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ette hæfte er blevet til i forbindelse med ombygningen og fornyelsen
af højspændingsnettet i Hovedstadsområdet. Hæftet skildrer de væ
sentligste arkæologiske fund, der blev gjort i projektets første fase
fra 1996-1997.
Projektet er en gennemgribende ombygning af højspændingsnettet, hvor
luftledningerne i tæt bymæssig bebyggelse bliver fjernet og erstattet af jord
kabler. Det er sket for at tilgodese de miljømæssige hensyn, og for at styrke
forsyningssikkerheden i området.
Bopladser, potteskår og flinteøkser så dagens lys, da arkæologerne finkæm
mede området for arkæologiske fund. Mens mulden forsigtigt blev trukket af
for ikke at slette fortidens spor, fulgte arkæologerne i kølvandet på grave
maskinen og overtog med små skeer og børster arbejdet for at finde endnu
en lille brik til puslespillet om Danmarks fortid. En brik til det samlede bil
lede af hvordan vor forfædres liv formede sig for flere tusinde år siden.
Arkæologernes arbejde i forbindelse med anlægsarbejdet har været betyd
ningsfuldt for vores fælles historie, og vi vil takke arkæologerne for sam
arbejdet i anlægsfasen og omkring tilblivelsen af dette hæfte.
Birthe Philip
Bestyrelsesformand
ELKRAFT A.m.b.A.
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Hovedstadsprojekt - syd

leveret af NKT Cables, er isoleret med
kunststof og nyudviklet til et spændingsniveau på 400 kV. 400 kV kablet er
blevet leveret på tromler, som kan
rurnme op til 800 meter kabel. 800
meter kabel vejer over 40 tons.
Udover kabellægningen er nye transformerstationer blevet opf6rt på Avedgreværket og H.C. Ørsted Værket og Ishgj
Transformerstation er blevet udvidet.
I alt 11 måneder tog anlægsarbejdet fra

De sjællandske elselskaber fornyer og
sanerer i øjeblikket og de næste år frem
til fu 2003 hgjspændingsnettet i Hovedstadsområdet.
Elselskabernes plan fra 1993 indebærer
en større anvendelse afjordkabler og en

reduktion af luftledningsnettet.

I Hovedstadsprojektet bliver

seks meget

synlige I32kY luftledninger, der går
gennem områder med tæt bymæssig
bebyggelse fjernet og erstattet af to nye
400 kV jordkabelsystemer ind til
København.
Første del af Hovedstadsprojektet også kaldet den sydlige del - blev færdigetableret og idriftsat i 1997. Det drejer sig om strækningen fra Ishpj over
Avedøreværket til H.C. Ørsted Værket.
I perioden 1996-97 er der på strækningen fra Ishgj til Avedgreværket og
videre til H.C. Ørsted Værket lagt i alt
66 km 400 kV kabel i jorden. Projektet
er en gennemgribende ombygning af
det nuværende hpjspændingsnet, hvor
luftledningerne i tæt bymæssig bebyg-

Ishgj over Avedøreværket til H.C.

400 kV kabellægningen ncermer sig Avedpre Værket.

gelse bliver fiernet og erstattet afjordkabler. Det er til gavn for miljøet og for
forsyningssikkerheden i området.
Projektet er unikt, da det er det hidtil
længste 400 kV kabelsystem af sin art i
verden. Tidligere er hpjspændingsjordkabler blevet fremstillet som olieisolerende kabler. Det anvendte kabel, der er

Ørsted Værket, og den 1. september
1991 blev der for fgrste gang sat
spænding på systemet, og en måned
senere gik systemet i kommerciel drift.
Det Østdanske energisamarbejde Elkraft
er bygherre på Hovedstadsprojektet,
mens NESA står for projektets gennemførelse.
Anden fase i Hovedstadsprojektet - den
nordlige del af Hovedstadsprojektet går fra Hove til Glentegård i Gentofte
og ventes at være afsluttet i år 2000.

at foretage de pr@veunders@gelser, som

Vinteren 1997 havcle knapt sluppct grebet onr Darrmark. tør NESAs nyc.100
kV kabel tra H.C. Ørstcd Værkct til
Trancgilde skullc i jordcn. Tid var der
ikkc mcgct al'- os arkæologerne hiu,de
siilcclcs ckstra travlt pa clen del af
stra:kningen. hvor der lbrrnodes at
\'ære spor elter oldtid under den nrørke
rnuld.

Et sarnarbejde blev sat i vierk. NESAs
store gravenlaskine nred den 4 nrctcr
brecle skovl -eik i kurnpagniskab mccl
arkltologcrnc, for at trækkc mr-Llden så
lbrsigtigl af. at lbrticler.rs spor i rå.jorclen
ikke blev ddelagt.
Pni

grLrnd af ticlspres l'ar det ikke rnuligt

K ql h enhctvn.s Antt. U d.g ra vrLin
foregik i Ishpj Kommun.e

ge

rn e

normalt ligger til grund foE hvor der
skal være en egentlig udgravning. Derfor var arkæologerne med til muldafr@mningen

i hele arbejdsområdets bred-

de og længde. Det betyder, at det billede, vi nu har af oldtidslevnene omkring
Tranegilde. er meget præcist. og samtidig har vi et nBjagtigt billede af bevaringsforholdene i området.
Spænding var der - både hos entreprenører og arkæologer: Hvor meget oldtid
skulle undersØges fgr kablerne kunne
lægges ned?
Resultatet blev, at især to områder
krævede en større arkæologisk undersøgelse: Spor af en boplads frajæger-

stcnaldcrcn og en velbevaret girrd fra
yngre .jcmaldcr ( 3(X)-400 e.Kr.).
Flere slcdcr undcrvejs fhndtes srnti

glimt al'r,or forticl. Udover
spreclte bebyggclscsspor

Iniin-ge

i firrrn af

allalclshLrller og gamle ildsteder. fandtes
også enkelte husc i nitrheclen af Trane-

gilde o-u tlere staldbygningcr eller
udhr-rse fra.jernalcleren blev iagttaget
undervejs. Disse levn blev kun unclcrkastet en sporadisk unclerslrgelsc, dcrtil
var bevarinssforholclene fbr dårlige. Dct
skylcles især iirhundreclers plB.jnin-e og
iirs nreget intensive opdyrk
ning af .jorclen. cler li-ee sii stille udvisker clc sidstc rcster af firrhistorien.
Hennecl har licnrticlcns elfirrsyning
bidraget til at bclysc glinrt tt.f .fortidt:n intlcn dcD lLrrs\ llnrlt itr| e r iut.
cle senere

Umi ddelbiirt Øst

fitr transtbnnator-

stationen i Tranegilclc fhnclt arkæologcrne hus-unrnclriclset al'et

lille

-gravet rncd stor bege.jstring pli trocls al,
at vcjrgr-rderne ikke t,ar os venligt sternt.

uclhLrs.

Girrden. cler hal hØrt sarnrnen r.nccl
udlruset clLrkkedc ikkc op i clet bcrc,trte

traci.
Tranegildegårclen. Ca. -500 rnetcr
længerc lnoc'l (ist li en velbevnr-et girrcl

fia 300-:100 c.Kr. Clirdcn val bevar-et
rnecl birclc hovcclbvgning, lacle os hesn.

Nord fbr dcn nuvlerencle Tranegilde
landsby lå enclnu et udhLrs. Huset var
opbygget af ni stolpcr sat i et kr,,adrat.

I dette tilliclde skal hoveclbygnin-een
mirskc søgcs uclcnfbr det r-rndersldgte
onrriidc. Den mii afvente en sencre
r-rnders1,1gel se.

De gode ber,ilin-gslbrhold er el sjielclent
syn på Vestegncn. og
-qilrclcn blcv ud-

Pli bakkeskråningen ned rnocl
St. Vejleri-dalcn fhnclt arkæoloserne to
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hoveclbygn inger lra ælclre .jcrniilcler.

Huscne har kr.rrr bcvaret cle stolper. dcr
har birret ta-gct. mcns vægecne har
vlerct al en mere spinkel konstrLrktion.
der ikke har cfterladt sig spor-. Dette
funclbillecle er det mest alntindelige pir
Kidbcnhavns Vestegn.
Vecl den
-eamle l'jordbrecl Iå resterne
al' e n sten alderbop I acls fl'a Ertcbqtll cti cl.
Blandt cle t-nansc flintat.slag liindtes finc

redskabcr sonr pilespidser. skivc- og
kernepkser. llintknive og en enkelt pkse
af grt)nstcn.

Hvor gammelt er det?
Danmarks oldtid strækker sig fra de
fgrste menneskers besøg i landet (ca.
13.000 f.Kr.) og frem til historisk tid
(1.050 e.Kr.), - en periode på mange
tusinde år.
I størstedelen af menneskets historie har
man levet som jægere og fiskere. Det
betyder ikke, at man har levet på samme måde

i

årtusinder, men blot at livs-

grundlaget - jagten og fiskeriet - var det
samme.

I takt med klimaforandringer i løbet af
jægerstenalderens å,rtusinder, ændres
livsbetingelserne for planter og dyr;
renerne trækker nordpå og andre store
køddyr - f.eks. kronhjort - kommer her-

ril.
Samtidig udvikler jægerne deres redskaber. Pilespidsernes forandringer og
nye pkseformer hænger dog ikke kun
sammen med ændrede jagtbetingelser,
men hænger også sammen med en teknologisk udvikling.
Jægerbefolkningen levede ikke på samme boplads året rundt, men udnyttede
både de beskyttede fjordes brakvand og
havets rige muligheder for fiskeri, sælog havfuglejagt.
Omkring år 4.000 f.Kr. sker der en
enorm forandring i iægernes levevis: de
begynder at opdyrkejorden og holder
husdyr. De bliver bønder.
Fra nu af begynder bønderne at afbrænde urskoven og erstatter de afsvedne
områder med marklodder. Dette skift i
levevis regnes for en af de største
ændringer, der er sket i menneskets

historie. Med det nye erhverv, det at
producere mad, hører også en ny levevis: man bliver mere bofast i store stolpebyggede huse.
I årtusinderne frem til jernalderen gennem de perioder der kaldes bondestenalder og bronzealder, lever man
som bønder med agerbrug og kvæghold, naturligvis suppleret med både
jagt, fiskeri og indsamling af vilde frugter og urter.
Gennem hele oldtiden ændrer moden
sig for alle aspekter i menneskets materielle verden. Det sker på baggrund af

specialicering, ændrede livsvilkår og
ved kulturelle påvirkninger. Byggeskikken udvikler sig, man har forskellige
måder at begrave sine døde på, man
udsmykker sit husgeråd på forskellig
vis, beklædningen ændrer sig, smykkerne skifter stil og materiale o.s.v.
Disse skift i mode og sæIpræg gør. at vi
idag kan kende forskel på oldtidsspor
fra forskellige tidsaldre: oldtidens mange årtusinder kan som regel tidsfæstes
inden for få århundreder - i enkelte dele
af oldtiden indenfor ganske få årl
Dette betyder, i sammenhæng med de
muligheder der er med naturvidenskabelige dateringsmetoder, som f.eks.
Cl4-datering, at oldtidens mange fund
kan indpasses i oldtidshistoriens udvikling og endda kan tilknyttes et absolut
årstal.
Kun fantasien sætter grænser for, hvilke
nye metoder der i fremtiden kan anvendes til en mere præcis datering af Danmarks oldtidl

Langs den gamle tjordbred ved St. Vejle-florden
er der fundet adskillige bopladser frii jægerstenalderen. Fra bopladserne kendes endnu kun flintredskaber og -af.slag, mens træ- og bengenstande

Tidstavle
Jægerstenalder
13.000 - 4.200

f.Kr

ikke er ber rrel på bopl:rdscrne.

Bondestenalclerns karakteristiske toskibede huse
er dukket op flere steder på Vestegnen i de senere
år. Men man kan selv finde bondestenalderens

Bondestenalder
1.200 - 1.800 J.Kr.

flinteredskirber på markerne ned mod St. Veileådalen, som f.eks. en fladhugget pilespids fia bondestensalderens slutning, opsamlet nordpst
fbr Dysagergård, Tranegilde.

I ældre bronzealder blev de døde gravlagt i høje.
Kun få af disse gravhøic er bevaret til i dag og i

Bronzealder
1.800 - 500 f.Kr.
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Tranegilde-or.nrådet er de alle overpl6jede. Fra en
af høiene ved Tranegilde tandtes ved rnarkarbejde
resterne af en bronzesværklinge, som den døde
havde fået med sig i graven som gave.
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Jernalder
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f.Kr. - 750 e.Kr.
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Tranegildegården. I 1997 tandt vi den t'ørste jernaldergård tia 300-400 e.Kr. i nærheden af Tranegilde. Vestegnens gårde fra denne periode er opbygget efter ganske ensartede byggeregler og er
derfor lette at genkende.
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På marken nord for Tranegilde blev der
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Vikingetid
750 - 1050 e.Kr.

Middelalder
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1944

fundet en guldfingerring dateret til vikingetid.
Guldfingerringen er danefæ og ligger nu på
Nationalmuseet i København.

Vecl at bo lige ved bredden harjægerne

I april måned gik

arkæolo-uerne

rnecl at undersøgc resterne

i gang

af den sten-

alderboplads ved St. Vejleir-dalen. cler
blev berØrt af NESAs anlægsarbejde.
Boplaclscn ved St. Vejleiren skal placeres i den klin-iaperiode. der kalclcs
Atlantisk tid. Klirnaet var varmt og fugtigt - ca 2-3 grader varmere end i dag.
Det varmere klima betØd. at de store
iskapper ved polerne smeltede. o-9 havet
steg kraftigt i hcle verclen. Det medførte, iit store landarealer, ofte dækket mcd
skov, blev oversvømmet. Ved havstigningen dannedes sirledes Øresur.rd, Bæ1terne, mængder af fjorde og smiiBer.
St. Ve.ileå-området var på den tid (ca.
5.000 f.Kr.) en bred f'jorcl, der strakte
sine krogede arrne fire km ind i landet,
helt op til det nuværer.rde Albertslundbjerg.
Langs helc den lange fJordbred kencies i
dag en række bopladser fia især den
periode, sclm arkæologer kalder Ertebølletid (-5.-500 - 4.200 f.Kr.). mcn også
errkelte ftrnd fl'a den lidt ældre iægergruppe. kaldet Kongen'rosc-kuitur.
Jægerne valgte at bo hclt nede ved
1'jordbredden og har miittet flytte. niir
havstigning betøcl, at deres bopladser
blev oversvømmct.

Mnn ,skal bruge.fantttsien, l»is ntan
skul Jorestille sig, stenalderl.undskabet
ved St. Vejleå-daLen. Ntttidens åbne,
dyrkede morker var dengturg dtekket t1f
tæt Lrr.skoy

udval-st sig den bedst cgnede boplads.
Her har de hafi den tættc skov bag sig,
hvor det har været rnuligt at jage cle store kpddyr. som f.eks. hjortevildt og

vildsvin. Sarntidig gav r.rBclclekrattet et
n@dvendigt tilskLrcl af næringsrige hasselnødder.

Ved tlordbrcdden var der rnængder af
rnad. Fisk (geclder, aborre, laks, irl).
skaldyr og andefugle har firrrnentlig
været hovedernæringen, og rørsulnpen
ved f'jordbredden har givet gode rnuligheder for at supplere ernærin-ten med

indsamling af eeg.
Fra fjorden kunne man nemt se.jle ud pii
havet og jage større havpattedyr eller
tiske eftcr både stØrre fiskearter og stirnefisk på det clybere vand, som f.eks.
sild, hornfisk. torsk, m.fl.

Stenalderbopladsen ved fjorden viste
sig f.ørst og fremrrest vcd mængder af

f'lint. Allerede fiilr muldjorden blev trukket af. kunne mln ved simpel markvandring opsamle dynger af tlintafslag og

egentlige redskaber, som klart viste, at
der var mange stenalderbopladser ved

fjordbredden.
Det første arkæologen fik kendskab til
efter muldafrpmningen var, hvor den
atlantiske fjordbred præcist lå på denne
del af fjorden. Den viste sig ved et mørkebrunt aflejret dyndlag - kaldet gytje der skarpt adskilte sig fra den gule
råjord på det gamle landområde.

I dette mØrkebrune

1ag 1å der mængder

af både flintafslag og egentlige redskaber. De mange forskellige redskaber
afslørede, at man genlagne gange i
Ertebølletiden havde valgt at bosætte
sig netop her. Der var endog enkelte
redskaber, der tydede på, at man helt op
i tidligste bondestenalder har haft jagtboplads på stedet. Det viste små
pilespidser - ikke ulig Ertebøllefolkets
tværpil -, men de var fremstillet af små
afslag fra de slebne flintøkser, som først
kendes fra bondestenalderen.
Udgravningen foregik ved, at der først
blev gravet en lang gr@flfra det tØrre
lands gule undergrundsjord direkte ud i
de oldsagsfBrende brune dyndlag, for at

lincle ucl af. om

vi kunne adskille firncle-

ne i forskellige bosættelseslag.
Ved breclder.r gravede vi og de mange

alnatørcr tia Foreningen "Tværpilen"
folsigtigt i m'-f'elter fbr senere at kunne
adskille de mange tund. På tØrt land
udgravedes de rnØrke pletter rned sptlr
etter aktivitetsontråder.
Vi kunne ikkc nii at undersPge hele
området. men vi iik et godt r-rdsnit af
bopladser.r rned mængder af oldsager.
der skal bearbejdes inclcn døre i de lan-

I

I

-ge

vinterdage.

De mangc afslag o-l halvfabrikata pit
bopladser.r firrtæller, at der har va:ret
tiemstillet redskaber af f-lint på bopladsen. Ja, vi kan endda placere flinthuggeren ved en af hans arbejclspladser.
En flinthuggers arbejdsplads viser sig
ved mængder af flint. t dette tilfælde af
store grove flintafslag, sonl tydeligt
hører til samme blok. De redskaber,
som biev efierladt af flinthuggeren på
arbejdspladsen viser, at han har tiernstillct en tnicngde flækker. En flækkc er
et lali-st skarpkantet stykke tlint med
parallelle sider. som kan anvencles
direkte som en kniv. men som også kan
videreudvikles til biide skrabere. bor.
save og til f.eks. tværpile, som også lå

tilbage sammen med affaldet.

1

St. Vejte.fiorden sot17

I

tlen

så

tttl i

otlanlisk titl. De kendte bopladser ved
.fiortlbredclen. e.r ttlurkeret nuerl §,
boplotlsen vecl TrtmcgiLtle er markeret
med
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På fotoet nedenfor ses en meget

tlot

f-lækkeblok, som blev fundet lige ved
f-jordbredden på bopladsen. For at fremstille en 1lækkeblok skal overfladen på
den rir f-lintknold fjernes. Herefter skal
knolden fbrarbejdes sådan, at det er
muligt at slå de lange lige f1ækker.
Flækkeblokken blev normalt iinvendt
indtil. den var opbrugt. rnen i dette
tiltælde er den blevet opgivet på et ret

tidligt stadiurn.

gode bevaringsforhold finde et udvalg
af fiskeruser, lystre, kroge, harpuner
m.m., men ellers er det udelukkende
den næsten uforgængelige flint, der må

fortælle historien.
På St. Veileå-bopladsen fandtes der
rigelige spor af tabte eller mistede
pilespidser, der lå både piltørt land og
lige i vandkanten. Pilespidserne blev
skæftet med den skarpe side på tværs af
pileskaftet, deraf navnet tværpil. Disse
var fortrinlige tiljagt på skovens store
køddyr.

Alt, hvad der er tilbage af Ertebøllefangst- og jagtredskaber, er tva:rpilen. På andre bopladser fia

.jægerens man-lie

jægerstenalderen kan man ved særlig
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Jrmdt vi restarnc aJ en fLinthuggeplod.s. Den viste
rr,/ rrrrri(c rrl.tlttt. rlt r vtl ttt)jt r( tt ttnemgdne
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kttn xunle.s
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t, der engong vLtr en slor.flint-

knoLd. Enketre.ftrdig,e retlskaber
sonmten nrcd aJJalclet

lå

og.så tiLbage

Blandt redskaberne er der ikke mange
fund af et ellers meget almindeligt redskab: flintskraberen.
Skindene fra f.eks. kronhjorten blev
brugt til den tids klædedragt, ti1 sidde-

Et udvalg ttl'skit,e og kenteokser, en enkelt
nstunOkse( ert .såkakh " Limhamnoksa " ), srtttt.t
et udvalg of tværpi.l.e. Alnindelige redskaber.firt
Erteb,lletid. Yder,st til venstre ses en enkalt
skrcvpil .fra den yngre Kttngemrtsektiltur, der blet'
.fundet l/2 meter under d\ttdLagene med Ertebpl-

og soveskind m.v. For at rense skindet

for fedt og kød brugtes en skindskraber.
Det er et flintredskab, der er hugget fint
til langs den skærende de1 af enten en
flintskive eller en flække, således at der
ikke blev skåret hul i skindet under forarbe-jdningen.
Grunden til de få flintskrabere på bo-

pladsen kan være flere. Formentlig har
vi ikke udgravet det område på bopladsen, hvor skindforarbejdningen fandt

sted. Eller også har der ikke foregået
skindskrabning på denne boplads.
Dette er et af mange spørgsmåI, vi ikke
fik svar på ved denne udgravning. Vi
må således glæde os til fremtidige
underspgelsers muligheder for at få svar
på de endnu ubesvarede spørgsmåI.
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I samarbejdet rrccl NESAs gravenraskine stødte arkæologerne på resterne af ct
velbevaret hus frii yn.ure.jemalder. Det
viste sig clog ved nrcrmere gennemgang.
at der Iå rnere crtd 6t hLrs pli omrirdet.
Husene afslørcr sig ved rnØrke plettcr'
fra de stolpcr. der har birret husets tag
og v.rggc, og vi kunne hurti-et sc pli
antallct al'pletter. at cler gcmte sig ikke
rnindre end f'ern huse. der clcls 1å oveni
hinanden og ved sidcn af hinanclen.
Hver -eang et I'rus t.eks. er brænclt, I'rar
rnan bygget et nyt hr-rs. og i clette tilfælde valgte man at bygge på nåesten samrne stcd sorn før. Derfor fancltes der så
rnange spor af ned-gravningcr på stedet.
Rundt om gården er der også rester af
et ltegrt.

arkæologisk udgravning af en oldtidsboplads forløber altid efier bestemtc
retningsIinicr. FBrst f'jerner gravemaskinen, eficr vejledning af arkæologcn,
rnulcljorclen helt ned til den lysc rålord.
E,n

I råjorden kan de nedgravninger, som
f.eks. er foretaget ved husbyggeri ijernalderen, iagttages. Der kan være spor
efter nedgravninger fra mange forskellige perioder, også nyere tid, som dog
altid skiller sig tydeligt ud fra de øvrige, ældre nedgravninger. Yngre nedgravninger er oftest muldfyldte og altid
meget brune.

For at holde styr på alle sporene sætter
arkæologen en pind ved hvert anlæg, så
de kan genfindes selv efter sne- eller
regnvejr. Derefter bliver hele udgravningsfladen indmålt med et elektronisk
måleapparat (en såkaldt totalstation), så
alt er dokumenteret i fladen før den
egentlige tolkning og udgravning.
Når tegningsplanen foreligger, foretager
arkæologen den første udredning af de
huse, der befinder sig blandt de mange
stolpehuller. Oftest har man valgt at bo
det samme sted i flere generationer, og
det betyder, at når husets levetid var
slut, rev man huset ned, genbrugte
måske noget af tømmeret til det nye
hus, der derefter blev bygget på

orntrentlig siimme stecl sorn tbr. Dcttc
var f.eks. tilfælclct nrccl Tranegilclegård
en.

For at kunne dokumcntclc. at arka:ologens tolkning a1'huscnc cr korrekt, bli
vel allc stolpchullcr snittet. Ved at -glave
halvclclcn af anlægget væk, kan rran se.
rurn stolpchr-rllets I'onn og fyldens firrve
passcr mecl cle pvri-ge. Ligner nedgravningernes fbrnr o-g fhrve hinanclen. er
cler stor sandsynlighed tor. at de h1,1rer
santmen.

Unciertiden er der i firrbinclclsc rnecl
husbyggeriet falclct al'lalcl rned ned i
skrlpchullct. sorn l'.eks. keramikskdr. De
kan i heldige tiltælcle vær'e mecl til at
sllltte dateringen af husene. Endelig kan
cler også være nedsat et lille "hi-rsofl-erkar" i en ned-travning.
Herefier bliver alle "de halve stolpchuller" te-unet og dokurnenteret i snitflaclcn
og er sirledes bevarct for cftcrtidcn.
Ucienfirr husct scs sporcne elter nogle
stllrre ncclgravningcr. Det er.jernalder
fblkcnc, der har .uravet elter godt ler til
lcrkliningen af husene, til gr-rlvene eller

uf Tru na g i I tle g ård a n.
skal. tegnes og regi.streres inden
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Grtndploner t( tle enkelte huse.s bevaretle stolpehuLler. Hu,s 3 og 4 hur kun bevcrret spor
de stolper, der hctr btiret taget. Vægkon.ttruklionen er ikke ltengere beyaret.

td

Hus 4

måske til lerkarfremstilling. Nedgravningen har herefter fungeret som skraldespand: Heri finder arkæologerne ofte
ituslået keramik, madaffald (knogler),
udtjente redskaber m.v. I dag er dette
affald med til at fortælle os, hvad man
spiste: ko, gris og får. Men oplysninger
om den mere forgængelige vegetabilske
føde kan vi kun finde ved f.eks. forkullede trø i affaldsgruberne eller i meget
sjældne tilfælde ved bevarede planterester.

Tranegildegården
Hvordan ser jernalderhuset ud? Man

kan faktisk bedst beskrive huset som et
typehus. Alle jernalderhuse er treskibede langhuse, hvilket henfører til de to
rækker af indvendige stolper, der bærer
taget. Disse stolper deler huset på langs
i 3 "skibe". De tagbærende stolper står
altid parvis og har undertiden bærende
støttestolper

i

væggen.

Mellem vægstolperne har der været
flettede grene, der derefter er beklædt
med ler. Tilsidst er væggene glattede
med fint slemmet ler og derefter formentlig udsmykket med farve.
Husets dgre er oftest placeret overfor
hinanden i midten af begge langsider,
men ved meget lange huse som Trane-

gildegården kan der være flere d6re i
langsiderne og undertiden også i gavlene.

Tagets udformning og materiale ved vi
kun lidt om. Da husene kun i aller heldigste tilfælde er bevaret indtil gulvniveau, er der aldrig fundet rester af,
hvorledes taget har været tækket, men
vi formoder, at det har været dækket af
enten strå, græs- eller lyngtPrv.
Inde i huset kan der undertiden i beboelsesenden være rester af det åbne ildsted. Det har fungeret som husets køkken, opvarmningskilde og givet lys til
det dunkle rum.
I nogle jernalderhuse, især fra Jylland,

er der rester af båseskillerum i staldenden af huset. Her kan man ved 0n sim-

pel optælling finde ud af, hvor mange
keaturer gården har haft på stald om
vinteren. Derved kan vi i dag finde ud
al hvilken gård i landsbyen, der har
haft flest dyr og derved måske også haft
stØrst

"rigdom".

Denne mulighed har vi ikke i Østsjælland, da bådeskillerummene aldrig er
bevarede. Vi kan blot forsggsvis vurdere
stØrrelsen af gården ved at se på læng-

den af hovedhuset, antallet af udhuse
samt undertiden også det indhegnede
gårdsareal, for at finde ud af, hvilke
gårde der må betragtes som de rigeste.
Vi må formode, at bonden på den
stlrste gård også har haft en væsentlig

indflydelse på jernaldersamfundets politiske liv.
Måske høvdingen i landsbyen?
Men tilbage til Tranegildegården. Udenfor hovedbygningen har der været
udhuse med forskellige funktioner som
derved også har forskellig konstruktion.
Hus 5 består f.eks. af 9 stolper liggende
nærmest i et kvadrat (de manglende
stolper er formentlig plgjet væk af nye-

re tids pløjning). Dette hus har i jernalderen haft et hævet gulv, således at fugten ikke så nemt kunne pdelægge hg

eller korn.
Andre udhuse ligner hovedbygningen
med den treskibede opbygning, men de
er blot mindre og er evt. også lidt
spinklere i konstruktionen, som f.eks.
hus 4. Måske var det egentlige lader
eller måske en ekstra stald?
Rundt om gården i Tranegilde findes
rester af et hegn, der desværre kun lige
er med i det berørte areals bredde. Hegnet har været sat af stolper med fletværk imellem beregnet til at holde kreaturer væk fra huset.
Udgravningen af Tranegildegården gav
arkæologerne indblik i jernaldergårdens
udseende og st@rrelse. Vi fik oplysninger om gårrdens alder, om udhuse og
hegn, hvor de lavede mad, og hvor de
hentede ler til husets vægge.
Hvis man ser fundene isoleret, er det
bare et lille glimt af mange års liv på
egnen. men når gården ses i sammenhæng med de gvrige fund fra området
lægges endnu en brik i det store
puslespil om Vestegnens oldtidshistorie.

Rekon.gtrtrktion cLf det lille utlltus.
Huset.s ni ,stolper hor båret et hevet
gttlv og huset hur.;forntodentlig Jungeret
sonT en

kontsilo

For at belyse Tranegilclegården i fbrhold

til den sarntidige bebyggelse i området.
skal vi ca 1.600 år tilbage i tid.
Jernalderbonden byggede helst gården
pir de h6jereliggende plateauer i landskabet. De byggede går:den på den fecle

leriord, hvor der samtidig var nem
adgang til vand og god græsning ikke
langt fra gården. Når man i dag skuer
ud over markerne på Vestegnen, virker
området som et meget fladt landskab,
men faktisk er der overalt små bakker
og skråningeq hvor jernalderbonden har
haft sin bolig.
Gårdens hovedbygning var altid orienteret ca. øst-vest. Med denne placering
har man kunnet udnytte solens varme
bedst, og man har kunne beskyttet sig
mod vind og vejr.

Gårdene på Vestegnen ligger ikke tæt
sammen, som det vi i dag forstår ved en
landsby, men kan bedst forklares som
en "spredt landsby". Det betyder, at der
har været nogle hundrede meter mellem
hver gård alt efter, hvordan landskabet
er formet.
Den spredte landsby kender arkæologerne indtil videre bedst fra et område i
Vallensbæk (ved Ragnesminde), hvor
gårde, der er helt identiske med Tranegildegården, ligger med en helt fast
afstand mellem hver gård.

De store afstande mellem'gårdene i den
spredte landsby gør det desvære vanskelligt for arkæologerne at afgøre,
hvor stor landsbyen har været, og hvornår hele landsbyen er udgravet.
Jernalderbebyggelsen ved Tranegilde
kender vi endnu kun i begrænset
omfang, men der er ingen tvivl om, at
gårdene dukker op, så snart skovlen bliver sat i jorden næste gang.
Det sidste punktum i historien om jernaldersamfundet på Vestegnen er ikke
sat endnu.
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