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Vikinger huset forenden af vor gade - Kun 5 minutters gang fra Vandrerhjemmet
Museets arkæologer afsluttede i marts 2008 udgravning af et vikingehus fra ca. 800 e. Kr. ved Vollerup, ca. 2 km øst
for Sønderborg. Huset har været næsten 40 m langt. Det var meget velbevaret og fremstod tydeligt i den lyse
undergrund med væggrøfter og stolpehuller efter tagbærende stolper. Ved samme udgravning blev der også fundet
langt ældre genstande bl.a. en ret unik økse fra bondestenalderen.
Sønderjyllands typehus
Huset er identisk i størrelse og tid med to andre huse, der er udgravet ved Vester Sottrup ca. 9 km vest for Vollerup.
Man skulle næsten tro, der er tale om samme bygmester eller mere sandsynlig, egnsspecifikke typehuse.
Udgravningerne i Vollerup og Vester-Sottrup viser hvor vigtigt det er med mange udgravninger i et område. Det er
hensigten, at huset skal markeres in-situ. Det vil sige, at hustomten kommer til at fremstå med stolper og planker,
som er sat ned i de oprindelige tag- og vægstolpehuller. Besøgende kan så både se selve grundplanen og samtidig få
en ide om, hvordan et hus for ca. 1200 år siden så ud.

Fundet af en unik økse

Ved udgravningen blev der også fundet adskillige affaldsgruber fra sidste halvdel af bondestenalderen dvs., de
er mere end 4000 år gamle. Her blev fundet strandskaller, dyreknogler og flinteredskaber. Særlig interessant
blev det dog da en, efter danske forhold, yderst sjælden økse af bjergarten basalt dukkede op. Øksen er et
kombinationsredskab. Den ene ende er sandsynligvis brugt som tværøkse eller jordhakke, mens den anden har
tjent som retøkse. Økser af denne type er normalt hjemmehørende i Amerika eller det sydøstlige Europa, hvor
den er fremstillet i metal. Eksemplaret fra Vollerup er dog næppe fra Amerika, idet den blev fundet sammen
med keramik, der dateres til bondestenalder eller bronzealder dvs. ca. 17-1500 f. Kr. Der er nok snarer tale om
en lokal efterligning af de sydøsteuropæiske metaløkser. Allerede dengang var der en veletableret kontakt på
kryds og tværs af det europæiske kontinent, hvor genstande, ideer og tanker blev udvekslet.

