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Jernalderofringer fra Stavsager Høj ved Fæsted – en foreløbig
præsentation af deponeringer og kontekster
Lars Grundvad
Abstract
In the winter of 2017/2018, a team of
ama
t eur archaeologists discovered a
previously unknown site which con
tained several weapon deposits r oughly
dating to the period AD 150 – 550.
Based on the data they had collected it
was possible to narrow down four con
centrations, of which three consisted
m ainly of various types of weapons.

Museum Sønderskov has since excava
ted these three sites with financial sup
port from the Danish Department of
Castles and Culture
The results are exciting. Not only
has it been possible to excavate and res
cue the weapon deposits from plough
ing acti
v ities, it has also been possi
ble to esta
blish that a multi-phased
well-founded longhouse was used for
multiple depositions which actually
consisted of more than just weapons.
Equally interesting were three larger
dark culture layers where especially
one revealed the remains of an intense
destruction of copper alloy artifacts
such as belt fittings, brooches, parts of
drinking horns etc.
This paper is a preliminary presen
tation of the results of the surveys
which have been conducted at this
newly found site. Furthermore, it is a

Fæsted

50 km

Fig. 1. Geografisk placering af Fæsted.
Fig. 1. Geographic location of Fæsted.

presentation of the theory that these
deposits are part of the pre-Christian
rituals carried out in a region that today
is named after the god Frey. A series of
depositions where the gold hoard »The
Fæsted Hoard« from the 10th century is
the so far youngest.
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Fig. 2. Stavsager Højs placering ca. 12 km øst for Ribe ses her markeret med rødt. Fundstedet for Fæstedskatten er angivet i blåt. Rødt kors viser placeringen af en samtidig jernaldergravplads (Grafik: Museet på Sønderskov).
Fig. 2. Stavsager Høj is marked in red and the find spot of the Fæsted Hoard in blue. The
red cross marks a contemporary burial site. The sites are situated c. 12 km east of Ribe
(Graphics: Museet på Sønderskov).
Indledning
I 2004 udkom en større faglig opsamling
på udgravningerne af det førkristne tem
pel, der er undersøgt gennem flere udgrav
ningskampagner på den skånske Locus
Classicus, Uppåkra nær Lund (Larsson/
Lenntorp 2004). Artiklen skal fremhæves
som en stor inspirationskilde for nærvæ
rende bidrag, for den er præget af, at forfat
terne stod over for mange problemstillinger
og udgravningstekniske beslutningspro
cesser, som igen blev aktuelle, da Museet
på Sønderskovs arkæologer undersøgte det,
som præsenteres i det følgende.
Forfatterne behandler undersøgelserne
af det skånske stolpebyggede tempel, men
fremlægger også flere tolkninger vedrøren
de det omfattende genstandsmateriale samt
de givne fundkontekster. Det fremgår, at de
stod overfor en stor opgave ved udgravnin
gerne af templet, idet det dels var flerfaset
grundet bevidste rituelle destruktioner,
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og fordi det var etableret i kulturlag. Den
skånske tomt var ikke overvældende stor i
grundplan, blot ca. 13 × 6 m, men den var til
gengæld velfunderet ved op mod 1,7 m dybe
tagbærende stolpehuller. I grundplan frem
stod tomten med buede langvægge og rette
gavle, og trods komplicerede stratigrafiske
forhold kunne det dokumenteres, at byg
ningen stod relativt uforandret gennem syv
faser fra romersk jernalder til vikingetid.
Ikke kun templet var interessant i et re
ligionsvidenskabeligt perspektiv. Der var
som nævnt også et indslag af interessante
genstandsgrupper, hvoraf flere synes at
være udtryk for religiøse handlinger i form
af deponeringer/ofringer. Iblandt de mest
bemærkelsesværdige fundgrupper er et
gulddepot i det vestligste tagbærende stol
pesæt og dertil endnu et ved den østligste
gavl (Larsson/Lenntorp 2004, 24 f.), et
metalbæger smykket med presblik (Hårdh
2004) og en knust glasskål (Stjernquist
2004). De to sidstnævnte var nedgravet lidt

syd for tomtens midte. Nord for Uppåkra
templet er der undersøgt et kulturlag, som
indeholdt flere våbendepoter fra perioden
sen yngre romersk jernalder til germansk
jernalder, ligesom der er fundet mindre
koncentrationer af våben rundt omkring
templet (Helgesson 2004).
Årsagen til, at Uppåkraudgravningerne
præsenteres er, at Museet på Sønderskov si
den april 2018 med midler fra Slots- og Kul
turstyrelsen har undersøgt en dyrknings
truet lokalitet nord for landsbyen Fæsted.
Undersøgelserne har budt på opdagelser,
som i flere henseender minder om det, der
er undersøgt ved Uppåkra. Således er der
ved Fæsted udgravet op mod 15 faser af en
førkristen hal, som indeholdt spændende
deponeringer samt øvrige genstandsfund.
Dertil er der undersøgt omfattende kultur
lag og isolerede depoter, som samlet viser,
at der ved Fæsted (og for det yngre materia
les vedkommende også Harreby) er opdaget
et førkristent centrum i Jylland (Grund
vad et al 2020; Grundvad/Albris 2020).
Gravhøjen Stavsager Høj, som er date
ret til ældre bronzealder, troner i dag på
en mark nord for Fæsted i Sønderjylland.
Marken er mod syd blottet for fortidsmin
der, men luftfotos og ældre registreringer
viser, at højen blot er ét gravmonument i en
række, som strækker sig mod nord og syd
- ned mod den mark, som i 2016 afslørede
Fæstedskatten (Grundvad/Ejstrud 2020;
Grundvad/Poulsen in press). Rækken af
høje fortsætter mod syd helt ned til Danne
virke og mod nord til Limfjorden og delvist
via en forgrening mod øst til Hærvejsruter
ne. Det er velkendt, at højrækkerne marke
rer oldtidsruter (Müller 1904), og det er
derfor tydeligt, at Fæsted og Harreby ligger
i et vigtigt knudepunkt. Placeringen anses
som primær årsag til, at egnen opnåede så
stor betydning religiøst og kommunikativt.
Meget indikerer tilmed, at man har søgt at

kontrollere færdslen ved at etablere en mar
kant jordvold med startpunkt øst for Har
reby og som fortsætter omtrent 575 m mod
øst i retning af Vesterbæk og Farrisskoven,
hvorved en kontrollerbar korridor danne
des (Fig. 3). Volden er endnu ikke dateret,
men dens umiddelbare ligheder med f. eks.
Æ’ Vold antyder, at den er fra romersk jern
alder og derved er samtidig med dele af det
religiøse virke ved Stavsager Høj.
Denne artikel skal betragtes som en
foreløbig præsentation af det, som pladsen
har leveret siden den blev opdaget af ama
tørarkæologerne fra Team Rainbow Power i
slutningen af 2017. Pladsens administrative
betegnelse er (HBV 1698) Stavsager Høj, og
i det følgende vil den blive benævnt således.
Undersøgelsesresultaterne
Med udgangspunkt i Stavsager Høj be
gyndte metaldetektorholdet at afsøge mar
kerne syd herfor i 2017, og det blev klart, at
pløjelaget rummede atypiske genstands
fund, hvor særligt spyd- og lansespidser
var hyppige, men hvor der også blev fundet
sværddele, romersk import, drikkeglas
fragmenter og store mængder potteskår. I
løbet af få ugers systematiske afsøgninger
fremstod det tydeligt, at de fundne gen
stande kunne relateres til tre mørke arealer,
som kunne observeres på satellitfotos. Ar
bejdstesen var, at disse lag udgjorde enten
drænede, lokale vådområder eller kulturlag,
som de velkendte fra Uppåkra i Skåne og
Sorte Muld på Bornholm (Adamsen et al
2008 red.). Herved tolkedes det ligeledes, at
der var tale om krigsbytteofringer i stil med
de store mosefund fra det østlige Jylland og
de østdanske øer, eller at det kunne være be
byggelsesrelaterede tørbundsdeponeringer.
Muligheden for at undersøge et af de
mørke lag opstod i april 2018 som følge
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Fig. 3. Harrebykorridoren og de omgivende tolkede landskaber baseret på Videnskabernes
Selskabs kort, udtræk fra kulturarv.dk og LIDARscanninger fra 2008 (Grafik: Ch. Thomsen, Museet på Sønderskov).
Fig. 3. The monuments and the landscape that created the Harreby Corridor. The map is
based on Videnskabernes Selskabs kort, data from www.kulturarv.dk and LIDARscans
from 2008 (Graphics: Ch. Thomsen, Museet på Sønderskov).
af opdagelsen af et decideret våbendepot.
Ved hjælp af midler tildelt af Slots- og
Kulturstyrelsen kunne der iværksættes en
redningsgravning på et 500 m2 stort areal
(Grundvad 2018). Da undergrundssandet
var blotlagt, fremstod konteksten i form af
en markant hustomt. Nord for tomten kun
ne der observeres et mørkt kulturlag, som
dog ikke kunne relateres til våbenfundene.
Derimod indeholdt dette og pløjelaget der
over spændende genstandsfund. Syd for
tomten blev der opdaget en række af ba
dekarsformede nedgravninger, der indled
ningsvist blev tolket som jordfæstegrave.
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I forlængelse af redningsgravningen
blev der gennemført en sonderende ar
kæologisk forundersøgelse af det samle
de område, som metalfundene var gjort
på. Herved blev der dannet et overblik
over et ca. 4,3 ha stort areal syd for hø
jen. Sammen med redningsgravningen og
amatørarkæologernes rekognosceringer
danner forundersøgelsen rammerne for de
efterfølgende udgravninger samt for nær
værende artikel, hvor fokus er rettet på de
religiøse handlinger og deres kontekster.
Opdagelserne fremlægges dateringsmæs
sigt kronologisk.

N

0

20 m

Fig. 4. Kogestensgruberækken ses fremhævet med rød på plantegning. Rød-prikkede er
ikke-udgravede anlæg. Dertil et detailfoto af et eksempel i fladen (Grafik: S. Dollar; Foto:
L. Grundvad, Both Museet på Sønderskov).
Fig. 4. The row of the characteristic pits highlighted with red nuances. Furthermore, a photo
from above showing the burned feature (Graphics: S. Dollar; Photo: L. Grundvad, both Museet på Sønderskov).
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De ældste atypiske nedgravninger – tidlig førromersk jernalder

Kulturlagene og en endnu ikke dateret
deponering

Årsagen til gravtolkningen for de bade
karsformede nedgravninger var formen
og de omfattende fladedimensioner samt
den omstændighed, at de indbyrdes var
relativt systematisk placerede på en østvest-orienteret linje (Fig. 4). Dertil havde
et prøvehul afsløret en formodet spillebrik
i rav, og en anden grube indeholdt et for
modet lanse- eller spydfragment.
Et mål var derfor at udgrave et repræ
sentativt udvalg af disse anlæg, da et ud
videt udgravningsfelt var blotlagt i sep
tember 2018. Anlæggene blev udgravet
horisontalt, som var de grave. Alle anlæg
viste sig imidlertid at udgøre store koge
stensgruber, hvor brændingerne havde
været så intense, at den omgivende un
dergrund flere steder kunne iagttages at
være rødbrændt. Ved udgravningerne af
kogestensgruberne blev der fundet større
mængder keramik, som dateredes til tidlig
førromersk jernalder, men hvorvidt an
læggene skulle dateres til denne periode,
var indledningsvist uklart, idet undersø
gelserne af pladsens øvrige stolpehuller og
gruber i flere tilfælde havde tilvejebragt et
vist indslag af ældre kontaminerende ke
ramikmateriale, der var endt i de givne an
læg som følge af talrige genopgravninger.
Der blev derfor gennemført i alt ni
14C-dateringer på fylden fra tre an
læg (hhv. A36, A37 og A261), som også vi
ste, at kogegruberne skal dateres til tidlig
førromersk jernalder (Kanstrup 2019).
Fremtidige spørgsmål vedrørende disse
anlæg er derfor, hvad denne kogestens
gruberække relaterer sig til, eller hvad den
afgrænser. Ligeledes fremstår genstands
materialets betydning uklart, for det er
atypisk at finde bearbejdet rav og våben
fragmenter i anlæg af denne type.

Ved indgangen til 2020 er der påvist tre
omfattende kulturlag på lokaliteten ved
analyse af satellitfotos og ikke mindst ved
de arkæologiske undersøgelser. To lag mod
vest fremstår færdigundersøgte, og de har
vist sig at rumme hustomter og genstands
fund. Det tredje mod øst vides at indeholde
en deponeret pragtvogn.
Kulturlag A1 er undersøgt i 2018 igen
nem tre kampagner. Ved den indledende
redningsgravning i april 2018 blev kulturla
get grundet den stærke tørke først opdaget
i en dybere horisont ved muldafrømningen
end ved den udvidede afrømning i septem
ber samme år. Derved opstod der forskel
ligartede observationsforhold, men kultur
lagets horisontale udbredelse kunne dog
erkendes i et formodet, tilnærmelsesvist
oprindeligt fladeomfang på ca. 27 m × 27 m.
Trods gennempløjning blev det besluttet at
vandsolde fylden fra den østlige og bedst
bevarede halvdel af kulturlaget i felter à
2 × 2 m. Hypotesen var, at der herved ville
aftegne sig anvendelige spredningsmøn
stre for givne genstandsgrupper, særligt
keramik. Soldningen bidrog primært med
et større keramikmateriale samt et højt
antal knogler, hvoraf flere synes at stam
me fra hest eller ko. Dertil er der erkendt
talrige hestetænder i A1. Den vigtigste
opdagelse i kulturlaget er dog, at der trods
gennempløjningen kunne påvises tolkelige
lagdannelser. Således fremstod der ved fla
degravning et tydeligt brandlag, som var
karakteriseret ved en usystematisk udlagt
stenpakning, omkring hvilken fylden var
synligt ildpåvirket (Fig. 5). Spredningsana
lyser af metalfundene, der blev udgravet
ved muldafrømningen, viste, at der over
brandlaget var lokaliseret en koncentrati
on af udpløjede brændte bronzer i form af
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Fig. 5. Foto af det fundne brandlag set fra oven og et udvalg af delene til det svært støbte bælte.
(Drone foto: P. Nielsen; Fotos: N. Schaadt, Museet på Sønderskov).
Fig. 5. Photo of the burned layer containing several destroyed artefacts and a selection of the
parts belonging to a copper alloy belt (Drone photo: P. Nielsen; Photos: N. Schaadt, Museet
på Sønderskov).
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formodede led til et svært støbt bælte, drik
kehornsterminaler, fibler og pyntenitter,
der tolkes som tilhørende en pragtvogn af
Dejbjerg-type (Grundvad et al 2019, 24 ff.).
A1 var op mod 45 cm tykt plus det ma
teriale, der var pløjet op. Flere steder var
fylden ildpåvirket, og det er interessant, at
en større del af det ildpåvirkede kulturlags
materiale kunne iagttages i form af brændte,
men sønderpløjede lerlommer. A1 bestod af
to primære fladedækkende lagdannelser.
Den ældste del var grålig, homogen og me
get fundfattig i forhold til den yngre hori
sont, som var mørk, trækulsrig og fedtet. In
teressant for det ældste lags vedkommende
er, at det ved flere profilregistreringer kun
ne påvises, at en serie hustomter var gravet
igennem det ældste lag, men ikke igennem
det yngste (se Fase 1 huskonstruktionsmæs
sigt). Dette viser, at kulturlagsakkumulatio
nen allerede var i gang, inden disse tomter
blev etableret. De fundmæssigt sterile for
hold antyder, at det ældste lag enten er na
turligt dannet eller bevidst påført.
I A1 blev der i den nordlige halvdel ob
serveret rødbrændte lerlommer, som kan
udgøre rester efter en brandtomt, men de
itupløjede forhold umuliggjorde at fastslå
dette med sikkerhed. Det er dog entydigt,
at mange brændte bronzesager og brand
laget, der udgør fundenes kontekst, blev
dokumenteret netop uden for syddøren til
den ene tomtfase (blå tomt, Fig. 6). Herved
er disse anlagt i samme horisont, hvorved
de kan være samtidige. Sandsynligvis udgør
afbrændingen de første bevidste destrukti
oner påvist på pladsen, hvis man ser bort
fra kogestensgruberne.
Lidt nord for A1 ligger kulturlag A172,
som blev udgravet i september 2019. De
indledende detektorafsøgninger resulte
rede der i flere våben- og smykkefund, og
eftersom forundersøgelsesgrøfterne ikke
afslørede nedgravninger, var hypotesen
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indledningsvist, at laget rummede de
poter lig dem, der er undersøgt nord for
Uppåkra-templet. Lagmæssigt var A172
dannet som A1 og tilmed af omtrent sam
me dimensioner. Det bestod således af to
primære fladedækkende horisonter – dog
var en anelse af det yngste lag slidt bort ved
pløjning langs randen. Igen var den ældste
del relativt steril, meget homogen og grålig.
Eftersom de ydre dele af det yngre lag var
bortslidt, blev det ved muldafrømningen
klart, at laget ikke udgjorde en primær de
poneringskontekst som ved Uppåkra. Der
blev dog fundet talrige sværdfæsteknapper,
lanse- og spydhoveder ved den maskinelle
afrømning, men disse hørte ikke til kultur
laget. Derimod var det tydeligt, at alle metal
fund var knyttet til en omfangsrig flerfaset
tomt (se Fase 3 huskonstruktionsmæssigt).
Hvornår den ældste kulturlagshorisont
i A172 er dannet, kunne ikke præcist af
gøres. Det kan dog ikke være senere end
overgangen mellem førromersk og ældre
romersk jernalder (Kristi fødsel), hvilket
fundet af en dertil dateret tomt viser, efter
som den blev opdaget under det ældste lag.
For nærværende artikel skal det bemær
kes, at det østligste og største kulturlag (A97/
A140) ikke er færdigudgravet – faktisk er
det kun påvist i søgegrøfterne og i en større
flade, som kunne dokumenteres ved red
ningsgravningen af en deponeret pragt
vogn. Laget skønnes at dække et areal på
omtrent 2500 m2, og sonderende boreprø
ver udført af studerende fra Aarhus Univer
sitet viser, at det er op mod 45 cm dybt. Ved
rekognosceringer af laget er der dokumen
teret en forekomst af drikkeglasfragmenter,
romersk import samt nordisk producerede
metalfund, rav- og glasperler etc.
Blandt de genstandsfund, der blev gjort
ved metaldetektorafsøgningerne på are
alet, kunne en stor forekomst af brændte
og smeltede bronzer iagttages. De syntes
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Fig. 6. Plantegning med A1 mod syd og A172 mod nord fremhævet. Afbrændingslaget i A1 lå
få meter syd for den blå tomt, som hører til de faser, der blev opdaget i kulturlaget (Grafik:
L. Grundvad, Museet på Sønderskov).
Fig. 6. Plan showing the two culture layers A1 and A172 and their relations to the houses
excavated at the site (Graphics: L. Grundvad, Museet på Sønderskov).
at høre til en pragtvogn af Dejbjerg-type.
I december 2019 var koncentrationen af
vognrelaterede fund så evident, at det blev
fastslået, at en destrueret pragtvogn var un
der akut nedbrydning. En redningsudgrav
ning blev derfor iværksat. Målet var ikke
at udgrave kulturlaget, som var kendt fra
søgegrøfterne; men derimod kun pløjela
get. Udgravningen bidrog med mere end

100 nye metalfund, hvoraf flere tydeligvis
var vogndele. Ifølge vognekspert emeritus
Per Ole Schovsbo er det definitivt, at frag
menterne indgår i en destrueret vogn. End
nu synes analyser af materialet at vise, at
det fundne har hørt til en hjulkonstruktion
og underfjæl (Schovsbo 2010; Grundvad
2020), som er deponeret på et endnu uvist
tidspunkt.
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Kulturlaget er tydeligt under nedbryd
ning på grund af pløjning, og der er end
nu metaludslag dér, hvor vognen vurderes
deponeret. Tilmed viser dronefotos til
stedeværelsen af lerlag samme sted. Det
bliver derfor interessant at undersøge, om
konteksten viser sig at være en brandtomt
som kendt fra Fredbjerg- og Dankirkefundene (Schovsbo 2010, 55 ff.). Dertil
vil det være særdeles interessant, hvis
det kan afgøres, om pyntenitterne fra
brandlaget i kulturlag A1 er relateret til
pragtvognsdepotet.
Fase 1 huskonstruktionsmæssigt – sen
førromersk jernalder til tidlig ældre
romersk jernalder
For de tomtfasers vedkommende, der blev
lokaliseret ved udgravningen af kultur
lag A1 (Fig. 5), kunne det udredes, at der
var tale om et trefaset byggeri. Grundet
omstændigheden, at de var anlagt igen
nem kulturlagets ældste lag, tolkes de
som værende iblandt de ældste tomter
på lokaliteten, og det vurderes, at fasen
blev anlagt i førromersk jernalder, mel
lem 400 – 200 f. Kr. Konstruktionen er, i
lyset af dateringen, meget velfunderet,
hvilket ses ved de op mod 1,4 m dybe tag
bærende stolpehuller. Denne dybde giver
et indtryk af et særligt byggeri. Indtrykket
understreges også af tomternes bredde på
6,5 m ved de centrale indgangspartier.
Længdemålene er derimod ikke afvigen
de, idet den bevaringsmæssigt mest re
præsentative husfase blot er ca. 21 m lang.
Ligeledes er det atypisk, at vægforløb er
bevaret i denne periode, om end stolpe
hullerne næsten var forsvundet.
Modsat de yngre konstruktionsfaser
mod syd var der ikke umiddelbart ud
ført deponeringer i anlæggene, som kan
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relateres til konstruktionsfaserne. Der
imod er det muligt, at afbrændingen, som
blev udført i kulturlag A1 syd for hustom
ternes indgangspartier, skal knyttes til
disse tomter.
Endnu en hustomt hører til denne
fase; nemlig den der blev fundet under
kulturlag A97s nordlige del. Det er dog
uvist, om tomterne er samtidige. Heller
ikke heri blev der fundet usædvanlige
genstandsfund. Men fælles for tomter
ne er, at der blev fundet et stort kera
mikmateriale deri, som understøtter de
givne kulturlags lagmæssige dateringer.
Ydermere er det muligt at en andel af
det keramikmateriale, der i yngre anlæg
betragtes som sekundært placeret, bør
relateres til disse tomter. Der er udført
tre 14C-dateringer på både den nordlige
tomt, der ligger i relation til kulturlag
A97 og de tre tomter, der lå under og i
kulturlag A1. Ved hjælp af analyser ud
ført på materiale fra hhv. stolpehul A872,
A855 og A876, kunne det vises, at den
nordlige tomt har en relativt ensartet
dateringsramme, som daterer tomten til
perioden mellem 400 til slutningen af
200-tallet f. Kr. (AAR32893, AAR32894
og A32895, Kanstrup 2020), mens de
tre faser under kulturlag A1 har så spred
te dateringer, at det endnu ikke er muligt,
at udrede en præcis datering baseret på
disse (Kanstrup 2020).
Fase 2 huskonstruktionsmæssigt ældre romersk jernalder til tidlig ældre
germansk jernalder
Redningsgravningen i april af det først
fundne våbendepot efterlod tre særligt
interessante aspekter (Grundvad 2018).
Den primære opdagelse er, at det lykkedes
at erkende mindst én sikker kontekst for

et egentligt våbendepot i stolpehul A2, og
dertil endnu et våbenfund i stolpehul A83,
som var dét, der blev lokaliseret oprinde
ligt med metaldetektor (det oprindelige
våbendepot blev GPS-indmålt ved opdag
elsen med håndholdt GPS, hvorfor der
kunne være 1–2 m usikkerhed. Finderen
havde imidlertid nedlagt en svensknøgle i
det tildækkede hul som fixpunkt, hvilket
viste overensstemmelse med det afsatte
koordinat, hvorved relationerne til A83 sy
nes definitiv). Ved redningsudgravningen
blev det besluttet ikke at udgrave våbende
poneringerne til ende, idet lagdannelserne
viste sig for komplekse, og fordi der var
så mange våben til stede, at det ikke var
forsvarligt at fortsætte. Den anden vigtige
opdagelse var, at tomten rummede mere
end våbendepoter. Således blev et tagbæ
rende stolpehul (A60) i den vestre halvdel
profilgravet, og i den øvre fyld dukkede der
et guldfund op i form af et fragment med
korsformet tværsnit. Genstandstypen var
uvis, men stykket kunne relateres til frag
menter fundet i pløjelaget forud for ud
gravningen. Derved er der tale om et guld
depot. Dertil viste profilet, at tomten var
meget velfunderet, idet stolpen var gravet
1,2 m ned fra undergrundsniveau.
Selve tomten var den tredje og kon
tekstmæssigt vigtigste opdagelse ved red
ningsgravningen. Den fremstod ca. 6,5 m
bred ved de centrale indgangspartier, og
der var rester af dobbeltstolpesatte væg
forløb. Det var dertil klart, at bygningen
var flerfaset, men faseantallet kunne ikke
udredes. Ligeledes kunne tomtens længde
ikke bestemmes, for gavlene strakte sig ud
under feltets grænser. Grundet udgrav
ningens planlagte varighed blev det be
sluttet ikke at udgrave tomten yderligere.
Det kunne dog konkluderes, at denne og
udgravningsfeltets øvrige påviste fortids
minder alle var stærkt truede, hvilket dybe

pløjespor i både stolpehuller, gruber og
kulturlag viste. Grundet trusselsbilledet
bevilligede Styrelsen midler til en udgrav
ning af et større areal.
Dette areal blev afrømmet i september
samme år, og derved kunne hustomten på
vises i fuld længde. Desværre var østgavlen
og omtrent halvdelen af vægforløbene ikke
bevaret. Årsagen er, at væggene ikke var
gravet voldsomt dybt ned, og da østenden
var anlagt oveni det ældre kulturlag A1,
som havde fortykket de over undergrun
den liggende horisonter, var vægstolpe
hullerne ikke synlige ved overgangen til
undergrunden. Derfor kunne konstrukti
onens præcise længde ikke angives. Men
baseret på antagelsen om en vis symme
tri, var tomten omkring 24,5 m lang. De
erkendte vægforløb blev tolket som dob
beltstolpevægge i én fase, men reelt kan
de også udgøre to faser. At der var tale
om et flerfaset byggeri fremstod imidler
tid klart ved udgravningerne af de tagbæ
rende stolpehuller, som var anlagt ad flere
ombæringer omtrent samme sted, hvilket
vidner om længere kontinuitet. Ved de
gentagne reetableringer af hustomten,
er flere lagforståelser og relationer blevet
bortgravet, set fra et arkæologisk perspek
tiv, men i et profil kunne der iagttages otte
faser af samme anlæg (heraf ses seks faser
på Fig. 7, de øvrige to registreredes i en ef
terfølgende dybereliggende profilregistre
ring). Umiddelbart var tomten funderet
på seks sæt tagbærende stolper, som alle
var sat i omfangsrige huller. I enkelte fa
ser kunne der tydeligt ses aftryk efter selve
stolpen, ligesom der kunne påvises store
trækulsmængder i anlægsfylden, hvorfor
det er muligt, at bygningen flere gange blev
destrueret ved ild.
Der blev fundet våbendeponerin
ger i tre anlæg, som lå på linje lige vest
for indgangspartierne. Det ene depots
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Fig. 7. Tegning af en profilregistrering, der afslører 6–8 byggefaser (Grafik: S. Dollar, Museet
på Sønderskov).
Fig. 7. Digitalized profile registration of the roof bearing posthole in 6–8 phases (Graphics:
S. Dollar, Museet på Sønderskov).

Fig. 8. Guldfundene fra det vestligste tagbærende stolpesæt samt de dele, der blev fundet i pløjelaget herover. Nederst en rekonstruktionstegning af den samlede halsring (Fotos: N. Schaadt;
Tegning: B. G. Alexiou, Museet på Sønderskov).
Fig. 8. The gold objects from the two western deposits and a drawing of the interpreted visual
appearance of the neckring (Photos: N. Schaadt; Drawing: B. G. Alexiou, Museet på Sønderskov).
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placering er som nævnt afsat med en mu
lig fejlmargen, men det anses som påvist,
at tomten rummede tre depoter, idet det
nordligste depot (A83) endnu rummede
tre lansespidser, som blev fundet ved ud
gravningen – til dette antal skal lægges
14 våben, der blev fundet ved metaldetek
torbrug. Det sydlige og mest interessante
depot blev udgravet i stolpehul A2, som
var omfangsrigt og ca. 1 m dybt. Våbne
ne blev fundet regelmæssigt hele vejen
rundt om stolpesporet og hele vejen ned
mod bunden, som rummede de bedst be
varede våbenfund; nemlig tre bukkede
sværdklinger. Sværdene var placeret lig
gende ved stolpen, hvorimod flere af lan
se- og spydspidserne endnu stod lodret i
fylden, hvilket indikerer, at de var stukket
fra gulvlaget ned i fylden. Det er bemær
kelsesværdigt, at flere stagevåbenhove
der også var bukkede og bøjede, ligesom
der kunne lokaliseres døller og klinger,
som muligvis var blevet adskilt bevidst.
Konserveringsprocessen kan ændre det
samlede antal våben, idet der kan fore
komme nytolkninger af givne fund, men
baseret på røntgenfotos rummede fylden
i A2 tre sværd, 16 lanse-eller spydhove
der, mens der ved muldafrømningen blev
optaget yderligere 16 stagevåbenhoveder
lige over A2. Endeligt blev der i nedgrav
ningen (A224) lige nord for A2 fundet en
enkelt lansespids. Dertil kommer de vå
ben, der blev fundet i pløjelaget forud for
de arkæologiske udgravninger samt alle
våbenfundene, som blev lokaliseret ved
muldafrømningen. Den kommende kon
serveringsproces vil afsløre det samlede
antal.
Det vestligste tagbærende stolpesæt
stod ligeledes i flere faser. Ved profilgrav
ningen af den nordligste klynge blev der
som nævnt fundet et større fragment af
guld i A60 ved redningsgravningen. Idet

der var vist en dualitet våbendepone
ringsmæssigt, blev de sydlige faser tag
bærende stolpehuller nænsomt udgravet.
Derved blev der opdaget et større or
namenteret guldfragment, som var brudt
i begge ender. Guldfundet kunne knyttes
til et tidligere fundet fragment, hvorfor
der således også var et lille gulddepot i
dette anlæg. Det er foreslået, at de man
ge fragmenter hører til en guldhalsring
med snoet nakkebøjle og udvidede, or
namenterede terminaler lig Hellesteds
ringen fra Stevns (Jørgensen/Petersen
1998, 119 f.). Tilstedeværelsen af dette
gulddepot er lig fundomstændighederne
i Uppåkra, og det er bemærkelsesvær
digt, at der begge steder er tale om rela
tivt små genstande (Fig. 8), hvorved der
ses en ensartet deponeringspraksis på
tværs af regionerne. Grundet de samlede
fundmængder blev anlægsfyld fra denne
hustomtk lynge vandsoldet, dog med be
grænset resultat.
Dateringen af husfaserne i denne
klynge beror delvist på genstandsmate
rialet i form af især potteskår og våben.
For keramikken gælder, at det sammen
sætningsmæssigt var præget af konta
minerende materiale, hvilket skyldes de
gentagne genopgravninger, men mate
rialet antyder en bred dateringsramme,
som primært hører hjemme i romersk
jernalder. Våbenfundene er endnu ikke
typologisk bestemmelige, idet de end
nu er under konservering, men de yng
ste synes at høre hjemme i sen yngre
romersk jernalder eller ældre germansk
jernalder (ca. perioden 200 – 400 e. Kr).
Det skal bemærkes, at det er forsøgt at
14C-datere den hhv. ældste og yngste fase
ved strategisk udvalgte jordprøver fra
tre stolpehuller (A2, A60 og A312; Kan
strup 2019), men disse bidrog ikke med
præciserende dateringsrammer.
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Fase 3 huskonstruktionsmæssigt – ældre
germansk jernalder til tidlig yngre germansk jernalder
Ved udgravningen af det nordlige kulturlag
A97 blev der som nævnt opdaget endnu en
hustomt (nordlige grå tomt på Fig. 5). Den
ne var gravet igennem kulturlaget og var
derfor yngre end dette. Kulturlaget havde
stedvist skabt gunstige iagttagelsesfor
hold, hvorfor alle vægpartier på nær den
vestre gavl fremstod i form af væggrøfter,
som ved fladegravning kunne brydes op i
separate anlæg.
Tomten havde centrale, modsatstående
karakteristiske indgangspartier. På begge
sider deraf var tomten præget af tre sæt
tagbærende stolpehuller, som var meget
omfangsrige, og som allerede ved muld
afrømningen viste sig at rumme spænden
de fund, hvor især lanse- og spydhoveder
samt sværdfæsteknapper var hyppige.
Grundet ligheden med fasen behandlet
ovenfor, blev det sydlige tagbærende stol
pehul (A666) umiddelbart vest for døre
ne udgravet først, hvilket afstedkom en
identisk situation som ved den ældre fase.
Således var fylden præget af våbenfund,
som havde karakter af både at være ned
lagte og nedstukne. Igen var de placeret
omkring et tydeligt stolpespor. Nederst
i stolpehullet, blev der tilmed fundet to
bukkede sværd (Fig. 9), hvilket viser, at i
hvert fald en andel af våbnene blev ned
lagt i forbindelse med fasens etablering.
Interessant for denne fundsituation er, at
der højere oppe i anlægsfylden blev fundet
mere end to sværdfæsteknapper, hvilket
viser, at sværdene blev skilt ad før depone
ringen, men delene blev ikke nødvendigvis
nedlagt i samme kontekst. Også det mod
stående tofasede stolpehul (A652/A791)
rummede våben, men ikke så mange som
det sydlige våbenfund. Mere overraskende
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var det, at endnu to tagbærende stolpe
sæt viste sig at rumme våbendepoter. Og
omstændighederne var lig de tidligere ud
gravede depoter; således var en del våben
stillet lodret i fylden, som var de stukket
ned, mens andre syntes at ligge i klynger i
horisonter (Fig. 9). Mange våben bar tyde
ligt præg af sammenbukning.
Denne overordnede fase rummede også
en særlig deponering i nedgravningen
A756, som er placeret i husets vestende ved
midteraksen. Nedgravningen lignede et
stolpehul, og der var endnu synlige rester
af stolpespor, men anlægget havde ingen
umiddelbar konstruktionsmæssig funkti
on. I fylden blev der fundet et genstands
materiale, som sammensætningsmæssigt
hidtil er uset på lokaliteten. Således blev
der fundet en skjoldbule, rembeslag, muli
ge sværdskedebronzer samt en kniv, hvor
ved materialet minder om gravgods.
Samlet set viser de yngste bestanddele i
deponeringerne, at den yngste ofring blev
udført ved overgangen til eller i den tidlig
ste del af yngre germansk jernalder. Særligt
vigtig for denne datering er fundet af en
malteserkorsformet sværdfæsteknap, som
har paralleller i våbendepotet fra Dallerup
Sø (Jørgensen 2008, 234). Denne datering
er bekræftet af tre 14C-dateringer foretaget
på materiale fra stolpehullerne A666, A642
og A638, som placerer tomten mellem ca.
midten af 400-tallet til den sidste halvdel af
500-tallet (hhv. AAR 32878, AAR32889 og
AAR32890, Kanstrup 2020).
En sidste hustomt skal nævnes, selv
om den ikke rummede særlige genstande
eller andre atypiske konstruktionstræk,
men denne hustomt var ligeledes funde
ret ved mere end 1 m dybe stolpehuller.
Lige syd for og parallelt med de ovenfor
beskrevne faser er der således udgravet en
hustomt i form af tagbærende stolpehul
ler og centrale indgangspartier, hvorved

Fig. 9. To forskellige depot-situationsfotos. Til venstre et sværd in situ i A666 og til højre en
klynge af lanser fra A655 (Fotos: L. Grundvad, Museet på Sønderskov).
Fig. 9. Two different deposits. Left: two swords in situ in A666. Right: a hoard of lance heads
in A655 (Photos: L. Grundvad, Museet på Sønderskov).
den konstruktionsmæssigt er meget lig
de to yngste klyngefaser beskrevet oven
for. Igen blev de tagbærende stolpehul
ler funderet i 1,2 m dybe nedgravninger,
og ligeledes var stolpesporene ofte me
get tydelige. Men fundmæssigt rum
mede tomten ingen deponeringer eller
umiddelbart ekstraordinært spændende
genstandsfund.
Sammenfattende vedrørende depo
neringspraksis i tomterne på tværs af fa
serne, er der som nævnt slående ligheder
med aktiviteterne ved Uppåkra for guld
fundenes vedkommende. Således er det
interessant, at der i begge tomter er ned
lagt guld i det vestligste tagbærende stol
pesæt. For Uppåkra gælder, at der er tale
om mindre guldsager såsom klipguld og

mindre bearbejdede stykker, mens der ved
Stavsager Høj både blev fundet klipguld og
større stykker af en halsring. Om halsrin
gen var brudt med omsmeltning for øje, el
ler om det var en ceremoniel destruktion,
er endnu åbent for diskussion, men det er
værd at nævne, at de øvrige deponeringer
på pladsen er kendetegnet ved bevidste
ødelæggelser.
Det lader dermed til, at det meget om
fattende våbenmateriale i husets rum er
et særtræk for Stavsager Høj-lokaliteten i
den indbyrdes analyse mellem de to plad
ser. Enkelte danske undersøgelser er dog
kendt for at have afsløret mindre våben
deponeringer i huse, som minder grund
plansmæssigt om det, der er udgravet
ved Fæsted. Således skal især hus A304
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på Bejsebakken ved Aalborg fremhæves.
Denne hustomt stod også i flere faser og
var af omtrent samme dimensioner, og
deri er også opdaget våbendepoter ved
de tagbærende stolpehuller i den vestlige
del, præcis som ved de yngste to-tre fa
ser på Stavsager Høj-lokaliteten – dog er
der antalsmæssigt tale om mindre depo
ter. Ligeledes er der udgravet en hustomt
nær Horsens på lokaliteten Østerhåbsallé
samt en hustomt på Vestermindeplad
sen på Djursland, hvor der også blev fun
det et mindre antal stagevåbenhoveder,
som tilsyneladende var deponeret som et
bundt (Sarauw 2019, 48 ff.). Det er således
interessant, at der indtil videre er tale om
et jysk fænomen.
Sværddepotet – et isoleret offer fra
ældre germansk jernalder
Vest for Stavsager Høj blev der ved metal
detektorafsøgningerne fundet ni sikkert
bestemte sværdfæsteknapper samt én usik
ker, et klingefragment samt tre lansespid
ser. Genstandene var nedbrudte og porø
se og vidnede om en akut nedbrydning.
Derfor blev der bevilliget midler til endnu
en redningsudgravning i december 2018.
Undersøgelsen tilvejebragte syv sværdfæs
teknapper. Mod forventning kunne der
ikke påvises en jordgravet kontekst for de
fundne våben, hvilket kan være sigende
for deponeringspraksissen. Derimod blev
der registreret flere kogestensgruber, som
fremstår udaterede (Grundvad 2019).
Gældende for det samlede antal
sværdfæsteknapper er, at de varierer be
tydeligt typemæssigt, og at de alle er fun
det i muldhorisonten. Sidstnævnte gør
sig også gældende for de tre lansespid
ser og klingefragmentet. Dateringen for
alle sværdfæsteknapper synes at ligge i
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yngre romersk til ældre germansk jernal
der (ca. 200 – 400 e. Kr). Især de yngste er
relativt let daterbare grundet deres dyre
hovedformede afslutninger, som dateres
til ældre germansk jernalder. Det er imid
lertid ikke entydigt, at der er tale om én
deponering. Der kan lige såvel være tale
om et afgrænset areal, som igennem en
længere periode var dedikeret til depone
ring af navnligt sværd.
Ingen genstande blev fundet i tilknyt
ning til de påviste jordgravede anlæg, hvor
for deres oprindelige kontekst er usikker.
Entydigt er det dog, at der på ingen måde
kan være tale om en vådbundsdeponering.
Det er imidlertid muligt, at våbnene aldrig
har været anbragt i en nedgravning, men at
de i stedet blev stukket ned igennem muld
laget, hvor klingerne sidenhen er rustet
bort, og de bevarede bronzer i tidens løb er
omrodet af landbrugsmaskiner – således
kunne der iagttages omfattende spor efter
pløjning i hele udgravningsfeltet (Fig. 10).
En lignende deponeringsmetode ses ved
Nydam III (Petersen 1988), hvor sværd,
typemæssigt lig flere af eksemplerne fra
Fæsted, var stukket ned gennem mulden
på denne måde – blot var bevaringsforhol
dene bedre ved Nydam, hvorfor kontek
sten kunne dokumenteres så sikkert.
Afslutning – den lokale kontekst
Som det fremgår, er udgravningerne ved
Stavsager Høj omfattende både fund-, an
lægs- og konstruktionsmæssigt, og det kan
ikke udelukkes, at nogle tolkninger ænd
res i takt med fremtidige undersøgelser.
Men løfter man blikket fra faseinddelinger
og givne jernalderofringer og betragter
Stavsager Høj i en regional kontekst, bliver
det tydeligt, at nærværende plads blot er
én lokalitet i en kronologisk perlerække,

2,6 cm
5,2 cm

3,5 cm

4,2 cm

3,9 cm

2,8 cm

Fig. 10. Seks af de syv sværdfæsteknapper, som kunne lægges til det antal, der tidligere var
fundet over udgravningen. Den sidste var i så dårlig stand, at der endnu ikke kunne tages
fotos af den. Dertil et dronefoto af det afrømmede felt vest for Stavsager Høj (Fotos: F. Fabriciussen; Drone foto: J. Nielsen).
Fig. 10. Six of the seven pommels found at the northern isolated deposit site. Furthermore, a
drone photo of the excavation trench (Photos: F. Fabriciussen; Drone photo: J. Nielsen).
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som alle bidrager til en hastigt voksende
forståelse af en formodet sakral central
region, som knytter sig til stednavne
ne Harreby og forleddet Stav i Stavsager
Høj (Grundvad/Albris 2020). Samlet
blev regionen allerede defineret i 1972 af
Hans Neumann, da han beskrev Hygum
sogn, som Sognet ved Guldvejen (Neu
mann 1972, 16 ff.). Neumann redegjorde
således for de mange rige genstandsfund,
der var fremdraget af gravhøje i sognet.
Baseret på hans optegnelser skal lokalom
rådet, der her afslutningsvist perspekti
veres til, betragtes som jorderne omkring
Sdr. Hygum i øst, Fæsted mod nordvest og
Harreby i syd.
For den samlede områdeforståelse bør
et offerfund opdaget nær Sdr. Hygum
indledningsvist inddrages: nemlig et
bronzedepot, der blev opdaget og ud
gravet i 2018. Selve fundet ligger endnu
i præparat på Nationalmuseet, men det
repræsenterer tydeligvis et rigt bronzeof
fer nedlagt i yngre bronzealder periode V,
900 – 700 f. Kr. (Poulsen 2018, Poulsen/
Grundvad 2020). At der var tale om et re
ligiøst offer skal ses i lyset af fundomstæn
dighederne, som kunne dokumenteres
ved en mindre redningsgravning. Således
var bronzerne deponeret ved kanten af et
mindre vådbundsområde mellem koge
stensgruber, som måske er samtidige med
depotet. Dertil var enkelte genstande i de
potet karakteriseret ved tilstedeværelsen
af soltegn og bådmotiver, som netop er for
søgt knyttet til bronzealderens religion og
kosmologi, hvorfor dette fund er det hidtil
ældste depot fra området, som kan knyttes
til de førkristne religioner.
Senest ved førromersk jernalders be
gyndelse omkring 500 f. Kr. blev Stavsager
Høj-lokaliteten taget i brug. Endnu ses
dette mest tydeligt i det keramikmateria
le, som er ophobet i kulturlagene samt ved
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rækken af atypiske kogestensgruber. Det
er stadig uklart, hvortil rækken strækker
sig, men den rummer et usædvanligt gen
standsmateriale. Kronologisk er der måske
et kort hul efter kogegrubernes brugstid
ophørte, men allerede omkring 400 f. Kr.
ses de første huse at optræde på pladsen, og
ikke mindst et trefaset langhus, som blev
rejst oveni det sydvestlige kulturlag (A1), er
interessant. Dette var den første bygning,
som blev funderet med usædvanligt dybe
tagbærende stolper. Men ser man bort fra
disse omfangsrige nedgravninger, så rum
mer hustomterne ikke andre usædvanlige
omstændigheder, hvorfor de muligvis end
nu ikke repræsenterede særlige bygninger.
Kulturlaget, som huset var gravet ned igen
nem, rummede dog væsentlige fund, såsom
et formodet svært støbt bælte samt mulige
pyntenitter fra en pragtvogn. Mange gen
stande var pløjet op fra deres primære kon
tekst, mens en større andel blev opdaget i
et tydeligt brandlag; måske levnene efter en
afbrænding af særlige genstande.
På et endnu udateret tidspunkt mel
lem romersk jernalder og ældre germansk
jernalder blev en destrueret pragtvogn
deponeret eller redeponeret i det østlige
kulturlag. Det er dog entydigt, at vognen
blev brændt, og at der var tale om en bron
zebeslået pragtvogn. Således blev der fun
det pyntenitter, beslag og greb som alle er
kendetegnende for denne vogntype.
Det er påvist, at de første faser af den
sydlige halklynge blev etableret i ældre ro
mersk jernalder. Den sydlige mangefasede
tomt blev scenen for mindst tre nedgrav
ninger af våben, hvoraf to var temmelig
omfattende. Ligeledes blev der deponeret
en destrueret guldhalsring samt klipguld i
det vestligste tagbærende stolpesæt. Om
trent ved overgangen til ældre germansk
jernalder blev byggeriet flyttet ca. 40 m mod
nord, hvor det blev erkendt og udgravet i

2019. Denne hustomt rummede også vå
bendepoter; denne gang mindst seks an
samlinger, hvoraf både de yngste fund og de
naturvidenskabelige analyser daterer tom
ten til perioden fra midten af 400-tallet til
den sidste halvdel af 500-tallet. Dertil blev
der i ældre germansk jernalder, omtrent
samtidigt med Nydam III-moseofringerne,
deponeret sværd og lanser på et afgrænset
areal lige vest for Stavsager Høj.
Omkring 500-tallets midte eller se
nest årtierne derefter forlades jorderne
ved Stavager Høj til fordel for den plads,
hvor Fæstedskatten blev deponeret i slut
ningen af 900-tallet. Der synes at være
et mindre kronologisk hul i forståelsen
af anvendelsesperioderne ved Fæsted og
Harreby. Dette tomrum er dog kortva
rigt, for allerede omkring 600 e. Kr. flyttes
helligdommen til pladsen øst for Harreby,
hvor Fæstedskatten blev udgravet. Det
te skattefund blev forsigtigt tolket som et
førkristent offer allerede ved udgravnin
gen, hvor det kunne iagttages, at skatten
var nedgravet nær et flerfaset indgangs
parti til en formodet stormandsgård. At
der sandsynligvis var tale om en religiøst
ladet deponering blev aktualiseret ved

en arkæologisk forundersøgelse, der blev
gennemført i 2019. Her kunne en af de for
sakralpladser karakteristiske stendynger
og tilstødende halbygninger påvises, hvor
af den ene beviseligt var kalket og prydet
med smedede jernspiraler, hvilket også
er et særtræk fra samtidens øvrige hel
lighuse og haller i Norden (Christensen
2015, 143; Ljungkvist/Frölund 2018).
Fæstedskatten blev således det sidste
førkristne offer ved Harreby, og metalfun
dene antyder, at man forlod pladsen om
kring år 1000 for at etablere sig der, hvor
Sdr. Hygum ligger i dag. Rigdommen flyt
tede med, og i middelalderen var Hygum
kirke blandt de største landsbykirker i
det nuværende Sønderjylland (Grund
vad/Ejstrud 2020, 522). Landsbyen må
have været af en vis strategisk betydning,
for kongemagten havde ejendom i form
af Holm, som ligger syd for Sdr. Hygum,
muligvis overfor det sted, hvor langvol
den rammer Vesterbæk. Byen mistede dog
med tiden sin betydning og med den, blev
egnens store vigtighed glemt. Der ligger
derfor et stort videnskabeligt arbejde i at
fremdrage mest mulig viden om alt det,
egnen husede.
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