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Museum Sønderjylland, Arkæologi, har nu afsluttet udgravningen af den aftalte del af tracéet ved 
Elmegården. Det betyder, at anlægsarbejdet i denne del af tracéet nu kan fortsætte uden risiko for at 
påtræffe væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens § 27. 
 
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes 
væsentlige jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet (jf. 
museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører 
fortidsmindet og Museum Sønderjylland, Arkæologi, adviseres.  
 
Det kan oplyses, at skulle denne situation opstå, vil bygherre ikke skulle udrede udgifterne til en 
eventuel arkæologisk undersøgelse. 
 
Resultat af udgravningen 
Ved udgravningen blev der dokumenteret spor efter 11 hustomter, som alle er Ø/V-orienteret.   

Fig. 1: Tofteskel i tilknytning til de sydligste huse. De ældste skel mod syd og nord markerer 
afgrænsningen af den ældste gård.  



Længst mod syd findes der spor efter tre huse, som alle må have fungeret som hovedhuse i 
selvstændige gårdsanlæg. I området med de tre huse er der påvist otte tofteskel. Heraf er de to 
stolpesatte, mens de resterende seks fremstår som skelgrøfter. Mellem de to yderste tofteskel er 
afstanden 146 m. Omtrent midt mellem de to skel er huset, som er vist med pink, placeret. Afstanden 
fra husets vestgavl til tofteskellet er 66 m og fra gavlen tofteskel er afstanden 49 m. Huset er et 
tværremshus, som har været mindst 32 m langt og 5,98 m bredt. Det har rette vægge og gavle. Det er 
sat med mindst 17 fag svarende til 18 sæt tagbærende vægstolper. Bedømt ud fra husets grundplan, 
skaldet antagelig dateres til slutningen af 1100-tallet eller begyndelsen af 1200-tallet. For denne 
periode er der tale om et meget stort hus. 

Fig. 2: De tre hovedhuse. Antagelig er pink ældst, så følger rød og yngst er det blå hus. Rødt og pink 
hus er ældre end tofteskellet. 
 
Gården er muligvis blevet arvedelt som det foreskrives i Jyske Lov. Mænd arver ligeligt, mens 
kvinder arver halvdelen af manden. Den ældste gård er blev delt i henholdsvis 1/3 part og 2/3 part. 
Den sydligste gård er den mindst og antagelig arvet af en kvinde, mens den nordlige arvet af en 
mand. Bredden af den vestlige toft er 49 m, mens bredden af den østlige toft er 98 m. I traceet er der 
ikke fundet huse, som kan knyttes til denne toft og heller ikke til den efterfølgende deling. Her bliver 
gården delt i to dele på hver ¼ og en del på 2/4. Det vil sige at denne toft bliver arvet af to kvinder 
og en mand. 
Forholdene er noget mere uigennemsigtige på den nordlige gård, men man kan ane, at den også er 
blevet delt efter nogenlunde samme principper, men der indgår også andre parametre som f.eks. 
frasalg af toftejord eller afregning af gæld. Det røde huse er antagelig hovedhuset i den nordlige gård 
efter første deling og har erstattet pink hus. Bredden af denne toft er 54,75 m. Både pink hus og rødt 
hus bliver skåret af et tofteskel. Ved anlæggelsen af dette tofteskel må det røde hus være opgivet. En 
del af toften er fra solgt og det blå hus bliver opført så ligger på sin egen toft. Toften bliver delt i et 
forhold, der omtrent svarer til ¾ og ¼. Dette stemmer ikke umiddelbart overens med arvereglerne, så 



derfor må der også indgå andre parametre i delingen end blot arv. Ved fjerde og sidste deling bliver 
gården delt efter samme forhold. Det vil sige en del som svarer omtrent til ¾ og en der svarer til ¼. 
Det er bemærkelsesværdigt, at de to sidste delinger åbenbart sker efter samme forhold. 
Godt 40 nord for det nordlige toftehegn til den store gård er anlagt yderligere seks Ø/V-orienterede. 
Disse huse er betydeligt mindre og selvom de ligger nogenlunde parallelt så er de forskudt omtrent 
en huslængde i forhold til hinanden. De kan derfor ikke være anlagt medgavlen vinkelret på en ældre 
vej. Husene er snarere anlagt parallelt med en vej men forskudt i forhold til hinanden. Husene er 
gennemgående omkring 15 m lange og 4,2 – 5,5 m brede.  

Fig. 3 og 4: To eksempler på de mindre huse. Det grønne hus er fuldt afdækket, mens det røde 
fortsætter mod vest uden for traceet, men næppe meget. Det grønne hus måler 10,59 x 4,02 m mens 
det røde har været mindst 13,71 m langt og 5,56 m bredt. 
 
Den slags huse er relativt sjældne i Syd- og Sønderjylland, men er velkendte både på Fyn og i 
Sydslesvig. Hos os og i Sydslesvig dateres de gerne til middelalderen ud fra deres form, mens de på 
Fyn bliver dateret til yngre germansk jernalder (600-800 e.Kr.). På Fyn findes de ofte på pladser, 
hvor der ud over huse fra middelalderen også findes huse og gårde fra yngre germansk jernalder og 
vikingetid, hvilket gør dateringen her usikker. Husene fra Nagbøl ligger rent uden indblanding fra 
hverken ældre eller yngre perioder. Stolpehullerne er relativt dybe – 30-40 cm – og ofte med 
stolpeaftryk. Det er derfor forventningen, at undersøgelsen af husene fra Nagbøl vil give nogle meget 
sikre dateringer. 
 
I middelalderen er befolkningen på landet delt i fire segmenter: Stormænd/herremænd, 
selvejerbønder, brydebønder og gårdsædebønder. Stormændene råder over store jordbesiddelser ofte 
spredt over et større område og i flere landsbyer. Selvejerbønderne er frie. De råder over en gård, 
som kan forsørge familien, brydebønderne ejer ikke selv deres gård og dyrker jorden for en anden – 
ofte en storbonde eller en herremand. De kan betragtes som en slags forpagtere. Gårdsædebønderne 
ejer ligesom selvejerbønderne deres egen gård, men den er for lille til, at de kan forsørge sig selv og 
derfor må de supplere deres indkomst ved også at arbejde for andre. Gårdsædebønderne er sjældne i 
Sønderjylland og mere almindelige på Fyn og Sjælland. Hvorledes de forskellige typer af bønders 
huse og gårde så ud, ved vi endnu ikke ret meget om, men i de seneste 10-15 år er antallet 
landbebyggelser med middelalderhuse steget voldsomt i Syd- og Sønderjylland og vi kan begynde at 
nærme os nogle teorier om det i hustyperne vil være muligt at skelne mellem de forskellige 
segmenter af bønder. Det er en nærliggende tanke, at de små huse vi har udgravet ved Nagbøl og 



som også kendes fra Sundeved, måske kan repræsentere gårdsædebønderne. Det er en teori vi vil 
analysere videre på. 
 
Som det fremgår af ovenstående har undersøgelsen frembragt et meget vigtigt videnskabeligt 
materiale, som vil kunne suppleres ved at undersøge området mod vest op til tracéet. Som det ofte er 
tilfældet, og det gælder også for undersøgelsen ved Nagbøl, så kan man kun sjældent erkende et 
fortidsmindes fulde potentiale i det øjeblik, det bliver erkendt. Det kan man først, når man får et 
indblik i den helhed, anlægssporene indgår i. 

Fig., 5: Huse og tofteskel fra middelalderen i tracéet ved Elmegård. 
 
Der kan næppe tvivl om, at det vi har fundet, er middelalderens Nagbøl. Spørgsmålet er, om de to 
klynger af huse og gårde har eksisteret samtidig eller om de repræsenterer to forskellige faser af 
Nagbøl? Det svar kommer vi nærmere når resultaterne af de naturvidenskabelige dateringer 
foreligger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Ethelberg 
Museumsinspektør |Ph. D. 
Arkæologi 
+45 65 370 816 
peret@msj.dk 
 

 

 


