Felt 2. 1:800, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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været samtidige med gårdene. De to brønde på Felt 1 ligger hhv. i norddelen af feltet i et anlægstomt område (A488) 

og under hus K44/K45 i et areal, som formodes at have været mellemareal mellem gårdsenheder i de fleste faser, og 

kun i fasen med K44/K45 har været inddraget som en del af en ny gårdsenhed, K105, hvorved brønden er ophørt med 

at fungere. 

 

Grubekomplekserne på Felt 1 ligger primært i områder, som forekommer at være uden for gårdsenheder. I 

gårdsenhed K100 ligger dog et stort grubekompleks (A328) inden for gårdsarealet. Grubekomplekset kan dog på grund 

af beliggenheden ikke være samtidig med i hvert fald nogle af faserne, repræsenteret ved hus K3, hegn K13 samt 

formentlig hus K12. Det kan dog ikke udelukkes, at grubekomplekset er delvist samtidig med gårdene, selvom der ikke 

er genstandsmateriale, som kan hverken be- eller afkræfte dette. Også de større gruber A88 og A90 ligger, så de enten 

overlapper med gårdsenheden eller ligger uden for denne. Fra A90 er fundet lidt fragmenter af muligvis blot én 

dyreknogle, formentlig fra pattedyr (X36). 

 

Et andet grubekompleks, A479, ligger lige nord for K20 sammen med to mindre gruber, som dog næppe kan være 

samtidige med hus K20, da de ligger meget nært på dette. Fra nordøstdelen af hus K20 går den mulige grøft, A773 – 

A774, som muligvis kan være en form for let hegnskonstruktion i samme stil som K59 og K63. Et sådant hegn ville 

forbinde langhuset med grubekomplekset. Grubekomplekset A479 indeholder keramik (X10 og X30) og lidt dyretand 

 

Figur 10. Oversigt over brønde og gruber set i relation til de tolkede gårdsenheder K100-K106 på Felt 1. 1:800, 
nord er op. Illustration: Tina Villumsen. 
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(X103). Keramikken omfatter bl.a. let fortykkede eventuelt facetterede randskår (X30) og bundskår med furer, som 

kan være ornamentik (X10), som ud fra randene typologisk antyder en datering til yngre førromersk til ældre romersk 

jernalder, og kan derved være samtidig med bebyggelsen. Fra de to mindre gruber lige syd for grubekomplekset, A571 

og A569, er der fra den ene (A571) en del fund (X14-X16, X38-X39) af flintafslag, et stort stykke af en ildskørnet sleben 

flintøkse (X14), en knusesten (X15) og beklasket keramik bl.a. med en liste med runde indtryk. Ornamentik, rand og 

karform henfører samlet set keramikken typologisk til yngre bronzealder per. V-VI (X16, X38), og dermed 

repræsenterer den spor af ældre bosættelsesaktiviteter på stedet. Det sidste grubekompleks, A685/A686, ligger 

umiddelbart udenfor erkendte gårdsenheder, men gruben indeholdt ikke fundmateriale, som kan belyse eventuel 

samtidighed med disse. 

 

En mindre grube med kæmpekar 
Lige vest for gårdsenhed K102 ligger en større oval grube, A493 på 140 x 100 cm, med en C14-datering til ældre 

senneolitikum. Gruben viste allerede i fladen spor af et større parti af en fragmenteret karside, hvorfor anlægget blev 

undersøgt særlig forsigtigt. I profil var anlægget samlet set kun 24 cm dybt med skrå sider og en ujævn bund, da der i 

siderne kun ses et lavbundet lag på maksimalt 10 cm af mørkt brungråt sandet ler med trækulsnister og en del 

keramik, lag 2, og centralt ses et dybere lag 

af brungråt sandet ler med enkelte 

trækulsnister og store stykker keramik, 

formentlig et nedlagt lerkar. Ud over 

keramikken (X26) er der hjemtaget en 

floteringsprøve fra anlægget (P139) 

flintafslag (X101) og brændte knogler (X27, 

X63). 

 

I plan er keramikkens placering registreret, 

og denne kunne tyde på, at der er tale om 

et enkelt stort kar, der er nedlagt med 

bunden mod syd og randen med vulst mod 

nord. Tolkningen baseres på, at de 

tykkeste skårflager står lodret eller skråt 

mod nord, at der er større vandrette 

skårflager midt i gruben og mod syd 

ligeledes skråtstillede skår med vulst. 

Keramikken var ret dårligt bevaret, men 

der blev hjemtaget i alt mindst 163 skår, 

som sandsynligvis stammer fra det samme 

store lerkar. Der er mindst 150 sideskår, to 

bundskår og 11 randskår. Skårenes 

krumning er ret svag, og antyder en 

mundingsdiameter på mindst 40 cm. Der 

er derfor tale om et særdeles stort kar, 

formentlig et forrådskar med ret lodret 

bug, som dog smalner lidt ind mod randen, 

som i sig selv er svagt udsvajet. 

Keramikken er meget groft magret med 

synlige magringskorn i overfladen på op til 

0,7 cm. Randkanten er 3 cm bred, 

 

 

Figur 11. Gruben A493 med det store kar i plan under udgravning 
(øverst) set fra vest og detailfoto af keramik under udgravning. 
Fotos: Kirstine Louise Juncher.  
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sidetykkelsen 2,2 cm, mens der er sideskår med skårtykkelse ned til 1 cm. Overfladen er glattet, dog med de synlige 

magringskorn, som også stikker ud af overfladen. Ydersiden er rødbrændt ned ad bugen, mens den på ydersiden på 

randen er lys brungrå, mens indersiden fortsat er rødbrændt. Skærven er grå.  

 

Blandt sideskårene er de største op til 22 x 12 cm store. Et stort sideskår viser i den ene ende lidt fortykkelse, 

formentlig pga. overgang til bund. To skår udgør klart bundskår: Det ene viser flad bund og rundet inderside mod 

overgangen til siden, mens det andet skår på 2,6 cms tykkelse viser flad bund og afbrækket side. Det er ikke muligt at 

afgøre bundens diameter. Fem randskår viser op til de øverste 9 cm af karret. Her ses et kar, som er indsnævret fra 

bugen mod randen, mens selve randen igen er let udsvajet de øverste 6 cm. 4 cm under randkanten ses en vandret 

plastisk liste, som er cirka 1-1,5 cm bred og 1 cm høj. Mellem listen og randkanten er en fordybning, så selve 

randkanten igen fremstår som en udposet liste. Randkanten er usædvanlig, da den danner en rund udposet randkant 

mod både inder- og yderside og på selve randkanten er den fordybet i en fingers bredde. 

 

Skårene kan ikke typologisk dateres nærmere, men karrets overflade og magring kunne lede tankerne hen på sten- 

eller bronzealder. Den vandrette liste og karrets størrelse kunne dog også lede tankerne hen mod de kendte store 

lerkar/kornsiloer fra ældre jernalder fra f.eks. Ginderup eller Nørhå (hhv. Nielsen 1971, Nielsen 1972, Kjær 1928), 

hvilket tidsmæssigt ville stemme godt overens med de andre keramikfund fra gruber og huse på pladsen. Det er derfor 

muligt, at der kan være tale om et særdeles stort forrådskar eller eksempelvis en kornsilo, som har stået i en 

lavbundet grube, og formentlig er faldet sammen, hvor den stod. Floteringsprøven indeholdt da også fire 

kornfragmenter (uident.) og rigtig meget trækul, og i den grove floteringsrest var der små fragmenter hvidbrændt 

knogle (udskilt som X69) samt flere små fragmenter hvidbrændt flint, flintflis samt mange fragmenter keramik med 

  
Figur 12. C14-datering fra A493. Kalibreret med Oxcal 4.2. 

  

 
Figur 13. Lerkarskår fra A493, C14-dateret til ældre senneolitikum. Øverst til venstre set forfra, nederst til venstre 
set fra randkanten og til højre ses et randskår i profil. Fotos: Tina Villumsen. 
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mellemgrov magring. Et korn fra prøven er indsendt til C14-datering, som falder ud i ældre senneolitikum (LuS 11998, 

3735 ± 45 BP), kaliberet med 42,3% sandsynlighed 2205-2120 BC (sigma 1). Gruben kan derfor ikke relateres 

tidsmæssigt med nogen af de andre fund eller strukturer fra lokaliteten. 

 

Kogegruber 
Ud af 8 kogegruber og 9 mulige kogegruber, er der kun fund fra en enkelt i form af en del sideskår fra et eller flere kar 

fra oldtid (X46, X47 fra A1053). Kogegruberne er 63 til 160 cm brede og 1-58 cm dybe med ildskørnede sten, i nogle 

tilfælde med et trækulslag i bunden (f.eks. A1054), og en koge-/ildgrube har udelukkende et trækulslag i bunden 

(A27). De mulige koge-/ildgruber er alle ret dårligt bevarede anlæg, hvor der udelukkende ses et nærmest sort fyldlag, 

dog uden spor af brændte sten. 

 

En ildgrube med hvidbrændt flint 
Ud over førnævnte koge-/ildgruber er der fra en grube/ildgrube (A243) fundet en stor del hvidbrændt flint (X33), som 

ud fra en C14-datering fra anlægget ser ud til at være samtidig med bebyggelsen (yngre romersk jernalder C1-C3). 

Gruben er stor, omtrent cirkulær med en diameter på cirka 1,5 m. I fladen så gruben ud som en kogestensgrube, men 

de andre stenarter i gruben var ikke brændt. I profil ses et lag, 15 cm dybt, med trækulsnister og store mængder 

brændt flint, som også ses i fladen. Sandet i undergrunden bærer ikke præg af varmepåvirkning, og den heterogene 

fyld peger på, at den brændte flint kan komme fra et andet sted. Der er udtaget floteringsprøve fra anlægget (P243), 

og der er bl.a. fremkommet dyretand (X93). 

 

Ildgruber med hvidbrændt flint kendes sporadisk fra en del lokaliteter af forskellig karakter, men står stadig som 

uforklarede fænomener. Fælles for anlæggene er deres umiddelbare lighed med kogegruber, men der er få eller ingen 

brændte sten ud over den hvidbrændte flint, der oftest optræder i store mængder. Der er så vidt vides ikke foretaget 

nogen egentlige studier af anlægsfænomenet, og det kendes fra forskellige sammenhænge både i fht. lokalitetstype 

og tidsperiode. Fra neolitikum kendes anlægstypen eksempelvis fra KØM2592 VD Greve Syd – Solrød Nord ved Skelvej 

ved Karlslunde fra en neolitisk boplads. Ellers kendes anlæggene fra både bopladskontekst som den nærværende 

undersøgelse, fra KNV00249, hvor der er både kogegruber og bosættelsesspor samt formentlig fra KNV00040 

Rødvigvej, hvor der i et tracé er fundet fire sådanne gruber sammen med en stor mængde stolpehuller fra oldtid til 

middelalder. Derudover kendes anlægstypen i flere tilfælde i relation til kogegrubefelter og kogegruberækker 

(KØM2781 samt ROM645) samt sammen med kogegruber og brandgrave (NFHA2765 Vassingerød Nord, område 2). 

Kun fra Vassingerød Nord er der en klar datering af en af gruberne, som er C14-dateret til cirka 200 f. Kr., altså 

førromersk jernalder (A229, Aarsleff 2010). 

 

Da denne anlægstypes forekomst, betydning og formål ikke er afklaret, udgør den et potentielt forskningsobjekt. 

Derfor er der indsendt en prøve til C14-datering fra anlægget. Det kursoriske gennemsyn af makrofossilerne viste 3 

kornfragmenter (uident.), 2 frø (1 Galium spp., 1 Urtica spp.) og meget trækul, mens den grove floteringsrest bl.a. 

indeholdt cirka 10 større stykker hvidbrændt flint og en mængde småfragmenter af samme, en enkelt ubrændt 

flintflis, to fragmenter af ubrændt dyreknogle og to dyretænder (udskilt som X93). C14-dateringen på el (LuS 12002 

1745 ± 40 BP) falder ud i yngre romersk jernalder, kalibreret (sigma 1) med 68,2% sandsynlighed i 240-345 AD. 

Dermed er gruben her samtidig med gårdsanlæggene fra pladsen. 

 

Hegnsgrøfter 
Der er fundet i alt 5 mulige grøfter og 9 reelle grøfter, som kan stamme fra oldtid, hvoraf de fleste indgår i flere 

formodede hegnsforløb (K59, K61 og K63). 

 

Hegnsgrøft – en del af sadeltagslignende hegn K61? 

Den ene grøft (A400) kan indgå som en del af et hegn af sadeltagslignende karakter (K61), og er derfor dateret til 
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romersk jernalder, men det er også muligt, at grøften er ældre lig de to øvrige grøfter, og at grøftens rumlige 

overlapning med hegnet er tilfældig. I så fald ville grøften vise en fortsættelse af det formentlig neolitiske grøftforløb 

mod nord.  

 

Grøften er omtrent 30 cm bred, og kan følges over en strækning på 13,9 m. Grøften var meget diffus i fladen, men 

fremstod alligevel som et klart forløb. I den sydlige del er grøften indmålt med et lille knæk, som om den går øst om 

hegnsstolpen A502, men det er fuldt muligt, at den går over eller eventuelt vest om, hvilket i høj grad ville stemme 

bedre overens med tolkningen af hegnet. Det er dog også muligt, at netop denne afvigelse er tegn på, at hegn og grøft 

ikke skal relateres. Grøften er undersøgt ved nogle snit i forbindelse med snit af de øvrige stolpehuller, og i profil ses 

kun et tyndt lag af lyst gråbrunt sandet ler spættet med undergrund, maksimalt 3 cm dybt. Grøften tolkes som en 

mulig del af hegn K61, eller en del af samme fænomen/forløb som K59 og K63, se nedenfor. 

 

 

  

  
Figur 14. Overlappende hegnsforløb K60 og K61 i gårdsenhed K101 samt den muligvis tilhørende grøft A400, som 
dog også kan indgå som en del af grøftsystemerne K59 og K63. Med sort er stolpehuller i de to hegn markeret, og 
mod syd ses en mulig fortsættelse af hegnene. Illustration: 1:200, nord er op. Tina Villumsen. 
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Hegnsgrøft mellem 

hus og 

grubekompleks 

Lige nord for K20 

ligger endnu et 

dårligt bevaret 

grøftforløb, A773-

A774, som går fra 

nordøstdelen af hus 

K20 i et let krumt 

forløb mod 

nordvest til 

grubekomplekset 

A479. Grøftforløbet 

kan muligvis være 

en form for let 

hegnskonstruktion i 

samme stil som K59 

og K63, da et af de 

få snit i grøften gav 

spor af et stolpehul, 

mens de øvrige snit 

kun viste få 

centimeter dyb fyld 

af brungråt grus 

opblandet med 

undergrund. I 

fladen var grøften 

diffus, men 

fremstod alligevel 

klart i det opmålte 

forløb. Det er 

muligt, at hegnet 

kan være samtidig med hus K20, og det ville forbinde langhuset med grubekomplekset. Grubekomplekset A479 

indeholder keramik (X10 og X30), som kunne henføres til yngre førromersk til ældre romersk jernalder, og derved må 

formodes at være samtidig med bebyggelsen, hvorfra der ligeledes er fremkommet skår fra denne periode i flere af 

stolpehullerne. Det er derfor muligt, at grøften er udtryk for et hegnsforløb, som har forbundet huset med gruben. 

 

Neolitiske hegnsgrøfter eller palisader? 

De to klareste grøftforløb udgøres af K59 og K63, som er hegnsforløb bestående af en grøft med stolpehuller i, eller 

som opløses i små tætstillede stolpehuller i samme forløb. Der synes umiddelbart kun at være en enkelt række af 

stolpehuller, dog viser K63 mulighed for enkelte stolper forskudt mod syd, som kan ses som en del af konstruktionen. 

Begge forløb er orienteret nordvest-sydøst, og ved afrømning af feltets centrale del, blev de to forløb først antaget at 

kunne være spor af vægforløb til et hus. Der kan dog ikke erkendes noget reelt tagbærende forløb tilhørende en sådan 

vægkonstruktion, selvom de to grøftforløb ligger forskudt med 4,8-4,9 m, hvilket godt kunne samstemme med 

bredden på et hus. 

 

  
Figur 15. Grøfterne A773 og A774 markeret med sort. Grøfterne ligger nord for huset K20 
på fire stolpesæt. Grøften kan muligvis forbinde huset med det store grubekompleks A479, 
som indeholdt keramik, der kunne være samtidig med gårdsenhederne i især feltets østlige 
del, bl.a. gård K105, som K20 indgår i. 1:200, nord er op. Illustration: Tina Villumsen. 
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Grøftenes forløb 

kan i begge tilfælde 

kun følges over en 

strækning på 12,5-

18 m, hvilket heller 

ikke ville tale imod 

en tolkning som et 

vægforløb. Begge 

forløb synes at 

have samme 

orientering uden 

spor af krumning 

som i en samlet 

væg. Derfor 

formodes der 

snarere at være 

tale om to separate 

forløb, formentlig 

det samme forløb i 

to let forskudte 

faser. En mulighed 

er, at grøften ved 

hegn K61 skal ses 

som en del af 

samme 

forløb/fænomen. 

 

I snit var grøften de 

fleste steder meget 

dårligt bevaret og svær at erkende i såvel snit som flade, især da undergrunden var præget af stenet grus. Flere steder 

kunne der i grøften erkendes mindre genopfyldte stolpespor, og ved især A1616-A1623 i K59 opløste grøften sig ved 

afrømning i en hel række stolpehuller, hvilket også kunne ses i K63 f.eks. ved A1648, A1645, A964 og evt. A233. 

 

Grøften i K63 er 17-18 cm dyb, og de enkelte stolper er 3-13 cm dybe. Grøften i hegn K59 er mod nordvest (A1630) 4 

cm dyb, i den velbevarede del omkring A1616 er grøften 8 cm dyb (A1617), mens stolperne er op til 12 cm dybe. I 

sydøst er grøften 10 cm dyb, og herimellem skal stolperne A201 og A202 (hhv. 10 og 9 cm dybe), som ligger i samme 

  
Figur 16. Nederst ses hegnsgrøfterne K59 (øverst), og nederst forløbet med K63 og de 
mulige tilhørende stolper. A400, som muligvis kan høre til hegnet er markeret mod 
nordvest. I forlængelse af hegn K63 ses hegnet K40 mod sydøst. 1:400, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 

  
Figur 17. Datering af stolperække K59. Kalibreret med Oxcal 4.2. 
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forløb, muligvis også tilskrives grøftforløbet. 

 

Grøftforløbet K63 har muligvis en række brede (60-100 cm) men relativt lavbundede stolper (20-28 cm) tilknyttet. 

Stolperne står placeret 1,3-1,6 m sydvest for grøften, og fremstår nogenlunde klart som mulige stolpehuller, og kan 

være tilknyttet grøftforløbet, især da der ikke er øvrige anlæg i området. Hvis grøften fortsætter længere mod øst kan 

grube/stolpehul A183 på 116 cm i bredden og 17 cm i dybden muligvis være et tilsvarende anlæg. Det er blevet 

overvejet, om noget tilsvarende kunne gøre sig gældende for grøftforløbet K59. Dette er ikke nær så klart ved K59, 

men en række stolper kan muligvis have indgået i grøftforløbet som støttestolper mod sydvest. Især A1636, A1626 og 

A189 er placeret tilsvarende stolperne ved K63 og er 8-12 cm dybe. A1626 meget bred lig stolperne ved K63. A208 er 

beskrevet som nedsivning, men dette kan i princippet godt repræsentere bunden af en stolpe. Nord for grøftforløbet 

er der dog ingen anlæg, som oplagt kunne indgå på tilsvarende måde. 

 

Grøftforløbene overlapper rumligt med K57, K58 og K42 og kan dermed ikke være samtidige med disse. Der er ikke 

nogen oplagte relationer til øvrige konstruktioner, især ikke da grøftens forløb er meget anderledes end størsteparten 

af de øvrige konstruktioner på feltet. I felt blev det dog først formodet, at K63 havde en forbindelse til hegnet K40, da 

K40 har omtrent samme forløb nærmest som en østlig forlængelse af K63. Det synes dog mindre sandsynligt, da der er 

tale om en helt anderledes hegnskonstruktion, som slet ikke kan følges langs grøftforløbet. Ved beretningsskrivning 

synes det mere sandsynligt, at K40 knækker og fortsætter mod nord op mod eksempelvis langhusene K44/K45. Der er 

ingen sikre stratigrafiske iagttagelser, hvorfor grøftforløbet ikke kan dateres nærmere end oldtid. Der er dog udtaget 

floteringsprøver fra seks stolpespor i forløbet fra K59 (P280, P281, P282, P283, P284, P285) og 3 prøver fra stolpespor i 

K63 (P294, P295, P296), som kan bidrage med at forstå, om der er en relation mellem bebyggelsen og grøftforløbene. 

Prøverne fra K63 indeholdt stort set intet, men i prøverne fra K59 fremkom et korn og trækul, som er anvendt til C14-

datering af samlet tre forskellige stolpehuller i forløbet. De tre dateringer falder i neolitikum, men i forskellige dele 

indenfor TNA-MNI. Den mest sandsynlige datering er til tidlig TN C ud fra P281, dateret på et kornfragment (LuS 12012 

4630 ± 45 BP), kalibreret (1σ) til 3505-3425 BC med 52,2% sandsynlighed. De to andre prøver falder hhv. i TN A (P280, 

LuS 12011 4985 ± 40, 1σ: 3800-3700 BC 67,1% sandsynlighed) og sen TNC eller MN I (P284, LuS 12013 4535 ± 40 BP, 

sigma 1 3360-3115 BC). Dermed er stolperækken en i en hurtigt øgende række af palisader, stolperækker og 

samlingspladser fra neolitikum, som er fremkommet indenfor museets område gennem de senere år, bl.a. flere forløb 

af enkeltrækker og rækker af dobbeltstolper ved KNV00063 Ølsemagle Øst, KNV00089 Egedesvej, KNV00043 

  
Figur 18. Rentegnede profilsnit af grøfter til K63 og K59 samt mulige stolper i relation til K63. Tegningerne er i 1:20, men er 
her vist i halv størrelse. Tegning: Tina Villumsen. 
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Kabellægning Køge, KNV00013 Strandgård, KØM2765 Bannekilde og KNV0134 Kildevang, som dog alle har C14-

dateringer, der falder i sen MN A, dog KØM2765 Bannekilde i MN B. Forløbene ved KNV00134 Kildevang, blev 

formodet ligeledes at stamme fra MN B, men de første C14-resultater derfra peger snarere mod dateringer til TN, ca. 

3900-3700 kal. BC på hassel og hør dateret til 4100 BC (pers. kommentar: Mette Madsen). Derudover er der 

formodede samlingspladser med grøfter og gruber fra formentlig MN på KNV00142 Kværnagre og KØM3010 

Roskildevej Øst. 

 

Dateringerne her fra pladsen er dermed tidligere end de øvrige lokaliteter indenfor museets område, men er samtidig 

med Sarup I, som er fra sen TN, ca. 3400 BC. I Sarup I er palisaden dog noget anderledes – en 40-130 cm bred grøft, 

dybt nedgravet (50-110 cm) med spor af stolper i bunden med cirka 65 cms afstand. Dertil var der der mindre grøfter 

med stolper til indhegnede områder og kortere hegn (Andersen 1990: 96f), som begge snarere kunne minde om 

grøfterne fra Kulerup Vest. I modsætning til Sarup er der dog ingen øvrige spor af neolitisk aktivitet på pladsen, det 

 
Figur 19. Oversigt over andre lokaliteter med fund af palisader, formodede grøftforløb m.v. fra neolitikum. 
1:100.000, nord er op. Kortgrundlag: Høje Målebordsblade, Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen.  
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eneste andet spor fra neolitikum er et fragment af en sleben økse (X14/A571) fra en grube, hvorfra der ligeledes er 

fremkommet beklasket ornamenteret keramik, som kan henføres til yngre bronzealder. Der er derfor ingen øvrige 

tegn på, at der skulle være tale om et neolitisk palisadeanlæg – eller endog spor af en neolitisk bosættelse, hvor et 

hegnsforløb kunne relatere sig. Topografisk set stemmer placeringen af grøfterne fra Kulerup Vest heller ikke med 

Sarup-lignende anlæg, som ofte ligger på afgrænsede landområder. Dateringerne fra grøften med stolper taler dog sit 

eget sprog, men om det er tegn på et lille fragment af en indhegnet plads eller hegn i relation til bebyggelse er fortsat 

uopklaret. 

 

Hegnsforløb 

Der er udskilt i alt 28 hegnsforløb, hvoraf 5 kun er mulige hegnsforløb, og et de af de øvrige hegnsforløb er ligeledes 

noget fragmenteret. Hegnsforløbene kan oftest med rimelig sikkerhed relateres til de forskellige gårdsenheder. 

Næsten alle hegnsforløbene er af sadeltagslignende eller hegnsladelignende karakter med parvist placerede stolper. 

Dette gælder dog ikke de to føromtalte forløb (K59, K63). Et enkelt yderligere hegnsforløb (K9) er kun erkendt som en 

enkelt stolperække og blot dateret til oldtid. Hegnet er dog formentlig endnu en fragmenteret fase af hegnsforløb i 

den vestlige del af gårdsenhed K100, hvor de ligeledes fragmenterede hegnsforløb K10 og K13 formodes at være 

udtryk for andre faser. 

 

Generelt er hegnsforløbene ret godt bevarede i deres nord-sydgående dele, mens alle formodede dele af hegnene i 

deres hjørner og øst-vestgående dele er fragmentariske eller slet ikke til stede (bortset fra hegnene til gårdsenhed 

K102). Muligvis er dette et udtryk for andet end bevaringsforhold - eksempelvis, at det især er de nord-sydgående 

dele af hegnene, som benyttes til opbevaringsformål og dermed skal være kraftigere konstruerede end øst-

vestgående hegnsdele. 

 

Et fragmenteret hegnsforløb, K25 på Felt 2, kan ikke udskilles nærmere. Der er formentlig tale om et hegn i flere faser 

tilhørende gårdsenhed K107. Hegnet er stærkt fragmenteret og kan ikke nærmere bestemmes, men der er flere 

mulige stolpesæt, som kunne antyde, at der er tale om et sadeltagslignende hegnsforløb. Hegnet kan i sig selv ikke 

dateres nærmere end jernalder. De øvrige 14 hegnsforløb er dateret foreløbigt til romersk jernalder, mens yderligere 

fem er dateret til romersk eller germansk jernalder. Disse hegnsforløb er mere eller mindre ensartede, selvom 

hegnsforløbene ofte er lidt irregulære. Tværspændene i hegnene spænder umiddelbart større end klassiske 

sadeltagshegn, som oftest har 1,5 m i tværspænd. Tværspændene i hegnene her spænder derimod fra 1,2 m til op 

omkring 2 m. Længdespændene i hegnene er generelt noget varierende, som om hegnene er sektionsopdelte med 

eksempelvis forskellige funktioner. Dette understøttes i det hele taget af, at tværspændene i visse partier er mere 

ensartede, ligesom stolperne i visse dele kan være dybere og mere ensartede, som hvis et parti af hegnet udgør en 

egentlig økonomibygning. Længdespændene er oftest mellem 2,5 og 3,5 m, men der er også både større og mindre 

længdespænd. Især synes der i en del tilfælde at kunne ses, at stolperne står skiftevis med korte og lange 

længdespænd, eller med meget korte spænd på omkring 2 m indsat i forløbet. 

 

I hegnene står stolperne næsten udelukkende lige placeret over for hinanden i stolpesættene, og ikke skråt som i 

klassiske sadeltagshegn, men der er også enkeltstående stolper i forløbet, som ikke udelukkende kan være et udtryk 

for varierende bevaringsforhold. I hegnsladekonstruktioner generelt står stolper i højere grad lige placeret overfor 

hinanden, som ved stolpesæt i huse, men med lavere tværspænd end sådanne og uden indgangspartier. Hegnslader 

kan derfor også kun følges på en lige strækning, uden egentlige hjørner som på et hegn (Ethelberg 2003: 187ff). Det 

generelle tværspænd i hegnslader fra Sønderjylland synes at ligge mellem 2 og 2,5 m, mens de i Nordtyskland kan 

være bredere – helt op til mellem 3,3 og 5 m. (ibid.). Hegnslader kendes fra ÆRJ (ibid.: 190), og i YRJ bliver den 

almindelige hegnstype sadeltagshegn, som i høj grad ligner hegnsladerne, blot med et ydre vægforløb af mindre 

stolper (ibid.: 239ff). Sadeltagshegnene synes i høj grad fortsat primært at bestå af parvist placerede stolpesæt, men i 
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modsætning til 

hegnsladerne, forløber 

sadeltagshegnene ikke kun 

på lige forløb, men knækker 

eller drejer om gårdens 

hjørner. Desuden 

forekommer der også 

sadeltagshegn, hvor 

stolperne står mere skråt 

placeret i forhold til 

hinanden og forløbets 

retning, samt eksempler på 

skiftevist enkelt og parvist 

placerede stolper. 

Sammenlignet med andre 

typer af hegn synes der 

både at kunne være tale om 

hegnslader og 

sadeltagshegn, selvom der 

kun i få tilfælde er erkendt 

egentlige hjørner på hegn 

eller skråt placerede 

stolpepar, som i klassiske 

sadeltagshegn. 

 

Hegnsforløbene er ikke i sig 

selv C14-dateret, men kan 

dateres indirekte via deres 

relationer til husene i de 

enkelte gårdsenheder, se 

nærmere under afsnittet om 

gårde. Ud fra dateringerne 

af huse i gårdene skal 

hegnene her dateres til 

slutningen af ældre romersk 

jernalder, hele yngre 

romersk- og ind i ældre 

germansk jernalder. Der 

synes dermed ikke at være 

tegn på, at hegnstyper med 

skråt placerede stolper i 

stolpesæt forekommer i den periode her på pladsen, men at hegnstyper med lige placerede stolpesæt som i 

hegnslader forekommer i hele perioden fra ældre romersk jernalder til ældre germansk jernalder. Hegnstyperne 

tilknyttet gårdsenheden K107 kan ydermere henføres til førromersk eller tidlig ældre romersk jernalder. 

 

 

  

  

 
Figur 20. Hegnsforløb. Øverst til venstre ses hegn K42 til gård K104, C14-dateret til 
yngre romersk jernalder C3-ældre germansk jernalder, til højre hegn K49 til gård 
K105, C14-dateret til ældre romersk jernalder B2-yngre romersk jernalder C1 og 
nederst hegn K30 til gård K102, C14-dateret til ældre romersk jernalder B2-yngre 
romersk jernalder C3. 1:200, nord er op. Illustration: Tina Villumsen. 
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Huse 

Hustyper – typologi, kronologi, funktion, tradition 

Der er visse overordnede typologiske træk blandt husene. Overordnet set er der fem forskellige hustyper – set ud fra 

antallet af stolpesæt i husene (et sæt, to sæt, tre sæt, fire sæt og seks sæt), mens at der når man ser på yderligere 

typologiske parametre ender med at være i alt syv forskellige hustyper med flere undertyper, bl.a. opdelt i firesættere 

med lige og krumt tagbærende stolpeforløb. Overordnet set forekommer der i hver gårdsenhed både huse med lige 

og krumt tagbærende forløb i samme formodede faser af gårdsenhederne, hvorfor tagforløbenes krumning eller 

mangel på samme ikke umiddelbart synes at være kronologisk betinget. Det synes snarest at være en regel, at hver 

fase i en gård består af et hus med krumt og et med lige tagbærende forløb. I en enkelt gårdsenhed er der dog kun 

huse med lige tagbærende forløb (K102). Overordnet set er husene med lige tagbærende forløb både bredere (2,5 m i 

gennemsnit, men oftest 2,4-2,8 m brede og gennemsnitligt 15,7 m lange) og længere end de krumme huse med fire 

sæt (gennemsnitligt 1,5 m brede i gavlene og 2 m brede centralt med længder på gennemsnitligt 13,9 m). Mens de 

lige firesættere oftest har det mindste fag i husets vestende, så er det oftest det vestligste fag, der er størst i husene 

med krumt forløb. 

 

Nogle af hustyperne optræder udelukkende som formodede langhuse og andre som formodede økonomibygninger, 

hvilket peger på, at der godt kan være funktionsforskelle mellem brugen af forskellige hustyper. Der er ligeledes 

eksempler på gårdsenheder, der overlapper rumligt, og dermed meget vel kan være forskellige faser af samme 

gårdsenhed - med meget ensartede hustyper af en underart, forskellig fra resten af bebyggelsen. Dette antyder, at der 

også kan være meget lokale, eksempelvis familietraditioner, som påvirker variationer i husenes og gårdenes 

opbygning. Overordnet set ser det desuden på denne lokalitet ud til, at langhusene på fire sæt med lige tagbærende 

forløb (hustype 2) er lidt ældre end langhusene med krumt tagbærende forløb (hustype 1). Der er dog ikke nok 

dateringer fra lokaliteten til, at det er muligt nærmere at afklare typologiske forskelle. Husene med særlige forskelle, 

som hustyperne i gårdsenhederne K104 og K105 (hustype 2-4 og 2-5) viser dog også, at familietraditioner her ser ud til 

at spænde på tværs af kronologiske skel, idet husene i flere af gårdens kronologisk adskilte faser har samme særtræk. 

Desuden kunne netop de to gårdsenheders formodede særlige opbygning med tilstedeværelsen af større 

bygninger/økonomibygninger i udkanten af gårdsarealet ligeledes være et eksempel på stærke lokale variationer, som 

formentlig skal tilskrives familietraditioner. 

 

Ved hvert hus er der ligeledes elementer, der antyder funktionsopdeling eller funktionsforskelle mellem husene. De 

mindre huse på tre sæt viser mindre mængder og mindre grad af korn og andre brændte materialer eller kulturlevn 

som eksempelvis keramik, end langhusene på fire og seks stolpesæt. Dette underbygger tolkningen af husene som 

økonomibygninger, hvor brugen af ild formentlig ikke har været benyttet i alle husene. Ved husene på fire sæt viser 

fordelingen af makrofossiler og til dels fund, at det især er i husenes mindre fag, at husholdningsaktiviteter optræder, 

hvilket stort set altid er i en af husenes ender. Husene på seks sæt viser et mere komplekst billede, som synes at have 

ændret sig lidt fra den ældste til den yngste fase. Overordnet set synes der (i de yngste faser) at være tegn på brug af 

ild i begge ender i huset, hvor de største fag er placeret, selvom de primære husholdningsaktiviteter og formentlig 

kornopbevaring synes at have foregået i husets østende som rummer dels et stort fag og dels husets mindste fag. 

Forekomst af frø i husets vestlige del i øvrigt kunne antyde, at en staldfunktion kunne have været placeret her, hvor 

plantematerialer til strøelse og foder derved i højere grad kunne have efterladt sig spor i prøverne. 

 

Hustype 1 – fire sæt med krumt tagbærende forløb. 

Hustype 1 er et langhus med fire stolpesæt, som står i et krumt tagbærende forløb. Af disse huse er der på pladsen i 

alt seks til syv huse. Fire af disse af hustype 1-1 eller 1-2 er C14-dateret til perioden fra yngre romersk jernalder C3 til 

starten af ældre germansk jernalder, ca. 335-435 e. Kr. De C14-daterede huse af denne type er dermed generelt lidt 

yngre end dateringerne af hustype 2. 
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Figur 21. Grundplaner over huse af 
hustype 1-1 og plot af C14-
dateringer fra disse, kalibreret med 
Oxcal 4.2. Husene har største fag i 
vest, mindre fag centralt og mindste 
fag mod øst (K1, K3, K4 og evt. K57), 
dog minder K57 en del om disse, 
dog med det største fag mod øst og 
det mindste fag centralt. Husene er 
13,3-15,3 m lange og har i de 
indtrukne ender bredder på 1,4-1,5 
m (dog 2 m i K57) og centralt 
bredder på 1,9-2,2 m (dog 2,4 m i 
K57). Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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Tre af husene er meget ens med størst fag i vest, mindre fag centralt og mindst fag mod øst (hustype 1-1: K1, K3, K4 og 

evt. K57) og endnu et hus minder en del om disse, dog med det største fag mod øst og det mindste fag centralt (K57). 

Husene er 13,3-15,3 m lange og har i de indtrukne ender bredder på 1,4-1,5 m (dog 2 m i K57) og centralt bredder på 

1,9-2,2 m (dog 2,4 m i K57). 

 

Blandt de krumme huse er tre andre huse ligeledes meget ensartede med ens størrelse fag eller eventuelt lidt større 

fag mod vest (hustype 1-2: K6, K20, K46). Disse huse har tværspænd i de indtrukne ender på 1,4-1,7 m og centralt 1,8-

2,1 m, mens husenes samlede længde er mellem 10,3 og 15,8 m. 

 

De to typer af krumme huse fordeler sig forskelligt i gårdsenhederne, da hustype 1-1 alle er formodede hovedhuse i 

samlet set to forskellige gårde (K100, K101), mens hustype 1-2 alle er formodede økonomibygninger i samlet set tre 

forskellige gårde (hhv. K104, K105, K106). Fordelingen af makrofossiler og fund i husene viser forekomst af korn i alle 

huse, bortset fra i K46. I nogle af husene er makrofossilerne spredt jævnt over huset, men i flere af husene især i 

husets østende eller centrale dele. Der er derfor mindre korn og brændt materiale i husenes største fag, hvilket kunne 

antyde en funktionsopdeling i husene med madlavningsaktiviteter med ild, korn mv. i husenes kortere fag i den østlige 

del. 

 

 

  

 

Figur 22. Grundplaner over hus K6 af 
hustype 1-2 og plot af C14-dateringer 
fra dette, kalibreret med Oxcal 4.2. 
Husene har ens størrelse fag, eller 
eventuelt lidt større fag mod vest (K6, 
K20, K46). Disse huse har tværspænd i 
de indtrukne ender på 1,4-1,7 m og 
centralt 1,8-2,1 m, mens husenes 
samlede længde er mellem 10,3 og 
15,8 m. Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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Hustype 2 – fire sæt med lige tagbærende forløb 

Hustype 2 er et langhus med fire stolpesæt, som står i et nogenlunde lige tagbærende forløb. Af disse huse er der en 

del variationer i forhold til, hvilke fag der er størst og mindst. I alt fire af husene er C14-dateret til perioden fra yngre 

romersk jernalder C1 op i C3, cirka 200-340 e. Kr. Dermed er husene af denne hustype generelt lidt ældre end de 

daterede huse af hustype 1. Der er daterede eksempler på huse af hustype 2-1, 2-2, 2-3 og 2-5. 

 

Hustype 2-1 har et centralt fag, der evt. er lidt mindre end de øvrige (K22, K27). Denne type omfatter to langhuse, som 

ikke umiddelbart kan relateres til de udskilte gårdsenheder, men som kan være spor af ældre gårdsfaser, idet husene 

har omtrent samme orientering og ligger forskudt knap 20 meter nord-syd. Husene har tværspænd på 2,3-2,7 m og en 

samlet længde på 15,4-16 m. Makrofossilerne i husene omfatter kun et 2-3 anlæg med korn pr. hus samt brændt 

materiale i form af brændt flint og –ler. I K27 var der især større kulmængder i husenes ender og især knogle og 

brændt ler i husets østende, men ellers er der ikke klare fordelinger i makrofossilerne, som kunne antyde en 

funktionsopdeling af husene. 

 

Hustype 2-2 har nogenlunde ensartede fag, dog evt. et lidt mindre fag i vest (K32, K28). Denne type omfatter de to 

langhuse i gård K102, som formodes at repræsentere to faser af samme gård. Tværspændene i husene ligger på 2,4-

2,8 m og husenes længder er 15,5 til 17,5 m. Disse to huse har korn i 4-6 af stolpehullerne i hvert hus, og der er 

tendens til mere korn og keramik i vestenden (K28), større kulmængde i vestenden (K32) eller i begge ender (K28). 

Desuden er der et formodet husoffer i form af en lille kop i den centrale del af K32 i den nordøstlige stolpe. Det tyder 

derfor på, at husholdningsaktiviteter med ild, korn og keramik især er foregået i husets vestende, hvor faget er 

mindst. 

 

Hustype 2-3 har lidt større fag centralt, tværspænd på 2,6-2,8 m og en længde på 15,5 m (K38). Huset af denne type er 

et langhus i en formentlig enfaset gård (K106). I dette ene hus er der kun forekomst af korn i to stolphuller og ingen 

klare fordelinger af fund eller makrofossiler. 

 

Hustype 2-4 og 2-5 er ret ensartede idet husene består af ret lige konstruktioner, som dog i en den det vestligste eller 

det østligste fag har umiddelbart indtrukne stolper. De to hustyper repræsenteres af hver to langhuse i hver sin 

  

Figur 23. Grundplaner over hus K22 af hustype 
2-1 og plot af C14-dateringer fra dette, 
kalibreret med Oxcal 4.2. Husene har et centralt 
fag, der evt. er lidt mindre end de øvrige (K22, 
K27). Husene har tværspænd på 2,3-2,7 m og en 
samlet længde på 15,4-16 m. Kort i 1:200, nord 
er op. Illustration: Tina Villumsen. 
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gårdsenhed (K104 og K105), som ligger lige ved siden af hinanden – og delvist overlappende, hvilket kunne antyde, at 

der kunne være tale om fornyelse/yngre faser af samme gård. Hustype 2-4 (K58, K56) har det smalleste fag mod øst, 

og er lidt forskellige i opbygningen, da K58 har et lidt større fag i vest, mens K56 det mindste fag i vest og det største 

centralt. Husene er hhv. 18 og 14 m lange 1,9-2 m i tværspænd i det indtrukne sæt og 2,2-2,4 m i husets øvrige fag. 

Hustype 2-5 (K44, K45) har derimod det indtrukne fag i husets vestende, hvor det mindste fag er, mens det midterste 

fag i K44 dernæst er større end det østligste. Husene er 14,3-15,9 m lange med 1,5-2,1 m i det indtrukne sæt og 2,1-

2,6 m i husenes øvrige fag. Den store forskel på tværspændene i husene her beror sandsynligvis på, at der er tale om 

to faser helt oveni hinanden, nærmest blot som udskiftning af stolperne. Blandt husene af denne type er der 

forekomst af korn i 2-8 stolper/hus, og mens nogle har jævn forekomst af makrofossiler (K58), har to af husene 

  

 

Figur 24. Grundplaner over hus K28 af hustype 
2-2 og plot af C14-dateringer fra dette, 
kalibreret med Oxcal 4.2. Husene har 
nogenlunde ensartede fag, dog evt. et lidt 
mindre fag i vest (K32, K28). Tværspændene i 
husene ligger på 2,4-2,8 m og husenes længder 
er 15,5 til 17,5 m. Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 

 

  

 

Figur 25. Grundplaner 
over hus K38 af hustype 
2-3 og plot af C14-
dateringer fra dette, 
kalibreret med Oxcal 4.2. 
Huset har lidt større fag 
centralt, tværspænd på 
2,6-2,8 m og en længde 
på 15,5 m. Kort i 1:200, 
nord er op. Illustration: 
Tina Villumsen. 
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tendens til mere 

forkullet materiale 

og/eller korn i det 

mindste eller 

næstmindste fag 

(K56 i østenden, K45 

i vestenden, K44 i 

østenden). 

Overordnet set 

synes der derfor at 

være en tendens til, 

at husholdnings-

aktiviteterne foregår 

i et af husets 

mindste eller 

næstmindste fag i en 

af husets ender, 

hvor korn og øgede 

trækulsmængder 

antyder 

tilstedeværelsen af 

ild og 

kornhåndtering. I K45 var der desuden et formodet husoffer i husets centrale del, i den nordøstlige stolpe. 

 

 

 

Figur 26. 
Grundplan over 
hus K56 og K58 af 
hustype 2-4, som 
ikke er C14-
dateret. Hustype 
2-4 (K56, K58) 
består af ret lige 
konstruktioner, 
som dog o det 
østligste fag har 
umiddelbart 
indtrukne 
stolper. Husene 
er hhv. 18 og 14 
m lange 1,9-2 m i 
tværspænd i det 
indtrukne sæt og 
2,2-2,4 m i husets 
øvrige fag. Kort i 
1:200, nord er 
op. Illustration: 
Tina Villumsen. 

 

  
 

 

 
 

Figur 26. Grundplan over hus 
K45 af hustype 2-5 og plot af 
C14-dateringer fra huset, 
kalibreret med Oxcal 4.2. 
Hustype 2-5 (K44, K45) består 
af ret lige konstruktioner, som 
dpg o det vestligste fag har 
umiddelbart indtrukne stolper. 
Husene er 14,3-15,9 m lange 
med 1,5-2,1 m i det indtrukne 
sæt og 2,1-2,6 m i husenes 
øvrige fag. Kort i 1:200, nord er 
op. Illustration: Tina Villumsen. 
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Hustype 2-6 

(K21) minder 

om hustyperne 

2-1 til 2-3, men 

har det 

mindste fag i 

østenden og er 

desuden noget 

smallere end 

disse med 

tværspænd på 

1,7-2 m og en længde på 13,9 m. Huset indeholder kun korn i et enkelt stolpehul. 

 

Hustype 3 – seks sæt med krumt eller nærmest lige tagbærende forløb 

Alle husene af hustype 3 er langhuse i forskellige faser af gård K107. Et hus af denne type (K14) er C14-dateret til 

overgangen mellem førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, ca. 60 f. Kr.-30 e. Kr. Huset er dermed klart 

ældre end husene af de øvrige typer. 

 

  

Figur 27. Grundplan over 
hus af hustype 2-6, som 
ikke er C14-dateret. 
Hustypen minder om 
hustyperne 2-1, 2-2 og 2-3, 
men har det mindste fag i 
østenden og er desuden 
noget smallere end disse 
med tværspænd på 1,7-2 
m og en længde på 13,9 m. 
Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina 
Villumsen. 

 

 
Figur 28. Grundplan over hus K14 af hustype 3, samt C14-dateringer fra dette, kalibreret med Oxcal 4.2. Den stratigrafisk 
ældste fase (K16) har nogenlunde lige tagbærende forløb med tværspænd på 2,8-3 m og en samlet længde på 20,8 m. Det 
største fag er i det vestligste fag, mens de øvrige er omtrent samme størrelse. De to stratigrafisk yngre husfaser (K15 og 
K14) har krumme tagbærende forløb med 2,7-2,9 m i tværspænd i de indtrukne ender og op til 3,4-3,7 m i tværspænd 
centralt i husene. Det yngste hus (K14) har nogenlunde ens fagstørrelser, mens K15 har de største fag i hver af husets ender 
og det mindste fag i det næstøstligste fag. K15 er 22,5 m langt og det yngste, K14, er 20 m langt. Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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Den stratigrafisk ældste fase (K16) er af typen 3-2 med nogenlunde lige tagbærende forløb med tværspænd på 2,8-3 

m og en samlet længde på 20,8 m og det største fag i det vestligste fag, mens de øvrige er omtrent samme størrelse. 

De to stratigrafisk yngre husfaser (K15 og K14) har krumme tagbærende forløb med 2,7-2,9 m i tværspænd i de 

indtrukne ender og op til 3,4-3,7 m i tværspænd centralt i husene. Det yngste hus har nogenlunde ens fagstørrelser, 

mens K15 har de største fag i hver af husets ender og det mindste fag i det næstøstligste fag. K15 er 22,5 m langt og 

det yngste K14 20 m langt. 

 

Fordelingen af makrofossiler og fund i husene viser korn i alle husene, især i den yngste fase, som formentlig er en 

brandtomt. I de to yngste huse (K14 og K15) er fordelingen af makrofossiler meget ens med mere korn i husets 

østende, især helt i det østligste stolpesæt i mængder, der kunne antyde kornopbevaring (over 400 korn i den ene 

prøve). Der er til gengæld højere forekomst af frø i husenes vestender og forhøjede mængder af kul i begge 

gavlfagene. Det kunne derfor tyde på, at der har være brug af ild i begge fag i husenes ender, som i K15 er de to 

største fag i husene. Forekomsten af korn i de østlige dele i husets største og mindste fag (i K15 i hvert fald) antyder 

desuden, at husholdningsaktiviteter samt muligvis egentlig kornopbevaring formentlig især er foregået i østenden, 

mens forekomsten af frø i vestenden muligvis kunne indikere, at denne del kunne være benyttet som staldområde 

med højere frekvens af frisk plantemateriale inde i huset. Makrofossilerne i K16 viser korn i begge husets ender, men 

især kul i vestenden og både brændt flint og –ler samt keramik, især i husets centrale og vestlige dele, hvilket kunne 

pege på, at husholdningsaktiviteter især er foregået i de vestlige og centrale dele af huset, som rummer husets største 

fag. 

 

Hustype 4 – et sæt stolper 

To til tre økonomibygninger består kun af et tagbærende stolpesæt. De to (K70, K71) er tydelige og ligger som en del 

af samme gård og er samme økonomibygning i to faser (K104), mens den sidste kun er en mulig konstruktion (K26). 

K70 og K71 ligger som 

et sæt i en nord-

sydgående bygning 

med tværspænd på 

1,9-2,5 m, mens den 

mulige K26 ligger 

med stolperne som i 

et øst-vestvendt hus 

med et tværspænd på 

hele 3 m. 

 

Hustype 5 – to sæt stolper i en kvadratisk konstruktion 

To bygninger (K35 og K36) er formodede staklader/firestolpeanlæg, som ikke klart kan relateres til en gårdsenhed, 

men muligvis kan relateres 

til K104, siden de ligger syd 

for langhusene heri og kan 

omfattes af hegnet K39. 

Konstruktionerne er 

omtrent kvadratiske med 

hhv. 3,1-3,2 og 2,8-3,1 m i 

spænd mellem stolperne. 

Kun en af de to huse har 

korn (K36) og her kun 

enkelte i to af stolperne. 

   
 

Figur 29. Grundplan over hus af 
hustype 4, som ikke er C14-
dateret. To til fire bygninger er 
af denne type, de sikre er K70 
og K71 i gårdsenhed K104, som 
har tværspænd på 1,9-2,5 m, 
mens et muligt K26 ved K105 
har et tværspænd på hele 3 m. 
Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 

  

Figur 30. Grundplan over hus 
af hustype 5, som ikke er 
C14-dateret. To bygninger 
(K35 og K36) er formodede 
staklader/firestolpeanlæg. 
Konstruktionerne er 
omtrent kvadratiske med 
hhv. 3,1-3,2 og 2,8-3,1 m i 
spænd mellem stolperne. 
Kort i 1:200, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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Hustype 6 – to sæt stolper i en rektangulær konstruktion 

En enkelt bygning i flere faser (K18 i gård K107) udgør denne type og har i modsætning til alle øvrige konstruktioner 

bevaret vægforløb bestående af en enkelt stolperække med spor af lige gavle og indgangsparti ved husets midte. 

Tværspændet i konstruktionen er 1,8-1,9 m. Bygningen rummer korn i tre af stolperne i husets centrale og østlige del 

samt i øvrigt både brændt ler, -flint, knogle og keramik meget lig fund fra langhusene. Det er derfor fuldt muligt, at der 

har været ildsted i bygningen. 

 

Hustype 7 – tre sæt stolper 

Fem bygninger i alt er på kun tre stolpesæt, heraf tre med lige tagbærende forløb (type 7-1: K31, K34, K5) og to med 

krumt tagbærende forløb (type 7-2: K2, K51?). K31, K34 og K51 ligner hinanden, da det østligste fag er større, mens K2 

og K5 har et større fag i vest. Ellers er husene ret ensartede med længder på 9,4-11,3 m og tværspænd på 1,8-2,4 

centralt i husene, og i de indtrukne gavle 1,5-1,8 m. To af økonomibygningerne af type 7-1 indgår i to faser af gård 

K102, mens endnu en af type 7-1 indgår i gård K100 og en af type 7-2 indgår i gård K101. Makrofossilerne fra husene 

med tre stolpesæt viser sjældnere forekomst af korn, og der er ikke mange tegn på klare fordelinger af disse indenfor 

bygningerne. Nogle af bygningerne rummer meget lidt, hvilket kunne antyde mangel på aktiviteter med ild i husene, 

mens andre såsom K51 og K31 har både kul, korn og keramik, som mere minder om fund fra langhusene. 

 

 

  

  

Figur 31. Grundplan over hus af hustype 6, som ikke er 
C14-dateret. En enkelt bygning i flere faser (K18 i gård 
K107) udgør denne type, og har i modsætning til alle 
øvrige konstruktioner bevaret vægforløb bestående af 
en enkelt stolperække med spor af lige gavle og 
indgangsparti ved husets midte. Tværspændet i 
konstruktionen er 1,8-1,9 m. Bygningen er ikke C14-
dateret, men ligger i samme formodede gårdsenhed som 
hustype 3, C14-dateret til førromersk til tidlig ældre 
romersk jernalder. Kort i 1:200, nord er op. Illustration: 
Tina Villumsen. 

     

Figur 32. Grundplan over huse af hustype 7, som ikke er C14-dateret. Fem bygninger i alt er på kun tre stolpesæt, 
heraf tre med lige tagbærende forløb (type 7-1: K31, K34, K5) og to med krumt tagbærende forløb (type 7-2: K2, 
K51?). K31, K34 og K51 ligner hinanden, da det østligste fag er større, mens K2 og K5 har et større fag i vest. 
Ellers er husene ret ensartede i længder med 9,4-11,3 m og tværspænd på 1,8-2,4 centralt i husene, og i de 
indtrukne gavle 1,5-1,8 m. To af økonomibygningerne af type 7-1 indgår i to faser af gård K102, mens endnu en 
af type 7-1 indgår i gård K100 og en af type 7-2 indgår i gård K101. Kort i 1:200, nord er op. Illustration: Tina 
Villumsen. 
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Husofre 

To langhuse i gårdsenhederne K102 og K105 i hhv. den nordlige og sydlige gårdsrække har et lille lerkar/kop nedsat i 

et tagbærende stolpehul samme sted i hver af de to langhuse. Stolpehullets placering i husene er i husenes østligste 

fag i den nordlige af de centrale stolper mod øst. Fundene kan repræsentere offerfund i husene nedsat i forbindelse 

med formentlig etableringen af huset, da lerkoppen i K32 er i bunden af stolpesporet (X11, A689/A776 lag 2, K32) og i 

K45 er koppen ligeledes fundet i bunden af stolpehullet (X52/A153/P207). Lerkopper og miniaturelerkar tilskrives 

Figur 33. Dateringsplot fra alle huskonstruktioner fra KNV00203 Kulerup Vest med markering af dateringernes tre 
grupperinger, som viser tre hoved bosættelser, én i førromersk- til starten af ældre romersk jernalder med gård K107, og de 
øvrige huse i to sammenhængende perioder fra sandsynligvis cirka år 200 e. Kr. frem til formentlig midten af 400-tallet eller 
lidt senere. Dateringerne viser dels, at der ikke synes at være tale om en kontinuerlig bebyggelse fra gård K107 til den øvrige 
bebyggelse, og dels, at dateringerne fra den øvrige bebyggelse falder i flere grupper, der formentlig afspejler hovedfaserne i 
bebyggelsen. Dateringerne kalibreret med Oxcal 4.2. Illustration: Tina Villumsen. 
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oftest rituelle formål som ofre i forbindelse med etableringen 

eller nedrivningen af huse (se f.eks. Henriksen 1998, Hansen 2006: 

118ff og 146f). 

 

I nogle økonomibygninger er der ligeledes fund, som kan 

repræsentere husofre. Disse omfatter bl.a. forsteninger, som også 

muligvis kan være naturligt forekommende, men tidligere er 

blevet forbundet med en tolkning på linie med offerkar (Hansen 

2006: 146f). I økonomibygningen i K102 i husets sydøstligste 

stolpe blev der i stolpesporet (lag 1) fundet et stykke af et 

vættelys, som ikke kan udelukkes at være bevidst placeret som 

husoffer (X20/A714, lag 1). I økonomibygningen K51, som ikke 

klart kan relateres til en gårdsenhed, er der ligeledes fremkommet 

en flintgenstand, der nærmest ligner en lille flintkop bestående af 

en flintdannelse i en 0,6 cm tyk rund til oval skal, formentlig 

omkring et dyr eller lignende, som nu er væk (X29/A689, lag 1, 

K51). På stykkets overflader er kridtagtig overflade med indtryk af 

mange små partikler. Genstanden måler 6,6 x 6 cm og cirka 5 cm i 

bevaret højde. Genstanden er naturlig, men forekom i det sydlige 

tagbærende stolpehul i økonomibygningens midterste stolpesæt, 

hvorfor det er muligt, at den kan have udgjort et husoffer. 

 

 

Makrofossiler og analysen af to huse, bl.a. 

brandtomten K14  
Den kursoriske gennemgang af makrofossilerne fra lokaliteten 

viste generelt en bred palet af korn og frø. Enkelte prøver fra især 

to huse (K14 og K57) var desuden interessante til en 

arkæobotanisk analyse, da prøverne fra husene rummede store 

mængder korn og andre makrofossiler. Husene er begge langhuse 

i hver sin gårdsenhed (hhv. K107 og K104), og i hvert fald K14 ser 

ud til at være en brandtomt og den yngste fase i en gård i tre 

faser. 

 

Prøverne fra de to huse er indsendt til arkæobotanisk analyse, som giver mulighed for at funktionsbestemme husene, 

foruden muligheden for at få informationer omkring bevoksning, dyrkning og husholdningsøkonomi i en sådan 

landsby. De to huse stammer fra to typologisk meget forskellige huse, men i begge huse forekommer de meget 

kornrige prøver i husenes østligste stolpesæt. Analyserne af makrofossilerne er derfor også relevante i forhold til en 

forståelse af forskelle og ligheder i hustyper og i gårdsenheder – om årsagerne bunder i eksempelvis kronologi, 

tradition, status eller funktion. Samlet set er der fra K14 indsendt 12 prøver primært fra de genfyldte stolpespor. Flere 

prøver kommer fra stolpespor, hvorover der er opfyldslag/nedsunket kulturlag (P51, P52, P56), og P67 er fra 

opfyldslag i stolpehul, formentlig efter opgravning af stolpen. Fra K57 er der indsendt i alt 8 prøver fra den 

tagbærende konstruktion, udtaget fra de genfyldte stolpespor, bortset fra P262/A1627 som havde mere kompleks 

stratigrafi, hvor prøven er udtaget fra genfyldt stolpespor, formentlig efter opgravning, hvorover der var endnu et 

opfyldslag med mere brændt ler mv. Den arkæobotaniske rapport for analysen fra de to huse afventes.  

 

Kursorisk gennemgang af makrofossiler fra Kulerup Vest (v/Kirstine Krath Nielsen, BA og Peter Mose Jensen, 

 

Figur 34. Mulige husofre fra huse på pladsen. 
Øverst skårene af en lille kop, X52 fra A153 i K45 
og nederst X29 fra A1546 i K51. Fotos: Tina 
Villumsen. 
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cand.mag., Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum): 

Der kunne identificeres forkullede kornkerner i prøverne. De repræsenterede kornsorter er byg (Hordeum spp.), 

avnklædt byg (Hordeum vulgare var. Vulgare), brødhvede (Triticum aestivum), havre (Avena sativa) og rug (Secale 

cereale). Den bedst repræsenterede sort var byg/avnklædt byg. Af frø var der en varieret mængde af arter. Det er hhv. 

snerre (Galium spp.) (i langhus K14, K15, K16, K20, K22, K27, K31, K32, hegn K30, K42, kogegrube A243), star (Carex 

spp.) (i langhus K15, K16, K20, K28), sæd-dodder (Camelina sativa) (i langhus K2, K3, K15, K28, K32, K46, hegn K7), 

jordbær (Fragaria vesca) (i langhus K1, K3, K14), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) (i hegn K7), skræppe 

(Rumex spp.) (i langhus K14, K15), snerle pileurt (Fallopia convolvulus) (i langhus K45, i hus K34), Nælder (Urtica spp.) (i 

kogegrube A243), sneglebælg (Mediago spp.), Hjertebladet pengeurt (Thlaspi arvense), salturt (Salicornia europaea) (i 

hus K34) og kål (Brassica spp.) De bedst repræsenterede var snerre og snerle pileurt. Trækulsmængden i prøven 

varierede fra lav til høj. 

 

En gennemgang af de kursoriske gennemsyns resultater sammenholdt med informationer fra den grove floteringsrest 

viste desuden visse gennemgående træk i fordelingen af makrofossiler og kulturmateriale (se afsnittet om 

hustyperne), bl.a. med indikationer på, at de største kornmængder forekommer i husenes ender, hvor 

bosættelsesfunktionerne derfor må formodes at have været placeret. I huse fra gårdsenheden K107 (K14/K16) 

indeholdt et stolpehul i husets vestlige del desuden forkullet muselort. 

 

Gårdene 

Gårdene er udskilt primært ud fra langhusene og de tilhørende hegnsforløb til disse. I de områder, hvor der i felt ikke 

har kunnet udskilles konstruktioner, er der eftersøgt hegnsforløb blandt stolpehuller, der ligger hvor et formodet 

hegnsforløb ville gå. Derfor er en del af hegnsforløbene mulige, og skal kun ses som forslag. 

     
Figur 35. Udskilte gårdsenheder på Felt 1. 1:900, nord er op. Illustration: Tina Villumsen. 
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Der er udskilt mindst otte gårdsenheder, som hver er i flere faser repræsenteret ved antallet af langhuse og 

økonomibygninger samt hegnsforløb (K100-K107). Det kan pga. få C14-dateringer og dårlige muligheder for 

typologiske dateringer ikke afvises, at der blandt nogle af de huse, som er tilskrevet gårdsenhederne som eksempelvis 

økonomibygninger, kan være spor af en bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder, som er 

repræsenteret i både fundmateriale og sporadisk i C14-dateringerne. Af de udskilte gårdsenheder kan K104 og K105 

repræsentere flere faser af samme gårdsenhed. Tilstedeværelsen af yderligere gårdsenheder kan dog antydes dels af 

langhusene K27 og K22 samt af flere økonomibygninger (bl.a. K51), som ikke umiddelbart kan tilskrives de udskilte 

gårdsenheder, og dels af mulige hegnsfragmenter i udgravningsfeltets nordlige del og dele af huse (gård K102) i den 

østligste del. Efter C14-dateringen af K22, som placerer den samtidig med de øvrige gårdsenheder i især den ældre del 

af bebyggelsen, er det mere sandsynligt, at langhuset K22 kan udgøre en gårdsenhed med økonomibygningen K51 syd 

for. 

     

Figur 36. Gårdene K104 og K105 på det østlige Felt 1 med konstruktioner markeret. Gårdene formodes at være 
samme gård, der med tiden er forskudt mod vest som K104, og i alt har eksisteret i mindst fem faser og muligvis 
hele den påviste levetid af landsbyen. Det nordligste langhus i K104 er K56, og oven i hinanden ses nordligst 
langhuset K57, der er C14-dateret til mest sandsynligt ældre germansk jernalder, og sydligst langhus K58. I gård 
K105 er der en C14-datering til sen ældre romersk- eller yngre romersk jernalder fra K45. 1:400, nord er op. 
Illustration: Tina Villumsen. 
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Gårdenes faser og varighed 

Ser man på hustypernes fordeling i gårdsenhederne, stikker gård K102 ud, idet der kun er huse med lige tagbærende 

forløb i gårdsenheden, mens gårdene K104 og K105 skiller sig ud, dels pga. forekomsten af økonomibygninger på et 

stolpesæt (hustype 4) i K104, og dels forekomsten af formodede økonomibygninger med fire stolpesæt i både K104 

(K6) og K105 (K20 og/eller K22). K104 og K105 overlapper til dels, har begge firesæts økonomibygninger og langhuse 

med en enkelt indtrukken ende. De mange ligheder antyder, at der er tale om en enkelt gård i omtrent fem faser. 

Nogle af faserne kan ikke være samtidige med K106 og K101, mens andre faser af denne gård kan være samtidige med 

disse gårdsfaser. Når man samlet ser på gårdsenhederne i relation til C14-dateringerne af husene, ser det ud til, at 

gård K105 kan være den ældste gårdsenhed i den sydligt beliggende del af bebyggelsen. Denne gård er i yngre faser 

rykket mod vest til K104, eventuelt samtidig med, at en ekstra gård er kommet til øst for med gård K106 og/eller med 

en gård bestående af K22 og K51, hvorfra dateringerne ligger lidt senere end fra K45 i gården K105. Der må dog have 

været ældre faser af bebyggelsen end K44/K45, da stolper herfra ligger oven i en sløjfet brønd. 

 

De øvrige gårdsenheder synes på baggrund af langhusene i gårdsenhederne at være i mindst 1-2 faser, hvor gårdens 

langhus og økonomibygning er forskudt horisontalt primært nord-syd, ligesom der også er sket ændringer i 

     
Figur 37. Gård K107 på det vestlige Felt 2 med konstruktioner markeret. Det nordligste og yngstelanghus er K14, 
det midterste mest øst-vestvendte er K15, og det sydligste K16, som stratigrafisk er ældst. K14 er C14-dateret til 
overgangen mellem yngre førromersk- og ældre romersk jernalder. 1:400, nord er op. Illustration: Tina 
Villumsen. 
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hegnsforløbene. I husene K44/K45, K28, K20 og K6 ser der dog ud til at kunne være sket udskiftninger af nogle eller 

samtlige stolper uden en (videre) horisontal forskydning af bygningen. Gården K107, som rumligt og tidsmæssigt ligger 

adskilt fra den øvrige bebyggelse, ligger derimod i tre stratigrafisk adskilte faser oven i hinanden. 

 

Selve bebyggelsens varighed ser ud til at omfatte en periode på godt 200 år, fra omtrent år 200 e. Kr. til cirka 440 e. 

Kr., baseret på dateringerne af en enkelt eller to bygninger fra hver gårdsenhed. Det er derfor meget muligt, at 

yderligere dateringer ville tilføje dateringer til dette spektrum, som ville udvide bosættelsesperioden lidt både bagud i 

tid og længere op i tid. Hver gård ser dermed ud til at have eksisteret i omtrent 100 år, og hver gårdsfase i godt 50 år. 

Det er dog muligt, at gård K104-K105 kan have eksisteret i hele perioden på godt 200 år med sine mange gårdsfaser. 

 

     Figur 38. C14-dateringer fra samtlige daterede huse i de forskellige gårdsenheder. Med grøn, gul og rød kasse ses 
bebyggelsens hovedfasers største udstrækning. Den grønne kasse repræsenterer den isoleret beliggende gård K107, og der 
ses tydeligt spring i dateringerne til landsbyen på det østlige felt repræsenteret ved den gule og den røde kasse. Illustration: 
Tina Villumsen. Kalibreret med OxCal 4.2. 
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Gårdenes udvikling og indbyrdes relationer 

Gårdsenhedernes placering ligger let forskudt, så der kunne være tegn på både øst-vestgående rækker af gårde (K100, 

K101, K102, K103 i nordligste række, K104/K105 og K106 i sydligste række) og nord-sydgående rækker af gårde (K101 

over K104, K102 over K106). Det er derfor også sandsynligt, at bebyggelsen fortsætter mod især nord og øst. Længere 

mod øst er der ligeledes foretaget en arkæologisk udgravning (KNV00102 Kulerup) af bosættelsesspor af samme art 

og med langhuse, der ligner både husene på det østlige og vestligste felt. Det er derfor muligt, at især gårdene på det 

vestligste felt af KNV00102 Kulerup er en del af samme bebyggelse, da afstanden fra den østligste gård på KNV00203 

Kulerup Vest og den vestligste på KNV00102 Kulerup, måske kun er 20-30 meter. 

 

Overordnet set ser der ud til oprindeligt at have været mindst to samtidige gårde på den afdækkede flade på 

baggrund af en rumlig fortolkning af pladsen og C14-dateringer fra husene. Den formodede ældste del af bebyggelsen 

er placeret på arealets østligste del mod feltgrænserne med K105 og K102. Disse gårde har ligget der i cirka to faser fra 

omtrent yngre romersk jernalder C1, muligvis fra ældre romersk jernalder B2, da det er den formodentlig yngste 

gårdsfase af K102, der er C14-dateret (K28). Dernæst ser det ud til, at K104 er rykket mod vest som K105, som ses i tre 

faser, hvor den ældste fase muligvis vil kunne være samtidig med gård K106 øst for den gamle gård K105. K22, der er 

C14-dateret til yngre romersk jernalder, kan ikke sikkert tilskrives nogen gårdsenhed, men kan enten være endnu et 

langhus, eventuelt med K51 som ligger syd for som økonomibygning, eller også kan K22 være en økonomibygning i 

relation til langhuset i K102. Uanset kan K22 ikke være samtidig med gård K104, da hegnet herfra går op 

mod/igennem midten af huset. Muligvis går hegnet fra K44/K45 op til den lille firesæts bygning K20. Det synes mest 

sandsynligt, at K22 repræsenterer en gårdsfase, som hører sammen med K51, og som er kommet før eller mere 

sandsynligt efter K45, efter denne fortsætter som K105 mod vest. 

 

     
Figur 39. Oversigt over konstruktioner fra KNV00203 Kulerup Vest og KNV00102 Kulerup, øvrige anlæg er ikke 
vist. 1:3600, nord er op. Kortgrundlag: 4 cm-kort fra 2001, Geodatastyrelsen. Illustration: Tina Villumsen. 
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I den yngre fase af bebyggelsen ser det ud til, at der nu er mindst tre samtidige gårde, repræsenteret ved gårdene 

K100, K101 og K105 i bebyggelsens vestlige del. Gårdene har ligget der i endnu mindst to faser fra omtrent yngre 

romersk jernalder C3 og ind i germansk jernalder. Herefter er bebyggelsen tilsyneladende ophørt og/eller flyttet 

længere væk, udenfor det undersøgte areal. 

 

Selve gårdsenhederne ser ud til at have været ret ensartet opbygget fra gårdsfase til gårdsfase, men indbyrdes lidt 

forskellige. Eksempelvis har gårdsenhed K102 omtrent samme type og størrelse langhus og økonomibygning, placeret 

ret ens i de to gårdsfaser. Denne opbygning minder desuden om opbygningen af den mulige ekstra gårdsenhed med 

K22 og K51. De tre sydlige gårdsenheder har derimod, som tidligere nævnt, de samme fællestræk med 

tilstedeværelsen af formodede økonomibygninger på fire sæt placeret nord for langhuset, mens økonomibygningerne 

i gård K102 ligger placeret syd for langhuset. I gårdsenhederne K100 og K101 ser økonomibygningerne ligeledes ud til, 

at være placeret nord for langhusene, men her ser de snarere ud til at bestå af mindre huse på tre stolpesæt som i 

gårdsenhed K102. 

 

Gård K104-K105 er den eneste gård, som synes at have spor af markante ændringer i struktureringen af gårdsarealet 

gennem tiden. Ændringen udgøres af fremkomsten af de små økonomibygninger på ét stolpesæt (K70-K71). 

 

 

  

     Figur 40. Oversigt over huse med C14-dateringer til hhv. den ældre (grøn) og yngre (rød) hovedfase af landsbyen, hhv. ældre 
romersk jernalder B2-yngre romersk jernalder C3 og yngre romersk jernalder C3-ældre germansk jernalder. 1:800, nord er 
op. Illustration: Tina Villumsen. 
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Strukturelle elementer, fælles ressourcer og byplanlægning 

Placeringen af lertagningsgruber, brønde og strukturelle elementer som veje kan indikere, hvordan en bebyggelse er  

struktureret, og hvorvidt der er tale om gårde, der ligger samlet i en fysisk fastlagt landsbystruktur, eller en løsere 

struktureret landsbystruktur baseret på fælles ressourcer. De store gruber og grubekomplekser ligger primært 

udenfor gårdsenhederne, dog ses der et stort grubekompleks A328 indenfor den formodede afgrænsning af gård 

K100, og ved gård K105 kan grubekomplekset A479 være relateret til hus K20 og dermed formentlig gård K105 via 

hegnsgrøften A773/A774. Desuden ligger grubekomplekset A686 i den nordøstlige del af felt 1 meget tæt på flere 

konstruktioner, hvor en tidsmæssig sammenhæng ikke kan afvises. Mindre gruber og kogegruber synes at ligge lidt 

mere spredt, dog i sjældne tilfælde inde på sikre gårdstofter, og i så fald i udkanten af disse. Placeringen af mindre 

gruber og kogegruber peger derfor ikke på, at de udgør en del af fælles ressourcer/aktiviteter, mens de færre og 

større grubekomplekser i højere grad kan være udtryk for fælles materialetagningsområder, hvilket også ville være 

nødvendigt på pladsen, hvor store dele af lokalitetens undergrundsmateriale er sand (helt i syd) og stenet grus (den 

sydøstlige halvdel). 

 

     

Figur 41. Oversigt over de østlige gårdsenheder på Felt 1, som formodes at udgøre den ældre del af landsbyen, baseret på 
C14-dateringerne. Illustration: Tina Villumsen. 
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Brøndene i bebyggelsen på Felt 1 (A488 og A160) ligger umiddelbart udenfor gårdsenhederne. En af de tagbærende 

stolper fra langhuset K44 i gård K105 er nedgravet oveni den opfyldte brønd A160, som dermed må være ældre end 

huset, og dermed formodentlig skulle relateres til ældre gårdsfaser, eksempelvis repræsenteret af gård K106, som 

ligger øst for brønden. På Felt 2 ses det store grubekompleks, som bl.a. rummede mindst én brønd (A1079), noget øst 

for gårdsenheden K107. De få brønde og deres placering peger derfor på, at brønden har været fælles for landsbyen, 

og er udskiftet gennem tid efter behov og placeret på åbne arealer indenfor landsbyen. 

 

Mellem gård K100 og gårdene K101 og K104 ses cirka 6,5 m bredt nord-syd gående bælte nærmest uden spor af 

anlæg. Stykket kan meget vel tænkes at være spor af en færdselsåre mellem gårdene, altså en vej. Der er flere 

strækninger med lav anlægsintensitet, som kunne rumme spor af veje mellem gårdene. De mange horisontale 

forskydninger af gårdene, som overlapper disse områder, gør det dog vanskeligt at udskille, da det tolkningene af 

forløbene afhænger af samtidighed mellem gårdenes forskellige faser. Lignende spor af veje kendes bl.a. fra 

jernalderpladser på Fyn, f.eks. ved Skrillinge (Borre Lundø:70ff). 

 

De ældre gårdsenheder ligger ikke umiddelbart efter en lige så stram byplan, som de yngre gårdsenheder, der har 

markante hegnsforløb til afgrænsning af gårdsenhederne og ret klare spor af formodede vej- eller stiforløb mellem 

     
Figur 42. Oversigt over de vestlige gårdsenheder på Felt 1, som formodes at udgøre den yngste del af landsbyen, 
baseret på C14-dateringerne. Med prikket er markeret muligt vejforløb. Illustration: Tina Villumsen. 
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gårdene. Det ser dermed ud til, at der er sket en yderligere strukturering af bebyggelsen ved etableringen af de nye 

faser af gårdsenhederne mod vest. Dette kan muligvis hænge sammen med en regulering af færdslen, eventuelt 

baseret på færdselsvaner og -behov erfaret i løbet af levetiden for den ældre del af bebyggelsen. Det er også meget 

muligt, at en sådan strukturering samtidig er udtryk for en vis styring af landsbyens opbygning, muligvis med en vis 

grad af social stratifikation. En underbygning af tegn på social stratifikation kunne også kan antydes af, at eksempelvis 

gård K104-K105 ser ud til at være større både hvad angår indhegnet areal og størrelsen på de formodede 

økonomibygninger, eller ved tilstedeværelsen af muligvis samtidige huse af Ragnesminde-typen lige øst for, på 

Kulerup (Rohde Sloth 2015). 

 

Landsbyen og pladsens overordnede udvikling 

Overordnet set er der sikre spor af bebyggelse på pladsen (i form af huse) fra overgangen mellem førromersk 

jernalder og ældre romersk jernalder med gård K107, der ligger isoleret på det vestlige felt. C14-dateringerne herfra er 

fra den yngste gårdsfase af tre faser, hvorfor gården må formodes at være etableret på stedet i førromersk jernalder, 

hvor den har ligget stedfast i tre faser frem til overgangen til ældre romersk jernalder. Herefter er der et markant hop i 

C14-dateringerne fra pladsen på knap 100 år frem til bebyggelsen på det østlige felt, som antyder en etablering 

sandsynligvis i slutningen af ældre romersk jernalder B2 eller i starten af yngre romersk jernalder C1. Der synes derfor 

ikke at være belæg for at tale om bebyggelseskontinuitet fra den ældste gård K107 frem til landsbybebyggelsen på det 

østlige felt med gård K100-K106. 

 

Det er dog ikke de eneste spor af ældre bosættelse på lokaliteten. De tidligste spor af bosættelse er fra stenalder, 

formentlig to til tre smalle grøfter med stolper i fra TN C, det ene forløb dateret til TN A-MN I ved tre dateringer, dog 

mest sandsynligt TN C ud fra den ene datering på korn. Den stolpesatte grøft eller hegn kan ikke relateres til andre 

strukturer eller fund, selv om der fra neolitikum desuden er et fragment af en sleben økse i en grube med yngre 

bronzealderkeramik. Det er derfor uvist, hvad grøften er udtryk for eller en del af. Fra den sidste del af stenalderen er 

der endnu et fund i form af en grube med et meget stort lerkar, A493, med en C14-datering, som falder i ældre 

senneolitikum. Dette er dog eneste spor fra denne periode på stedet. 

 

Næste stop på tidslinien er i yngre bronzealder eller førromersk jernalder, hvor der dels er flere gruber med beklasket 

keramik fra perioden, ligesom en løvkniv/grov flækkekniv muligvis kunne stamme fra denne periode. Der er dog ikke 

erkendt nogle sikre bygninger fra denne periode, og heller ikke fra de tidlige dele af førromersk jernalder. Der kan 

ellers forventes bosættelsesspor fra førromersk jernalder i området, siden der er flere C14-dateringer af formentlig 

ældre indblandet materiale, bl.a. også korn, i fylden hos de C14-daterede huse, som falder i perioden førromersk 

jernalder per. II, dog en enkelt med mulighed for en datering ned i førromersk jernalder per. I (se f.eks. 

P125/K28/K102, P111/K6/K104, P113/K6/K104, P238/K45/K105), samt en enkelt prøve med en datering, der falder ud 

i yngre bronzealder per. V-VI (P177/K38/K106). 

 

Landsbyen Kulerup Vest 

Definitionen af landsbyer har været – og er fortsat – et emne for diskussion. Tilstedeværelsen af tre samtidige gårde er 

en grundlæggende del af de fleste definitioner på landsbyer, og derudover kommer overvejelserne om, hvorvidt 

bygningernes beliggenhed, bosættelsens aktiviteter og sociale processer har været fælles eller separate (Rindel 1999: 

80). Ved Kulerup Vest er der mindst tre samtidige gårde, hvilket både strukturelt og ud fra C14-dateringer af husene 

kan påvises. Gårdenes hegn synes ikke at være bygget sammen, som man ellers kender fra landsbyer i andre dele af 

landet fra perioden. Derimod antyder struktureringen af landsbyen, med separate gårdstofter og tegn på planlagte 

færdselsårer mellem gårdene, en overordnet fælles plan for landsbyen. Som regel er der i løbet af romersk jernalder 

separate hegn om gårdene, men intet fælles hegn, som kendes fra landsbyer fra førromersk jernalder. Overgangen fra 

fælles indhegning til individuelt indhegnede gårde er sat i relation til opdelingen i tofter og mere regulerede forhold i 
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relation til ejerskab til land (Rindel 1999: 92). Overgangen kan dog også pege på en større grad af individualisering, 

uden at det dog udelukker eksistensen af et landsbyfællesskab med visse fælles aktiviteter og ressourcer (Kaldal 1999: 

192). På Kulerup Vest er der bl.a. flere strukturer såsom brønde og store gruber, formentlig lertagningsgruber, som 

peger på en vis grad af fælles ressourceudnyttelse. 

 

Der synes derfor ikke at være tvivl om, at der med Kulerup Vest er tale om en egentlig landsby, som gennem tiden har 

udviklet sig til en mere og mere stramt struktureret enhed. I flere landsbyer fra førromersk jernalder, hvor der ses 

tegn på tilstedeværelsen af en høvdingegård, er dette den først etablerede i landsbyen (Rindel 1999: 89), hvilket 

kunne minde om situationen ved Kulerup Vest, hvor den største gård ser ud til at have været den eller en af de første 

gårde, ligesom det samtidig er den gård, der kan have eksisteret i hele landsbyens påviste levetid. 

 

Godt 400 m øst for feltgrænsen er lokaliteten KNV00102 Kulerup undersøgt omtrent samtidig som Kulerup Vest-

lokaliteten. På det vestligste af udgravningsfelterne ligger tre store langhuse med op til syv sæt tagbærende stolper 

samt vægstolper, foruden flere små bygninger, som formodes at være økonomibygninger. Husene er foreløbigt 

typologisk dateret til perioden romersk- til ældre germansk jernalder, og bygningerne på det vestlige felt 

sammenlignes med huse af Ragnesminde-type, som indenfor andre egne af det sjællandske område betegnes som 

huse med særlig social status (Rohde Sloth 2015: 10). På feltet øst for dette er der mere spredtliggende huse på især 

tre og fire stolpesæt, som i struktur mere minder om de huse, der kan ses på Kulerup Vest (ibid.: 10ff). Disse tolkes 

foreløbigt som to gårdsanlæg i op til 4 faser (ibid.: 17). C14-dateringerne fra KNV00102 er i skrivende stund ikke 

foreliggende, men der synes at være gode indikationer på, at i hvert fald en del af husene her er samtidige med 

bebyggelsen på KNV00203 Kulerup Vest. Hvis husene af Ragnesminde-typen hører til bebyggelsen og er samtidige 

med denne, antydes tilstedeværelsen af en reel storgård, set i forhold til de relaterede, mere beskedne gårdsenheder 

med langhuse på fire stolpesæt. Langhusene på fire sæt er nærmest et typehus i især romersk jernalder på Sjælland, 

og måske med en mere jævn status, end de større Ragnesminde-huse. 

 

Omtrent 1 km nord-nordvest for (020108-4) og 730 m nordøst for (020106-2) Kulerup Vest er der i starten og midten 

af 1900-tallet registreret jordfæstegrave fra romersk jernalder i forbindelse med grusgravning, bl.a. den ene med en 

bronzefibel. Gravene kan være samtidige med bebyggelsen ved Kulerup og Kulerup Vest, men en direkte relation 

mellem grave og bebyggelse kan ikke fastslås. Derudover er der ikke tidligere påvist bosættelsesspor fra perioden, 

bortset fra enkelte spor af gruber med keramik fra ældre romersk jernalder 600 m mod syd (KØM1594, 050107-7). 

 

Større samtidige bopladser med en stor bebyggelsestæthed er i Museum Sydøstdanmarks område hidtil primært 

fundet i mere kystnære områder, fx bebyggelsen ved Bellingegård (Tornbjerg 1985). Bebyggelsen i gennem 

jernalderen har ligget tæt ved Køge bugt, men længere inde i landet, som ved Kulerup Vest, har billedet været et 

andet. Her har bebyggelsen tidligere været karakteriseret ved formodede spredtliggende enkeltgårde, og ikke i den 

tætte, landsbylignende struktur, som efter de senere års udgravninger kan konstateres i kystområdet, og første gang 

med Bellingegård, hvor der udskiltes mindst fem samtidige gårde (ibid.: 155). Tidligere blev bebyggelsen i 

kystområderne dog også formodet at udgøre enkeltgårde fra vandrende landsbyer, men senere års udgravninger med 

bl.a. større udgravningsfelter har påvist, at der snarere er tale om landsbylignende strukturer, dog ofte i en lidt løsere 

struktur end den, der ses her ved Kulerup Vest. Udgravningerne ved Kulerup ændrer dermed billedet af 

indlandsbebyggelsen til også at udgøres af omfattende landsbybebyggelse, som formentlig har været integreret i en 

regionalt overordnet, reguleret bebyggelsesstruktur. 

 

Det tilsyneladende nærmest standardiserede typehus på fire stolpesæt som ses ved Kulerup Vest, Bellingegård og 

andre lokaliteter i romersk og ældre germansk jernalder på Sjæland (se f.eks. Boye & Fonnesbech-Sandberg 1999) er 

desuden meget interessant set i relation til de samtidige større huse af Ragnesminde-type (ibid.). Husenes forskelle, 

standardiseringen af hustyperne og samtidig de meget stramt organiserede landsbystrukturer som set ved Kulerup 
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Vest og Bellingegård peger på en grad af organisering og magt i området, som muligvis kan relatere sig til de markante 

magtstrukturer og social stratifikation, der især i gravmaterialet fra Sjælland afspejles tydeligt i netop disse perioder. 
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Fremtidigt arbejde på stedet 

Det indstillede areal er nu fuldt undersøgt. Undersøgelsen viser dog tydeligt, at der på tilstødende arealer både nord 

for (nuværende Leopolds rullegræs) og øst for (under anlagt vej) vil være stort potentiale i arkæologiske 

undersøgelser, da bebyggelsen tydeligt fortsætter i disse retninger. Øst for er der anlagt en vej ovenpå en høj rampe 

af jord. Det er sandsynligt, at jorden er pålagt, og der derfor kan være bevarede fortidsminder nedenunder.   
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