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 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 

I forbindelse med et større kloakeringsarbejde i Østbirk by blev 
anlægsarbejdet løbende overvåget af arkæologer fra Horsens 
Museum. Resultatet viste, at bevaringsforholdene under den 
eksisterende asfalterede vej var overraskende gode, så der i 
størstedelen af det afgravede tracé både var bevaret fossile 
muldhorisonter med spredte spor efter forhistorisk aktivitet. Et 
enkelt sted blev der desuden påvist kulturlag med skårmateriale 
fra jernalderen. 
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Undersøgelsens forhistorie  
 

En omfattende kloakseparering i Østbirk by blev påbegyndt i 2014, og fra slutningen af 2014 

påbegyndte Horsens Museum en overvågning af anlægsarbejdet i forbindelse med projektets etape 6, 

der omfattede en opgravning af den sydlige del af Storegade (jf. rapport, HOM 3118 Kloakseparering 

Østbirk, Storegade). Den løbende overvågning af denne etape forløb som planmæssigt og med bedre 

resultater en forventet. Dette skyldes først og fremmest, at bevaringsforholdene under den moderne 

asfalt var langt bedre en forventet i områderne udenfor nedgravningen til en ældre kloakledning, som lå 

midt i vejen. Kun et enkelt sted var der således tidligere blevet afgravet helt til glacial undergrund i 

forbindelse med planering til et ældre vejforløb, mens der de øvrige steder både var bevaret relativt 

tykke fossile muldhorisonter og gamle vejbelægninger, som nogle steder var anlagt ovenpå gamle 

overflader under mere end en meter under det nuværende terræn. Disse forhold havde samtidig 

betydning for en overraskende god bevarelse af flere forhistoriske anlægsspor. 

 På baggrund af resultaterne af denne undersøgelse ansås det for sandsynligt, at der også ved de 

kommende faser af kloakseparingen i Østbirk by ville kunne påtræffes tilsvarende gode bevarings-og 

iagttagelsesforhold. Da kloaksepareringen derfor fortsatte i 2015, ønskede Horsens Museum også at 

overvåge dette anlægsarbejde anlægsarbejdet, som omfattede Torpvej (etape 9), Smedegade (etape 8) og 

Søndermarken (etape 10), senere også Ryvej. Hele denne sag er registreret som sb. 160515-243. 

 

  Der er registreret mange fortidsminder i Østbirk by og omegn, især fra neolitikum, bronzealderen, 

ældre og yngre jernalder. Endvidere kan Torpvej og Smedegade relateres til den historiske landsby. 

Torpvej har oprindelig ligget lige i udkanten af denne historiske landsby (jf. original1-kortet), mens 

Smedegade er en del af selve landsbyens gamle gadenet. I disse gader ville der derfor være forhøjet 

risiko for at støde på skjulte fortidsminder, som relaterede sig til den historiske landsby eller dens 

forgænger. Der er ikke fundet spor af forgængeren uden for landsbyen, og det må derfor antages, at 

denne har ligget omtrent, hvor landsbyen lå i middelalderen.  

  Etape 10 af kloakeringen omfattede det nyere kvarter ved Søndermarken. Længere mod syd og sydøst 

har Horsens Museum tidligere udgravet områder med bebyggelse og aktivitetsspor i form af blandt 

andet kulturlag og et mindre kogegrubefelt fra jernalder samt eventuelle ældre perioder (HOM 2299, sb. 

202 og HOM 2140, sb. 200). Museet ønskede derfor også at overvåge en del af kloakeringen her. Den 

sydligste strækning blev derimod fravalgt, idet der her var tale om en meget dårlig og stenfyldt jordbund 

på en nordvendt skråning.  
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Horsens Museum overvågede anlægsarbejdet for de omtalte tre etaper i løbet af 2015. Her blev der 

også foretaget overvågning over kortere forløb ved Ydingvej/Ryvej og H. C. Andersensvej. I løbet af 

forsommeren 2015 blev også kloakrenoveringen på selve Ryvej påbegyndt. Denne strækning var særlig 

interessant for museet, idet der syd for Ryvej tidligere bl.a. er undersøgt en stor landsby fra yngre 

jernalder (HOM 773, sb. 166). Overvågningen ved Ydingvej/Ryvej, H. C. Andersensvej og selve Ryvej 

kunne afholdes inden for rammerne af budgettet til Torpvej, Smedegade og Søndermarken. 

                 

  Fig. 2. De tre væsentligste ledningsforløb ved henholdsvis Ryvej, Torpvej og den tidligere undersøgte Storegade. 

 
 

Figur 1. De overvågede traceer i 
centrum af Østbirk. (rødt) med 
Torpvej som den centrale. Herudover 
ses også flere arkæologisk undersøgte 
områder 
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Administrative data 
 

Anlægsansvarlig ved kloaksepareringen i Østbirk by er Horsens Vand A/S, Alrøvej 11, 8700 Horsens med 

projektleder Jørgen K. Ebbesen som kontaktperson. På Horsens Museum har museumsinspektørerne 

Anne Mette Kristiansen og Lone S. Jacobsen forestået det administrative arbejde med sagen. 

 Forundersøgelsen/overvågningen fandt sted efter museumslovens kapitel 8, § 27 stk. 4: ”Udgiften til 

den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres”. I dette 

tilfælde er det Horsens Vand A/S, der som anlægsansvarlig har afholdt udgiften. Der blev udarbejdet et 

samlet budget for etaperne 8, 9 og 10 samt en mindre strækning ved Ydingvej. Budgettet er blevet 

godkendt af Kulturstyrelsen d. 7. januar 2015. Bygherre har pr. mail (ved Jørgen K. Ebbesen) godkendt 

budgettet den 12. januar 2015. 

Den arkæologiske overvågning og registrering blev foretaget af henholdsvis Martin K. Nielsen 

(perioderne 19.-21. jan., 19.-22. juni. og 14.-17. juli 2015), Jan Jensen (perioderne d. 3. og 10.-11. marts, 

1.-10. juni, 19.-25. juni og 13. aug. 2015) og Per Borup (d. 29. juli og 4. aug. 2015). Sagens akter og 

original-dokumentationen opbevares på Horsens Museum under sagsnummeret ”HOM 3218 

Kloakseparering Østbirk, Torpvej, Smedegade m.fl.”. 

Entreprenør på kloaksepareringen i Østbirk by var Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen, Østbirk/Brædstrup. Til 

gravearbejdet blev der benyttet en stor gravemaskine på bånd, som blev ført af Torben Christensen.  

Sagen er registreret som sb. 160515-243. 

 

Topografi 
 
 Østbirk by er beliggende i et NV/SØ-orienteret dalstrøg med ret markante sider mod både nord og 

syd. Både Torpvej, Smedegade og Søndermarken er beliggende på dalens sydside med mere eller 

mindre ubredt terrænfald mod nord. Arealerne ved Ydingvej/Ryvej, H. C. Andersensvej og selve Ryvej 

er beliggende i mere fladt terræn midt i dalbunden. Undergrunden består alle de undersøgte steder af 

glaciale sand- og grusaflejringer. 

 Erfaringer fra både den forudgående overvågning og tidligere arkæologiske undersøgelser har vist, at 

der mange steder har kunnet iagttages relativt velbevarede fossile muldhorisonter lige over det gule 

undergrundssand. Karakteren af dette antyder et højt indhold af humus, som kunne være resultatet af 

menneskelig aktivitet.  
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Målesystem 
 
Da den arkæologiske undersøgelse først og fremmest blev foretaget som en overvågning af det 

igangværende anlægsarbejde, og registreringen af de afgravede profiler derfor foregik under tidspres, 

blev undersøgelsen overvejende udført i form af foto-dokumentation med stedangivelese i forhold til 

det nærliggende husnummer.  

Kun i et enkelt tilfælde blev et af de fremkomne anlæg indmålt ved hjælp af en højpræcisions-GPS, 

Trimble R8, nemlig anlæg A100 i Torpvej. Her blev desuden indmålt en skårkoncentration (x1)  

foruden et par målepunkter. Opmålingen er foretaget i projektionen UTM Zone 32 ETRS 89 

(opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på G-drevet som eksporterede .csv-filer.).  

 

Metode og undersøgelsesforløb. 
 

 Feltarbejdet strakte sig samlet over en længerevarende periode, der omfatter både vinter, forår og 

sommer. Da der primært var tale om overvågning, og kun i mindre omfang udgravning og 

anlægsregistrering, gav vejret ikke de store gener for feltarbejdet. 

Overvågningen blev indrettet efter entreprenørens graverutine, hvilket blandt andet betød, at der kun 

blev afrømmet nogle få meter af gangen. Ligeledes blev der straks efter, at der var udgravet til den 

givne dybde nedsat en gravekasse i grøften, indenfor hvilken der blev afgravet yderligere i dybden indtil 

det endelige niveau. Herefter blev rørene samlet, inden der efterfølgende blev fyldt og stampet sand ned 

omkring rørene. Imens dette fandt sted, afgravede maskinen den næste sektion indtil den ønskede 

dybde, og efter endt opstampningen omkring rørene blev gravekassen trukket frem i den netop 

afgravede sektion. Med denne fremgangsmåde var det muligt at registrere eventuelle anlæg i den 

uberørte flade i forbindelse med afrømningen af en ny sektion, mens det indenfor den relativt korte 

periode, hvor der var stampet op omkring rørene og gravekassen trukket frem, var mulighed for at 

oprense siderne og eventuelt registrere de dannede profiler. Hyppigt svarede niveauet for det 

opstampede sand omkring rørene til topniveauet af undergrunden, så det meste af profilvæggen fortsat 

var tilgængelig til undersøgelse.   

Da der kun var relativ kort tid til at afrense og registrere profilerne, foregik dette hovedsageligt i form 

af tegneskitser, fotos og beskrivelser. De enkelte profilsekvenser er relateret til husnumrene langs vejen.  

Da der kun blev opgravet få meter ad gangen og på uforudsigelige tidspunkter (afhængigt af de aktuelle 

situationer i forhold til kabler i jorden, stikledninger, brønde mm), var det normalt nødvendigt, at der 

hele tiden var en arkæolog på stedet.  
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Der forekom dog flere kortere- og længerevarende ophold i anlægsarbejdet, derfor blev de varierende 

arbejdsprocedurer løbende aftalt med entreprenøren, så overvågningen ikke fandt sted hver dag. 

Dialogen mellem entreprenørens og museets personale i forhold til anlægsarbejdets fremdrift og 

eventuelle ophold/problemer var i hele perioden god.  

Overvågningen blev foretaget af henholdsvis Martin K. Nielsen (perioderne 19.-21. jan., 19.-22. juni. og 

14.-17. juli 2015), Jan Jensen (perioderne d. 3. og 10.-11. marts, 1.-10. juni, 19.-25. juni og 13. aug. 2015) 

og Per Borup (d. 29. juli og 4. aug. 2015).  

  Udgravningens data (kampagnedata, fotoliste og anlægsbeskrivelser) er indtastet i databasen MUD, 

Museernes Udgravningsdata.   

 

Undersøgelsens resultater 
 

De væsentligste anlægsspor fra hele denne overvågningsfase blev påvist på Torpvej, hvor der blev 

undersøgt et kulturlag fra jernalderen, måske yngre jernalder.  Torpvej er beliggende på en nordvendt 

skråning, hvorfra der er et ret markant fald mod nord. I den nordlige del af traceet blev der ikke påvist 

anlægsspor overhovedet. Længst mod nord, hvor Torpvej mødes med Storegade, syntes traceet tidligere 

at havde været gravet op. I 0,5-1 meters dybde var her tale om fyld i form af sand/stabilgrus, som bl.a. 

indeholdt betonstykker og brosten. Undergrunden var nærmest leret. 

 

 

Figur 3. Kulturlag A100 markeret med sort. Med rødt ses et udsnit af kloaktraceet. 
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  Ca. 80 m fra nordenden af Torpvej begyndte kulturlaget. Laget fortsatte herfra i traceet mod 

syd/sydvest i en længde af ca. 29 m., hvorefter det stoppede knap 30 meter før Søndermarksvej. I en 

stikledning mod vest iagttog Jan Jensen lagets vestlige afgrænsning, hvorimod det ikke blev afgrænset 

mod øst. Laget kunne ses både i grøftens øst- og vestprofil.   

  Der blev oprenset et udsnit på to meter af grøftens/traceets vestprofil. Dette udsnit blev fotograferet, 

og der lavet en skitseagtig opmåling/registrering. Der blev GPS-indmålt to målepunkter (punkterne 1 

og 2), på vejoverfladen i hver ende af udsnittet for at få det stedfæstet. De to punkter blev ikke indmålt 

som en vandret linje men blot som to punkter på vejen. Profilen blev tegnet i målestok 1:20, udmålt fra 

vejoverfladen. Der var tale om et ret markant fald på vejen det pågældende sted, derfor er resultatet et 

let fortegnet billede, dog er tykkelsen af de enkelte lag nogenlunde målfast. Hvor kulturlaget blev 

tegnet, var det knap 30 cm tykt. Laget aftog med sikkerhed i tykkelse mod nord.  

  På det pågældende sted for profil-registreringen lå der lige over undergrunden, der bestod af gulgråt 

sand, et lag af homogent lys- til mellemgråt lerblandet sand (A101). Dette blev tolket som en fossil 

muldhorisont. Denne horisont blev overlejret af selve kulturlaget A100, der bestod af mørkgråt/gråsort 

sandet ler. Kulturlaget indeholdt spredte trækulsnister, fragmenter af skørnede sten samt mindre, 

ubrændte sten (ca. 10-12 cm i diameter). Spredt i laget lå et skårmateriale. Helt ude langs østsiden af 

grøften/traceet lå dette i en større koncentration. Disse skår blev indsamlet og indmålt som X1. 

Omtrent et par meter nord for sydenden af laget i den østlige profil blev der desuden udtaget en 

jordprøve fra laget. Kulturlaget var overlejret af stabilgrus og endelig asfalt-belægningen. 

 

              

Fig. 4. Kulturlag A100 markeret med sort. Med gul cirkel er markeret fundstedet for keramikkoncentrationen x1. De 
to grønne stjerner er målepunkterne 1 og 2, som angiver det tegnede/skitserede udsnit af lagserien. 
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 Fig, 5. Sydenden af Torpvej hvor kulturlaget A100 ses mellem undergrund og det overliggende stabilgrus. Herunder ses 
det tegnede udsnit af traceets vestprofil med kulturlag A100 og helt i bunden det grålige lag A101, som formentlig er en 
gammel muldhorisont. Billedet er set fra øst og taget i snevejr. 
 

                         

 

Som tidligere nævnt er der et ret markant fald mod nord på Torpvej. I traceets profiler så det ud til, at 

der oprindeligt har været en svag terrasse, eventuelt en svag sænkning, på det sted, hvor kulturlaget er 

blevet afsat. Der blev ikke konstateret andre anlægsspor på Torpvej end det beskrevne kulturlag. 

Der blev i forbindelse med etableringen af omfartsvejen omkring Østbirk i 2001 længere ude af Torpvej 

undersøgt en række forhistoriske anlægsspor og kulturlag (HOM 1512 Toftkærgård). Hvor de to veje 

skærer hinanden, blev der yderligere undersøgt et større fossilt vandhul, som indeholdt et større 
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skårmateriale (HOM 1543 Torpvej). Alle de forskellige anlæg og kulturlag fra disse to sager dateredes til 

tidlig førromersk jernalder, nogle måske også til yngre bronzealder, og det kan ikke udelukkes, at det 

påviste kulturlag længere nede af skråningen på Torpvej udgør en del af et stort aktivitetsområde fra 

netop denne periode.   

 

Overvågningen i både Smedegade og Søndermarken gav ikke anledning til at registrere nye 

iagttagelser, da traceet her blev anlagt i jord, som allerede havde været gravet op, dette gjaldt både i 

bredden og i dybden. Overvågningen i Smedegade blev derfor begrænset til nogle få timer.  

                           
 
Fig. 6. Ryvej med angivelse af de steder, hvor der blev registreret profiler i grøften. Numrene henviser til de nærliggende 
husnumre.  
 
 
I Ryvej blev separeringen af kloaksystemet påbegyndt i slutningen af maj 2015, og den forløb indtil 

sensommeren 2015. Anlægsarbejdet blev påbegyndt ved nr. 42, hvorfra den bevægede sig mod sydøst 

indtil krydset midt i Østbirk bykerne, en strækning på ca. 850 m. Kun strækningen indtil Ryvej nr. 19 

blev dog overvåget systematisk, og her blev også den sidste profil registreret.   

  Ved Ryvej nr. 42 i vest blev der i en dybde af ca. 2,5 meter registeret et ca. 30 cm tykt lag bestående af 

mørk gråsort sand med spredte trækulsnister samt spredte manganudfældninger (fig. 7). Laget lå direkte 

på undergrundssandet og anses for at være et fossilt vækstlag. Med undtagelse af et enkelt flintafslag 

(ikke indsamlet) var laget fundtomt, alligevel tolkes det også som en form for kulturlag på grund af dets 
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meget mørke farve, der anses for at være resultatet af human aktivitet. En datering af laget er usikker, 

men der er tale om en gammel muldhorisont, formentlig fra yngre stenalder eller bronzealderen.  

Det mørke kulturlag var overlejret af et lysere, ca. 20 cm tykt, homogent gråbrunt sandlag, der ligeledes 

tolkes som et fossilt muld-/vækstlag. Dette var helt uden fund. Herover bestod fylden indtil den 

moderne asfaltbelægning af et lag af vejopfyldning bestående af gult sand med spredte sten. I 

opfyldningslaget fremkom et fragment af en kværnsten/møllesten af nyere dato (F118 og F119).   

 

  Det mørke kulturlag kunne i traceet følges uafbrudt over en strækning på mere end 100 m, fra Ryvej 

nr. 42 i nordvest til omkring nr. 31 mod sydøst, hvor det forekom endnu tydeligere og mere kompakt 

(fig. 8). Indtil omtrent Ryvej nr. 31 var traceet beliggende i bunden af Østbirk-dalen, men herfra blev 

dets forløb forskudt lidt mod nord – op af den nordlige dalside. For kulturlaget betød dette, at det nu lå 

knapt så dybt, og efterhånden blev det også tyndere. Omkring Ryvej nr. 31 skiftede laget også farve, så 

det nu fremstod mørkt gråbrunt. Ved nr. 29/27 lå laget i ca. en meters dybde og var her ca. 10 cm tykt. 

Blot få meter længere mod øst forsvandt laget helt, hvorefter opfyldningslaget over en mindre 

strækning lå direkte på undergrundssandet.        

                          

 

    

Fig. 7. Det mørke fossile vækstlag set i profil ud 

for Ryvej nr. 42 
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                       Fig. 8. Det meget mørke vækst/kulturlag set i den nordlige side af grøften ud for Ryvej nr. 33. 

 

Det relative tykke fossile muldlag, der bestod af homogent mørkebrunt sand, kunne næsten følges 

uafbrudt gennem hele den overvågede del af traceet fra Ryvej nr. 42 i nordvest til nr. 19 i sydøst, en 

strækning på cirka 700 m. Mellem nr. 27 og nr. 14 var overvågningen imidlertid mere sporadisk, og her 

blev ingen profiler registreret. 

 

           

 

Fig. 9. Det mørke fossile vækstlag set i 

profil ud for Ryvej nr. 29. 
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På hele strækningen mellem Ryvej nr. 14 og nr. 19 fremstod den mørke fossile muldhorisont meget 

tydeligt og var generelt bevaret i en tykkelse af omkring 30 cm. (fig. 10). Laget lå lige over det gule 

undergrundssand, kun adskilt herfra af et ældre lyst rødbrunt vækstlag. Det kunne i forbindelse med 

udgravninger til stikledninger ind til de enkelte huse iagttages, at bevaringsforholdene også her var gode 

for gamle muldhorisonter helt ned til undergrundsniveau (jf. fig. 13). Der blev udtaget flere små stykker 

trækul (X4-X6) fra både den øvre, mellemste og nedre del af laget udfor Ryvej nr. 8B (jf. F145). 14C-

dateringer heraf forventes at kunne være med til at belyse dannelsestidspunktet for dette humøse lag, 

som formentlig svarer til det, der blev påvist i Storegade, og som synes at dække store dele af hele 

dalen.  

               

Fig. 10. Nordøst-profil udfor Ryvej 19 set fra sydvest. Her adskilles den mørkebrune fossile muldhorisont fra 
undergrunden af et lyst rødbrunt vækstlag.  

 

Udfor Ryvej nr. 14 kunne der i sydvestsiden af grøften iagttages flere faser af gamle vejbelægninger i 

form af to relativt tynde horisonter af lyst til mellem gråhvidt sand. Den nederste og ældste af disse 

synes at være anlagt direkte ovenpå det mørkebrune, let lerede fossile muldlag, der her var ca. 30 cm 

tykt. Ovenpå og til dels indlejret øverst i det ældste vejlag lå her yderligere over en lidt længere 

strækning en stenlægning af mandarin- til nævestore sten (jf. fig. 12). Afstanden mellem den moderne 

asfalt og toppen af den fossile muldhorisont var her 60 cm.                    
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                 Fig. 11. Arbejdssituation udfor Ryvej 14-12 set fra nord. 

 

                  

Fig. 12. Profil i sydvestlige side af grøften udfor Ryvej 14 set fra nordøst. Flere forskellige gamle vejbelægninger ses som 
horisonter af lyst sand, den ældste direkte ovenpå det mørkebrune fossile vækstlag. Mod nordvest (højre) ses en begyndende 
stenlægning af mindre sten ovenpå den nederste belægning.  
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Ved det nordvestlige hjørne af Ryvej nr. 8B/H.C. Andersensvej fremstod den ældste vejbelægning af et 

noget tykkere og mere massivt lyst til mellemgråt lag af nærmest kalkholdigt sand med spredte sten. 

Laget havde en tykkelse på ca. 15-20 cm. Herover lå flere serier af gamle massive stenunderlag, 

heriblandt et med store sten (fig. 13). Alderen på disse er uvis men formentlig indenfor de seneste par 

århundreder. Også her var den ældste belægning lagt direkte ovenpå den fossile muldhorisont, 

tilsyneladende uden forudgående afgravning.  

                 

 Fig. 13. Profil i udgravningens vestlige side ud for Ryvej 8B-H.C. Andersensvej, set fra nordøst. Lige under den moderne 
asfalt ses flere forskellige belægninger af sten. 

                   

Fig. 13.Gravning af stikledning ind til Ryvej nr. 12 set fra nordvest. Her er bevaret et tykt fossilt muldlag under både 
den nuværende græsplæne og fortovet. 
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Fremtidigt arbejde på stedet  

Overvågningen af de pågældende kloakeringsfaser er ligesom selve anlægsarbejdet færdigt. Resultatet af 

overvågningen af anlægsarbejdet ved Torpvej og Ryvej har vist, at bevaringsforholdene er yderst gode i 

områderne udenfor nedgravningen til den ældre kloakledning. Her var således næsten overalt bevaret 

relativt tykke fossile muldhorisonter, og i Ryvej desuden gamle vejbelægninger som hovedsageligt var 

anlagt direkte ovenpå de gamle overflader. Disse forhold har samtidig betydning for bevarelsen af både 

historiske og forhistoriske anlægsspor, som ligeledes synes overraskende gode. 

 Forholdene svarer således til dem, der blev påvist i Storegade, og det anses derfor for meget 

sandsynligt, at der ved fremtidige anlægsarbejder indenfor Østbirk-dalen vil kunne påtræffes væsentlige 

bevarede fortidsminder. Derfor anbefales det kraftigt, at der ved alle fremtidige anlægsarbejder 

foretages en nøje vurdering af stedets arkæologiske potentiale, eventuelt efterfulgt af enten en museal 

prøvegravning eller overvågning af selve anlægsarbejdet. Dette er således også tilfældet for fremtidige 

kloakeringsetaper.    
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HOM3218 Kloakseparering Østbirk, Østbirk sogn, Voer herred, tidl. Skanderborg 

amt. Sted nr. 16.05.15. Sb.nr. 241. 

Kampagne: 12-01-2015 KUAS nr. 2014-7.24.02/HOM-0023 

 

Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 12-01-2015  

100 Kulturlag Kulturlag Jernalder     

101 Naturfænomen Naturfænomen Udateret     

 

 
 Anlægsbeskrivelse 

Kampagne: 12-01-2015   

100 

Kulturlag, Kulturlag, Jernalder 

Homogen mørkgrå/gråsort sandblandet ler. Indeholder spredte trækulsnister samt fragmenter af skørnede sten. Også 

mindre, ubrændte sten (ca. 10-12 cm i diamter) i fylden. Stedvis keramik. Laget tolkes som kulturlag.   

   

101 

Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret 

Overvejende homogent lys- til mellemgråt lerblandet sand. Enkelte spredte småsten i fylden. Måske en gammel 

muldhorisont? 
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 12-01-2015  

4 Træ Trækul Neolitikum-

Jernalder 

 

5 Træ Trækul Neolitikum-

Jernalder 

 

6 Træ Trækul Neolitikum-

Jernalder 

 

 

 
 Fundbeskrivelse 

Kampagne: 12-01-2015   

4 
Træ, Trækul, Neolitikum-Jernalder 

Udtaget fra øverst i det mørkebrune fossile muldlag udfor Ryvej nr. 8B.   

5 
Træ, Trækul, Neolitikum-Jernalder 

Udtaget fra midt i det mørkebrune fossile muldlag udfor Ryvej nr. 8B.    

6 
Træ, Trækul, Neolitikum-Jernalder 

Udtaget fra nederst i det mørkebrune fossile muldlag udfor Ryvej nr. 8B.  
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Fotoliste 

 

Billede Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne

: 12-01-

2015 

 

3218/100 Profil Sydenden af Torpvej. Asfalt direkte 

på undergrund. Set fra NØ. 

  digitalt foto 15-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/101 Profil Sydenden af Torpvej. Asfalt direkte 

på undergrund. Længere mod nord 

end foto nr. 100. Set fra Ø. 

  digitalt foto 15-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/102 Profil Sydenden af Torpvej kulturlag 

A100 samt 

vejkasse/stabilgrus.Længere mod 

syd end foto nr 101. Set fra NØ. 

  digitalt foto 19-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/103 profil Sydenden af Torpvej. 

Undergrund,kulturlag 

A100,vejkasse/stabilgrus. Længere 

mod syd end foto nr 102. Set fra Ø. 

  digitalt foto 19-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/104 profil Sydenden af Torpvej.Keramik fra 

kulturlag A100.Modsatte profil 

enden foto nr103. Set fra V. 

  digitalt foto 19-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/105 fladen Sydenden af Torpvej.Kulturlag 

A100 i fladen.Længere mod syd 

end foto nr 103. Set fra NØ. 

  digitalt foto 20-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/106 profil Sydenden af 

Torpvej.undergrunden,kulturlag 

A100 under stabilgrus.Længere 

mod syd end foto nr 105. Set fra 

SØ. 

  digitalt foto 20-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/107 profil Sydenden af Torpvej.Den samme 

profil som foto nr 106. Set fra Ø. 

  digitalt foto 20-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/108 profil Sydenden af 

Torpvej.Undergrund,kulturlag 

A100, vejkasse/stabilgrus.Længere 

mod syd end foto nr 107. Set fra Ø. 

  digitalt foto 20-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/109 profil Sydenden af Torpvej.Samme profil 

som foto nr 108 men tætter på. 

Set fra Ø. 

  digitalt foto 20-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/110 profil sydenden af   digitalt foto 20-01-2015 Jan Simon 
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Torpvej.Undergrund,kulturlag 

A100,vejkasse/stabilgrus samt en 

moderne grøft. Længere mod syd 

end foto nr 109. Set fra Ø. 

Jensen 

3218/111 fladen Sydenden af 

Torpvej.Undergrunden i 

fladen.(kulturlag A100 er stoppet.) 

Længere mod syd end foto nr 110. 

Set fra NØ. 

  digitalt foto 22-01-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/112 profil Sydenden fa 

Torpvej.Undergrund,kulturlag 

A100,vejkasse/stabilgrus.Samme 

profil som foto nr 103. Set fra NØ. 

  digitalt foto 19-01-2015 Martin Krog 

Nielsen 

3218/113 profil Sydenden af 

Torpvej.Undergrund,kulturlag 

A100,vejkasse/stabilgrus. Samme 

profil som foto nr 112. Set fra SØ. 

  digitalt foto 19-01-2015 Martin Krog 

Nielsen 

3218/114 profil Sydenden af 

Torpvej.Undergrund,kulturlag 

A100,vejkasse/stabilgrus.Længere 

mod syd end foto nr 113. Set fra 

SØ. 

  digitalt foto 19-01-2015 Martin Krog 

Nielsen 

3218/115 profil Sydenden af 

Torpvej.Undergrund,kulturlag 

A100,vejkasse/stabilgrus. Samme 

profil som foto nr 113.( Er tegnet 

og beskrevet.) Set fra Ø. 

  digitalt foto 19-01-2015 Martin Krog 

Nielsen 

3218/116 arbejds foto Ryvej nr 42. Arbejds foto. Set fra 

syd. 

  digitalt foto 27-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/117 arbejds foto Ryvej nr 42. Arbejds foto. Set fra 

syd. 

  digitalt foto 27-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/118 møllesten Ryvej nr 42. Brudstykke af 

møllesten/kværnesten fra 

opfyldningslaget under vejen. Set 

fra syd. 

  digitalt foto 28-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/119 møllesten Ryvej nr 42. Møllesten/kværnesten 

som foto nr 118 men set fra V. 

  digitalt foto 28-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/120 fladen Ryvej nr 33. Kulturlag i fladen. Set 

fra syd. 

  digitalt foto 01-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/121 profil Ryvej nr 

33.Undergrund,kulturlag,opfyldnin

dslag. Set fra syd. 

  digitalt foto 01-06-2015 Jan Simon 

Jensen 
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3218/122 profil Ryvej nr 33. 

Undergrund,kulturlag,opfyldningsl

ag.Længere mod øst end foto nr 

121. Set fra syd. 

  digitalt foto 02-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/123 profil Ryvej nr 33. Undergrund, 

kulturlag,opfyldningslag. Samme 

profil som foto nr 122 men set 

tætter på. Set fra syd. 

  digitalt foto 02-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/124 profil Ryvej nr 33. Undergrund, 

kulturlag,opfyldningslag.samme 

profil som foto nr 122. Set fra SØ. 

  digitalt foto 02-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/125 skurvogn Ryvej nr 42. Frokostpause i 

skurvognen. 

  digitalt foto 03-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/126 profil Ryvej nr 29. Undergrund, 

kulturlag,opfyldningslag. Set fra 

syd. 

  digitalt foto 08-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/127 fladen Ryvej nr 29. Kulturlag i fladen. Lidt 

længere mod øst end foto nr 126. 

Set fra syd. 

  digitalt foto 08-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/128 fladen Ryvej nr 29.Kulturlag i fladen som 

foto nr 127 men set fra SV 

  digitalt foto 08-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/129 fladen Ryvej nr 27. Kulturlag set i fladen. 

Længere mod øst end foto nr 128. 

Set fra SV. 

  digitalt foto 09-06-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/130 profil Ryvej nr 42. Undergrund, 

kulturlag,opfyldning. Set fra Ø. 

  digitalt foto 26-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/131 profil Ryvej nr 42. Undergrund, 

kulfurlag,opfyldning. Samme profil 

som foto nr 130. Set fra Ø. 

  digitalt foto 26-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/132 profil Ryvej nr 42. Undergrund, 

kulturlag,opfyldning.samme profil 

som foto nr 130. Set fra Ø. 

  digitalt foto 26-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/133 profil Ryvej nr 42. Undergrund, 

kulturlag,opfyldning. Set fra S. 

  digitalt foto 26-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/134 arbejdsfoto Fra gravning udfor Ryvej 14-12 set 

fra nord. 

  digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 

3218/135 Situations-

billede 

Sænkekassen placeret i grøften 

udfor Ryvej nr. 14 set fra nord. 

  digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 

3218/136 Profil Urenset profil af grøften udfor 

Ryvej nr. 12 set fra nordvest. Her 

ses et ret stenet og tykt, mørkt 

  digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 



Side 22 af 23 

 

vækstlag lige over et ældre og 

lysere brunt vækstlag. 

3218/137 profil Gravning af stikledning ind til Ryvej 

nr. 12 set fra nordvest. Her ses et 

velbevaret, tykt fossilt muldlag 

under både den nuværende 

græsplæne og fortovet.  

  digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 

3218/138 profil Sydvestlige profil i grøften udfor 

Ryvej nr. 14 set fra nordøst. Her 

ses flere lyse horisonter af 

separate vejunderlag, det ældste 

direkte på det mørke fossile 

vækstlag. Herpå ligger yderligere 

et lag af ca. mandarinstore sten. 

  digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 

3218/139 profil Som F138   digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 

3218/140 profil Som F138 i nærbillede.   digitalt foto 29-07-2015 Per Borup 

3218/141 arbejdsfoto Fra området mellem Ryvej 8B og 

H.C. Andersensvej set fra nordvest. 

  digitalt foto 04-08-2015 Per Borup 

3218/142 profil Profil i udgravningens sydvestlige 

side ud for Ryvej 8B-H.C. 

Andersensvej, set fra nordøst. 

  digitalt foto 04-08-2015 Per Borup 

3218/143 profil Som F142 set fra øst.   digitalt foto 04-08-2015 Per Borup 

3218/144 profil Samme sted som F142, men set i 

grøftens nordøstlige side fra 

vestsydvest. Væsentligt er her det 

midterste mørkebrune fossile 

muldlag lige over et lysere og 

ældre fossilt vækstlag. Der blev her 

udtaget små stykker trækul til C14-

datering. 

  digitalt foto 04-08-2015 Per Borup 

3218/145 profil Som F144 med indridsning af lag.    digitalt foto 04-08-2015 Per Borup 

3218/146 arbejdsfoto Fra bunden af den gravede grøft.   digitalt foto 04-08-2015 Per Borup 

3218/147 arbejdsfoto Nordligste del af industrivej set fra 

sydøst 

  digitalt foto 13-08-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/148 profil Nordøst-profil udfor Ryvej 19 set 

fra sydvest 

  digitalt foto 13-08-2015 Jan Simon 

Jensen 

3218/149 profil Som F148.   digitalt foto 13-08-2015 Jan Simon 

Jensen 
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