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HOM 2354, Motorvej Rute 18, Ølholm-Vejle
Tidl. Vejle Amt
Nørvang Herred.
Sogne: Langskov, Sindbjerg og Grejs.
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Sted-SB-nr.: 170809-32
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I perioden fra april 2009 til februar 2011 forundersøgte Horsens Museum
en godt 10 km lang strækning forud for anlæggelsen af Motorvej Rute 18
Ølholm-Vejle. Der blev forundersøgt i alt 180 ha. Forundersøgelsen er
fordelt på fem budgetter men beskrives samlet i nærværende rapport. De
arkæologiske resultater spænder tidsmæssigt fra stenalder til renæssance.

Lone Seeberg Jacobsen 1/11 2011.
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Undersøgelsens forhistorie
I slutningen af oktober 2007 blev der afholdt et møde om de arkæologiske undersøgelser forud for
anlæggelsen af motorvej Rute 18, Vejle N-Riis med repræsentanter fra Vejdirektoratet samt de museer
med arkæologisk ansvarsområde, som bliver berørt af motorvejsstrækningen (Horsens Museum, Vejle
Museum og Herning Museum).
Budgettet på 61.631,25 kr. incl. moms for udarbejdelse af den arkæologiske analyse blev set af
Kulturarvsstyrelsen d. 20. dec. 2007. Budgettet blev godkendt af bygherre d. 1. juli 2008 og den
arkæologiske vurdering var færdig den 29. december 2008.

Administrative data
På basis af den arkæologiske vurdering blev der udarbejdet et minimumsbudget, et sandsynligt budget
og et maksimumbudget på henholdsvis 4.679.268,00 kr., 9.359.109,50 kr. og 18.718.132,25 kr. eks.
moms.
Da processen med udvælgelse af de forskellige arealer til forundersøgelse har været meget dynamisk,
typisk på grund af supplerende arealer til forundersøgelse qua ændrede arbejdsarealer eller arealer til
udsætning af jord, er der udarbejdet fem forskellige forundersøgelsesbudgetter. Disse fem
forundersøgelsesbudgetter hedder (listet i den rækkefølge de blev godkendt): 1. Forundersøgelse, 2.
Supplerende forundersøgelse, 3. Supplerende forundersøgelse Syd, 4. Supplerende forundersøgelse
Midt og 5. Forundersøgelse Del 5.
Budget
Beløb i kr. eks. moms
Forundersøgelse
1.931.995,75
Supplerende
626.357,50
Supplerende Syd
98.297,50
Supplerende Midt
58.658,00
Del 5
94.038,00
I alt
2.809.346,75

Godkendt KUAS
18. feb. 2009
16. dec. 2009
28. apr. 2010
2. dec. 2010
13. jan. 2011

Godkendt VD
19. mar. 2009
21. dec. 2009
5. maj 2010
9. dec. 2010
17. jan. 2011

Areal i ha
130
38
6
2,5
3,5
180

Tabel 1. Oversigt over de fem forundersøgelsesbudgetter med nøgledata.

Rent praktisk har der været en del overlap mellem de forskellige undersøgelser, så i visse tilfælde vil det
være vanskeligt rent administrativt at vurdere, hvor det ene forundersøgelsesbudget slutter og det næste
starter. Dette er begrundet i, at der under et så omfattende sagskompleks vil være store dele af
sagsbehandlingen og feltarbejdet, hvor der er sammenfald mellem de forskellige arbejdsopgaver og
budgetterne. Denne beretning er et udtryk for dette vilkår, idet den samler oplysninger og resultater fra
alle fem forundersøgelser. Dog har hver af de fem forundersøgelser hver deres eget areal,
administrative oplysninger og egen økonomi. Af samme årsag er beretningen udarbejdet i et samarbejde
mellem flere forfattere: Carsten Risager, Per Borup, Dorthe Horn Christensen og Lone Seeberg
Jacobsen.
Etaper på strækningen
På et tidligt tidspunkt efter at feltarbejdet var påbegyndt, blev det besluttet at opdele
motorvejsstrækningen i etaperne 1-6. Denne inddeling blev betinget af forskellige forhold: Den
igangværende forundersøgelse, moderne vejforløb, historiske ejerlavsgrænser og et ønske om etaper af
nogenlunde samme længde.

3

Selve motorvejsstrækningen i Horsens Museums ansvarsområde er grundlæggende et 10 km langt 90
graders sving fra vest mod syd eller omvendt, afhængigt af køreretningen (se Fig. 1).

Fig. 1. Oversigt over strækningens arkæologiske etaper.

Hvis vi starter beskrivelsen af etaperne i vest og arbejder os i en blød bue mod syd, så starter vi lidt
omvendt med:
Etape 6, station1 20.420-21.565. Etapen starter i vest med skillelinien mellem Vejdirektoratets projekt
Rute 18 Ølholm-Vejle N og projektet Rute 18 Riis-Ølholm. Etape 6 ligger bogstaveligt talt på grænsen
mellem Hedensted Kommune (Horsens museums arkæologiske ansvarsområde)og Vejle Kommune
(Vejle Museums ansvarsområde) (se Fig. 2). Da det var praktisk på dette sted at følge Vejdirektoratets
projektgrænser, lavede museerne en aftale om, at Horsens Museum varetog udgravningerne fra station
20.420. Grunden til at Etape 6 ligger som den første del af arealet var, at det var det sidste areal på
hovedstrækningen, som museet fik adgang til. Det var ikke muligt at lave en frivillig aftale med lodsejer
og arealet blev først meget sent i forløbet erhvervet af Vejdirektoratet.

Station henviser til Vejdirektoratets stationering på motorvejsstrækningen. Denne betegnelse er forsøgt bibeholdt i den
administrative korrespondance for at kunne opretholde en fælles referenceramme med Vejdirektoratet i forbindelse med
stedfæstelse af arealer.
1
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Fig. 2. Vestlig del af Etape 6. Kommunegrænsen er markeret med tyk sort streg.

Etape 1, station 21.200-23.450. Etapen starter i vest ved Kandborgvej og løber syd for Diagonalvejen
og afsluttes ved vestsiden af Viborg Hovedvej.
Etape 2, station 22.970-25.120. Etapen starter på østsiden af Viborg Hovedvej, løber relativt parallelt
med Viborg Hovedvej og afsluttes på nordvestsiden af Vejlevej.
Etape 3, station 25.000-27.000. Etapen starter på sydsiden af Vejlevej, løber relativt parallelt med
Viborg Hovedvej og afsluttes i skel ved st. 27.
Etape 4, station 26.690-28.975. Etapen starter ved skel, krydser Viborg Hovedvej fra øst og forsætter på
vestsiden ned til ejerlavsskel mellem Lindved By, Sindbjerg og Ulkær By.
Etape 5, station 28.950-30.815. Etapen starter ved skel og fortsætter ned til kommunegrænsen (se fig.
3).2

Ved Kommunalreformen i 2007 overgik en lille håndfuld matrikler fra Grejs By Ejerlav til Hedensted Kommune. Denne
situation vises ikke korrekt på alle nye kort, hvor hele Grejs By Ejerlav bliver knyttet til Vejle Kommune. Se under sagen,
korrespondancen med Vejle Museum.
2
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Ejerlavsgrænse + gl. kommunegrænse

Etape 5

Ny kommunegrænse

Fig. 3. Sydlige afslutning på Etape 5 ned mod Vejle Kommune.

Fund og Fortidsminder
Da motorvejsstrækningen er en ca. 10 km lang lokalitet og løber gennem over flere sogne, blev
lokaliteten splittet op i to i forbindelse med den elektroniske indberetning d. 21. dec. 2007. Disse
lokaliteter har henholdsvis system- og SB-nr: 189410/170809-32 og 189439/170811-60.
Museet har valgt at anvende SB-nr. 170809-32 som den administrative indgang til sagsakterne.
Efter implementering af den nye Fund og Fortidsminder database, er al korrespondance vedrørende
godkendelse af regninger og budgetter med Kulturarvsstyrelsen foregået via SB-nr 170809-32 og sagen
har hos Kulturarvsstyrelsen fået journalnummer 2009-7.24.02/HOM-0020. Før det foregik det pr.
email via postfor@kulturarv.dk.
Hver af de ovenfor nævnte etaper har fået et SB-nr. (se tabel 2). Under hvert etapenummer er
lokaliteter med væsentlige fortidsminder blevet udskilt som selvstændige journalnumre, både på museet
(HOM-nr) og i Fund og Fortidsminder databasen med SB-nr. Bemærk at der ikke blev fundet
væsentlige fortidsminder ved forundersøgelsen af Etape 6.
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HOM Navn
Motorvej Rute 18,
2354 Langskov
Motorvej Rute 18,
2354 Sindbjerg
2354 Etape 1
2354 Etape 2
2354 Etape 3
2354 Etape 4
2354 Etape 5
2354 Etape 6
2577 Havegaarde
2578 Haugevej 19
2579 Mølholm
Hvolgaard Mølle,
2580 Kampagne 1
Hvolgaard Mølle,
2580 Kampagne 3
2610 Store Kollen
2611 Guldagerhøj
2612 Skjelborg
2613 Låge Mark
2614 Smal Ager
2615 Øster Agre
2616 Petersborg
2617 Ellers Bjerg
2618 Gams Mose Agre
2619 Villesborg
2688 Toftemaal
2689 Ulkær
2690 Batteribanke
2784

Sønderled Agre

Etape

Areal til
udgravning

Sagsareal

FF Systemnr.

Stednr

Lok. Nr.

Ikke kulturhistorisk

189410

170809

32

Ikke kulturhistorisk
Ikke kulturhistorisk
Ikke kulturhistorisk
Ikke kulturhistorisk
Ikke kulturhistorisk
Ikke kulturhistorisk
Ikke kulturhistorisk
1
43349
1
4697
1
34588

15000
2500
12500

189439
196953
196964
196973
196987
200446
196952
196913
196914
196959

170811
170809
170809
170811
170811
170811
160607
170809
170809
170809

60
36
39
64
69
75
99
34
35
37

1

42397

23000

196960

170809

38

1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5

35832
110546
46590
21598
20642
20000
1460
39669
15528
1045
31034
7239
3449
12464

22000
56750
28000
4250
5000
3500
800
29500
3000
500
9500
2500
1000
4000

196960
196965
196971
196978
196979
196981
196988
196982
196989
196990
196992
200448
200449
200451

170809
170809
170809
170811
170811
170811
170811
170811
170811
170811
170811
170811
170811
170806

38
40
41
65
66
67
70
68
71
72
73
76
77
24

5

1401

254

200450

170811

78

Tabel 2. Oversigt over anvendte journalnumre og deres ID i Fund og Fortidsminder databasen.

Kontakten til bygherre
Med et stort anlægsbyggeri og tidsfrister, der gerne skulle overholdes, har det været i både bygherres og
museets interesse at få et så gnidningsfrit samarbejde som overhovedet muligt, hvilket også er lykkedes.
Kontakten til bygherre blev fra museets side varetaget af projektleder Carsten M. Risager (fra 1/7 2011
af Lone Seeberg Jacobsen) og bestod først og fremmest af en omfattende email-korrespondance med
Helle L. Nielsen, som var projektansvarlig ved Vejdirektoratet.
Udover kontakten via e-mail har der været afholdt møde ca. hver anden måned mellem bygherre og
museet. Møderne havde et meget praktisk indhold og drejede sig i vid udstrækning om afstemning af
mål og resultater vedrørende Vejdirektoratets og Museets tidsplaner. Mødereferater fra alle møder er
arkiveret under sagen.
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Kontakten til lodsejere/forpagtere/lejere (og lokalområdet)
I starten blev der satset på at oprethold et relativt højt informationsniveau overfor brugere og ejere af
arealerne på strækningen. Dette kom til udtryk i informationsbreve i forbindelse med den arkæologiske
analyse og i god til inden forundersøgelsen startede. Fra alle steder har museet mødt stor velvillighed og
kun i enkelte tilfælde har det ikke været muligt at lave frivillige aftaler med lodsejere og forpagtere om at
komme ind og få lavet forundersøgelserne i god tid inden ekspropriationen (og dermed vejarbejdet). Så
stor tak fra museet til alle de mennesker i lokalområdet, der blev berørt af anlæggelsen af vejen.
Da forundersøgelsen var blevet skudt i gang, var det naturligt at den tætte kontakt til lokalsamfundet
gik gennem udgravningsholdet og udgravningsleder på det meste af forundersøgelserne Dorthe Horn
Christensen, der har ydet en forbilledlig indsats med at opretholde en god kontakt til lodsejere og
forpagtere.

Fig. 4. De fire dobbeltsidede plancher på Statoil i Lindved.

Derudover har museet i samarbejde med Vejdirektoratet fået opsat nogle informationsplancher ved en
centralt placeret tankstation (Statoil i Lindved), hvor de forskellige udgravninger er beskrevet i tekst,
billeder og film. Plancherne er blevet løbende udskiftet og desuden har der været opstillet en kopi af
plancheudstillingen på Horsens Museum og en kopi på Glud Museum. Ejeren af tankstationen har
været glad for samarbejdet og han har fortalt at udstillingen har været godt besøgt både af lokale og
andre. Derudover har der været afholdt forskellige foredrag om undersøgelsernes resultater og der har
været forskellige avisartikler i Vejle Amts Folkeblad og Horsens Folkeblad. DR Nyheder besøgte
desuden udgravningerne ved Petersborg.
Korrespondance
Primært har korrespondancen været mellem Horsens Museum/Kulturarvsstyrelsen (godkendelse af
budgetter og regnskaber) og Horsens Museum/ Vejdirektoratet (godkendelse af budgetter, samt
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opklarende spørgsmål fra begge parter). Der har dog også været kontakt med Vejle Museum og
lodsejere/lejere/forpagtere på strækningen. Se desuden Tabel 1 og den generelle korrespondance under
sagen.
Ansvarlig for forundersøgelserne
Carsten M. Risager har fungeret som projektleder (fra 1/7 2011 Lone Seeberg Jacobsen).
Udgravningsledere: Dorthe Horn Christensen (Forundersøgelse minus Etape 6, Supplerende
forundersøgelse, Supplerende forundersøgelse Syd), Janne Damgaard Kosior (Forundersøgelse Etape
6), Per Borup (Supplerende forundersøgelse Midt) og Lone Seeberg Jacobsen (Forundersøgelse del 5).
Det assisterende personale har bestået af Kajsa Melchiorsen, Felix Vestergaard, Anders Christensen,
Majken Ryholm Hansen, Lars Pagh, Janne Damgaard Kosior, Kent Otte Laursen og Jan Simon Jensen.
Derudover har projektet i perioder haft tilknyttet en amatørarkæolog, Egon.

Topografi
Da topografien er meget skiftende på strækningen, er denne beskrevet i forbindelse med resultaterne af
forundersøgelsen. Her vil strækningen blive gennemgået i mindre etaper, og topografien er dermed
også nemmere at beskrive mere præcist. I øvrigt henvises til den arkæologiske analyse, der blev
udarbejdet inden forundersøgelsen gik i gang. I analysen er hele strækningens topografi gennemgået
nøje.

Målesystem
Alle grøfter, anlæg, forstyrrelser og ændring af fyldskifter i undergrunden, der skønnedes at være af
arkæologisk interesse, blev markeret med streger og forsynet med fortløbende numre markeret med
manillamærker og søm. Anlæg og grøfter er efterfølgende opmålt med højpræcisions-GPS i System 34
Jylland-Fyn. Alle opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3. Opmålingsdata er genereret i
MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab) og alle data er bearbejdet i MapInfo 9.5.1. I de tilfælde, hvor
det har været nødvendigt at tegne større profiltegninger, er de lokale målesøm afsat i felten og
efterfølgende målt ind med GPS.

Udgravningsmetode
Rækkefølgen i behandlingen af de enkelte områder i motorvejstracéet har været bestemt efter, hvor
entreprenørernes jordarbejder først skulle i gang. Således er strækninger med broer forsøgt undersøgt
først. Ligeledes har forundersøgelsen været afhængig af, om der har kunnet opnås frivillige aftaler med
ejer eller forpagter af de berørte matrikler.
Det første skovlstik med gravemaskinen blev taget tirsdag d. 14. april 2009. Der er gravet 2 meter brede
grøfter med ca. 20 meters mellemrum med en Liebherr 914 gravemaskine på bånd. Maskinen blev
leveret af entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S, Østbirk. Maskinen er primært blevet kørt af
Christian Hedegaard og Torben Horn Christensen.
Grøfterne er blevet trukket under hensyntagen til topografien, motorvejens forløb og de enkelte
landmænds ønsker (bl.a. hensynstagen til sprøjtespor). Således er en del af grøfterne på den nordlige del
af strækningen trukket øst-vest for at tilgodese ønsker fra lodsejerene. Efterfølgende viste det sig, at
denne løsning ikke var optimal arkæologisk set. Derfor er grøfterne i disse områder lagt tættere end 20
meter, samt der er lavet en del udvidelser. På den øvrige strækning er grøfterne trukket nordvest-sydøst,
nord-syd eller nordøst-sydvest. Der er lavet beskrivelser af alle grøfter, der beskriver topografi,
orientering, undergrund, anlæg og eventuelle tolkninger. Forundersøgelsen har kørt i en glidende
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arbejdsgang uden afbrydelser. Undersøgelsen lå dog stille nogle uger omkring høst 2009 samt nogle
måneder i forår/sommer 2010.
Arbejdsprocessen har været således, at én person har fulgt maskinen og beskrevet grøfter, en anden har
målt op med GPS, mens en tredje har snittet og beskrevet anlæg. På denne måde har maskinen kunnet
holdes kørende uden afbrud, da der hele tiden har været noget, der kunne dækkes, når det var påkrævet
at bruge lidt ekstra tid på et område. Alle søgegrøfter blev dækket, og det er tilstræbt, at undersøgelsen
af en mark ikke har overskredet seks dage fra første grøft blev trukket til den var dækket igen.
Betegnelsen af grøfter og anlæg
Søgegrøfterne i forundersøgelsen er fortløbende nummereret. Således hedder den første grøft, der blev
trukket 1. Grøft nummer to, der blev trukket, hedder 2 osv. Ligeledes er de fundne anlæg fortløbende
nummereret fra A1 og fremefter.
Snit og beskrivelser
Udvalgte spor efter stolpehuller, gruber eller andre menneskeskabte anlæg blev snittet og beskrevet.
Profilerne blev tegnet i målestok 1:20. I anlæg, hvor der var mere end et fyldskifte, er disse blevet tildelt
et bogstav hver. Anlæg, der er kommet til syne under andre anlæg, har fået et nyt A-nummer eller er
blevet udskilt med et undernummer. Anlægsbeskrivelser er skrevet i MUD. En del af de anlæg, der ikke
blev snittet, er undersøgt og beskrevet i fladen.
Fotografisk dokumentation
Der er løbende taget en del billeder af landskabet både før og efter forundersøgelsens grøfter blev
trukket. Dette er gjort for at dokumentere natur og bygninger inden disse ødelagdes eller blev
omformet af motorvejen. Herudover er der fotograferet relevante anlæg primært i digitalt format,
skundært i sort/hvid. Der foreligger altså ikke fotografisk dokumentation for samtlige anlæg.
Arbejdsbilleder er kun taget med digitalt kamera. Alle digitale fotos er beskrevet samt uploadet i MUD.
Hjemtagelse af fund
Samtlige fund blev gemt i plastposer med lynlås med sort tuschpen påført anlægsbetegnelse/A-nr.,
materiale, dato for indtagelse og navn på medarbejderen, der indtog fundene. Efterfølgende blev disse
fund indført i en fundliste og deres fundnummer (X-nummer) er tilføjet på posen. Principielt blev der
brugt et X-nr for hver fundenhed fra samme anlæg. Fundlisten er blevet skrevet i MUD.
Arkivering
Al indsamlet materiale i form af gravebøger, fotobøger, fotos (digital og S/H), tegninger, fundlister,
anlægsbeskrivelser, konstruktionslister, tegninger og oversigtplaner opbevares på Horsens Museum
under journalnummer HOM 2354. Fund opbevares på Horsens Museums magasiner.
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Undersøgelsens resultater
Fra station 20.400 til 21.200
På denne strækning, der ligger i Ilved By, Stovgård hgd, Kandborg og Hauge Ejerlav, er trukket
grøfterne 466-489. Grøfterne 466-484 er trukket nord for Diagonalvejen, mens grøfterne 485-489 er
trukket syd for denne.
Topografi på strækningen
På denne strækning løber en del af Ølholm-Hauge Bæk. Bækken udgør kommune-, gammel amts-,
herreds-, sogne- og ejerlavsskel. Nord for den oprindelige bæk er der en del gamle engområder med
flere vandhuller men også nogle tørre, flade områder samt enkelte bakketoppe. I dag er det hele dyrket
mark. Området er generelt ret ødelagt af et eksisterende regnvandsbassin, vejtunnel,
transformatorstation, vej, regnvandsbassin og forlægning af åløb.
Resultater
Som forventet blev der på denne del af strækningen ikke registreret væsentlige fortidsminder. De
registrerede anlæg på strækningen består hovedsagligt af dræn, moderne nedgravninger, vådområder
uden fund og spor efter moderne ødelæggelser. Disse ødelæggelser kan alle henføres til det store
anlægsarbejde i forbindelse med Diagonalvejen. Dog lykkedes det i et område vest for
transformatorstationen på en svag forhøjning at finde nogle spredte kogestensgruber (grøft 466 og
467). Kogestensgruberne er snittet og beskrevet. Derudover blev der åbnet godt omkring dem for at
klargøre, om de lå i forbindelse med andre anlæg eller i en form for system, eksempelvis på række eller
lignende. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet.

Fig. 5. Arbejdsfoto fra forundersøgelsen. I baggrunden til højre ses træerne ved det eksisterende regnvandsbassin.
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I østenden af grøft 473 blev påtruffet ejerlavsskellet mellem Stovgård og Kandborg Ejerlav. Skellet blev
snittet og registereret. Det fremstod som en dobbeltgrøft. Den ene (A7438) er let rundbundet, mens
den anden (A7448) fremstår mere flad. Der er ingen tvivl om, at A7448 er yngre end A7438, hvilket
kunne ses både ud fra stratigrafien i profilen samt på fylden i grøfterne. Selvom grøfternes placering
afviger ca. 7-8 meter i forhold til Orginal 1-kortene, er der ingen tvivl om, at der er tale om skellet
mellem Stovgård og Kandborg Ejerlav. Grøfterne er færdigundersøgt i forundersøgelsen og giver ikke
anledning til egentlig udgravning på stedet.
Den vestligste del af strækningen ud mod Ildvedvej blev ikke forundersøgt, da der ud fra ældre
luftfotos blev vurderet, at området var totalt ødelagt af udlægninger og jorddepoter. Dog blev grøft 483
trukket så langt ud, at ødelæggelserne blev konstateret i søgegrøften.
Fremtidigt arbejde på stedet
På baggrund af forundersøgelsen på denne strækning er der ikke udtaget områder til yderligere
undersøgelse. Hele strækningen var som beskrevet meget ødelagt af tidligere anlægsarbejder.
Ejerlavsskellet mellem Stovgård og Kandborg Ejerlav blev færdigundersøgt på forundersøgelsen og skal
ikke undersøges yderligere. Udover ejerlavsskelet blev der ikke konstateret væsentlige fortidsminder.
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Fra station 21.200 til 22.100 (HOM 2577 Havegaarde og HOM 2578 Haugevej 19)
På denne strækning, der ligger i Hauge Ejerlav, er der trukket grøfterne 1-45, 83-84 samt 456-465.
Grøfterne 456-465 er trukket nord for Diagonalvejen, mens grøfterne 1-32, 42-46 og 83-84 er trukket
på markerne mellem Diagonalvejen og Haugevej. Endelig er grøfterne 33-41 trukket på markerne syd
for Haugevej.
Topografi på strækningen
Området er et småbakket morænelandskab med mange små bakker og vandhuller. Hauge Mose er et
specielt slugtområde, hvor rampen krydser henover motorvejen. Østligst er etableret et
regnvandsbassin i et gammelt vådområde (station 22.020). Selve motorvejsstrækningen skærer sig
gennem adskillige gamle vådområder bl.a. et tilløb til Ølholm Bæk langs den østlige ejerlavsgrænse
(station 22.070).
Resultater
På marken nord for Diagonalvejen er som tidligere nævnt trukket 10 grøfter. Der er ikke fundet spor
efter væsentlige fortidsminder i disse. Derimod bærer grøfterne præg af de massive ødelæggelser, der er
sket i forbindelse med anlæggelse af Diagonalvejen og omlægning af ledninger. På markerne mellem
Haugevej og Diagonalvejen er der trukket 39 grøfter. Det nordlige område ud til Diagonalvejen er
meget ødelagt af moderne forstyrrelser og opfyldninger sandsynligvis fra anlæggelsen af vejen. Det
samme gør sig gældende for området ud mod Kandborgvej. Mellem station 21.400 og 21.500 har
gården Haugegård ligget. Den blev revet ned i forbindelse med anlæggelsen af Diagonalvejen. Gården
findes på kortmateriale fra 1819 og kunne have haft en forgænger. Desværre viste forundersøgelsen
ikke tegn på en sådan. Jorden var i det hele taget meget ødelagt af anlægsspor efter den nu nedrevne
Haugegård.
Omkring station 21.650 vest for Hauge Mose er der et område med en meget stor koncentration af
stolpehuller (omkring A150). Stolpehullerne ligger i et sv-nø orienteret bælte gennem motorvejstracéet.
Stolpehullerne er meget ens både i størrelse, form og fyld. De er ca. 20-30 cm i diameter (enkelte lidt
større) og 15-20 cm dybe. Fylden er helt ensartet lys gråbrun og helt uden fund. Bæltet er ca. 3 meter
bredt og kan følges over 23 meter. Hvordan det videre forløb er mod nord er uklart, da det ikke er
genfundet i de nordligste grøfter, hvor der er et gammelt opfyldt vådbundsområde. En udgravning af
området ville kunne afklare dette forhold. Undergrunden er her ødelagt af moderne opfyldninger og
traktose.

Fig. 6: Hulbæltet vest for Hauge Mose. Det videre forløb uden for disse grøfter er endnu uafklaret. Bemærk de
parallelle spor ned gennem forløbet. Disse stammer fra en gyllevogn, der for nogle år siden sad fast i området.
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Forløbet af hulbæltet mod syd er heller ikke klart. Der er fundet stolpehuller i den sydligste grøft ud
mod Haugevej (grøft 7), som i form og fyld ligner meget, men stolpehullernes tæthed er ikke nær så
stor som i grøft 11 og 12. I grøft 8, som ligger mellem grøft 7 og 11, burde hulbæltet også være
genfundet, men en del yngre anlæg formodes at have forstyrret hulbæltet. Det bør også nævnes, at der
ned gennem stolpehulsbæltet ses to kørespor. Disse stammer ifølge ejeren af marken fra en gyllevogn,
som for nogle år siden sad fast i det våde område nord for hulbæltet.

Fig. 7. Til venstre ses et foto af hulbæltet set fra
sydvest. Stolpehullerne er markeret med hvide
manillamærker.
Fig. 8. Til højre ses profilen af et af stolpehullerne.
Fylden var fuldstændig ens i alle de snittede anlæg,
og desværre helt fundtom.

Hulbælter som det, der er fundet her ved Hauge Mose, kaldes også for Cæsars liljer og er et førromersk
forsvarsanlæg. De har fået det poetiske navn, fordi de romerske soldater fandt en vis lighed mellem
denne blomst og stolpehullerne, hvori der sad tilspidsede stolper. I Cæsars bog om Gallerkrigene
beskriver han, hvordan romerne under slaget ved byen Vercingetorix graver nogle dybe tragtformede
huller i flere rækker. Nede i hullerne anbragte de lårtykke runde stolper, der var tilspidsede og
ildhærdede foroven. Stolperne var anbragt, så kun nogle få tommer stak op over jorden. Herefter blev
de dækket med ris og kvas.3 Der blev dog ikke fundet spor efter stolper i stolpehullerne ved Hauge
Mose, men de har efter al sandsynlighed været der.
Der er fundet flere af disse hulbælter i Danmark primært i de vestjyske områder. Fundet af hulbæltet
ved Hauge Mose er det østligste, der er fundet i Danmark. Jf. Bo Steens typologi er hulbæltet ved
Hauge Mose et anlæg af typen A, da der ikke i forundersøgelsen er stødt på fremskudte stolper, som
kendetegner type B. Type A er da også den mest almindeligt forekommende af de ca.18 hulbælter, der
er fundet indtil nu i Danmark.4

Jørgen Jensen 2006, s. 94-98.
Bo Steen 2009, s. 5-16. Efter udgivelsen af denne artikel er fundet mindst 2 nye hulbælter. Det ene i Horsens Museums
ansvarsområde (Hedensted) mens det andet er fundet ved Holstebro, hvor størstedelen af de kendte hulbælter er fundet.
3
4
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Vest for hulbæltet er der fundet anlæg i form af stolpehuller og gruber. I gruben A215 blev der fundet
en del keramik, som sandsynligvis kan dateres til samme tidsperiode som hulbæltet, altså førromersk
jernalder. Det er i forundersøgelsen ikke blevet klarlagt om disse stolpehuller hører til huse eller hegn,
for dimensionerne på stolpehullerne udelukker hverken det ene eller det andet. Det virker dog
plausibelt, at der ligger et hus ved stolpehullerne i grøft 11. En undersøgelse på stedet vil kunne afklare,
hvilken funktion disse stolpehuller har haft, samt belyse en eventuel sammenhæng med hulbæltet.
Øst for hulbæltet ses to parallelle grøfter (A350 og A351). Disse grøfter tolkes som en del af det
beskyttede dige, der er på dette sted. Når man lægger opmålingerne sammen med Original 1 kortet over
området, så ligger de fundne skelgrøfter præcist, der hvor diget ses. Skelgrøfterne er ikke ret dybe, og
adskiller sig i form og fyld markant fra det dræn, der er gravet ned ved siden af den.

Fig. 9. Søgegrøfter i Hauge Mose. Der var ikke mange spor efter menneskelig aktivitet her. Et par enkelte afslag
blev fundet i et tyndt fyldskifte på kanten af mosen.

Øst for diget falder terrænet kraftigt ned til Hauge Mose. På overgangen til mosen blev der påtruffet et
tyndt aktivitetslag med et par flinteafslag (A325). Der har sikkert været en form for aktivitet ved mosen
i stenalderen, men ikke noget, der har efterladt sig yderlige spor.

Fig. 10. Fra Hauge
Mose stiger terrænet
kraftigt op mod
plateauet med
Haugevej 19. Også her
er der fundet
bebyggelsesspor.
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Fra Hauge Mose stiger terrænet igen op mod den nu nedrevne ejendom på Haugevej 19. På det lidt
flade plateau lige vest for ejendommen ligger der et gammelt vådområde, der stadig i dag er særdeles
vådt. Lige vest for vådområdet dukkede der en række stolpehuller op som enten stammer fra et
hegnsforløb eller et vægforløb i et hus (omkring A295). I området er der også fundet gruber med
keramik. Keramikken var desværre noget fragmentarisk, og der manglede skår med daterende
karakteristika såsom bund, randskår samt dekoration. Dog er der ikke noget i brænding og magring, der
adskiller disse skår fra de førromerske, der er fundet i området. Det formodes derfor, at
bebyggelsessporene her i dette område er samtidige med hulbæltet.

Fig. 11. Til venstre ses et arbejdsfoto fra
forundersøgelsen i det sumpede område ved tilløbet til
Ølholm Bæk, hvor kløvestenen blev fundet.
Fig. 12. Til højre ses kløvestenen. Bemærk, at der stadig
sidder noget metal i det andet hul set fra venstre.

Ved muldafrømningen af grøfterne i engområdet øst for tilløbet til Ølholm Bæk blev der fundet en sten
med tydelige kløvemærker, en såkaldt kløve- eller rillesten. Disse sten er sporene efter stenhuggernes
arbejde i de sidste 900 år og vidner om de tusinder af sten, der er hugget til kvadre eller kløvet kamp, og
som i dag indgår i vores slotte og kirker og i almindelige staldbygninger, broer, stenkister og
fundamenter til huse. Stenene kan findes overalt i landskabet. De er karakteristiske ved at have synlige
kløvemærker. Kløvemærkerne kan være kilehuller. Det er rækkevis indhuggede huller, som er ca. 4-7
cm dybe og 4-5 cm lange (målt i forhold til kilehulrækkens retning.) De typiske kilehuller er 4-5 cm
lange, men man kan også finde længder på 8, 14 eller 24 cm. De kan blive så lange, at der kun er plads
til to eller tre stk. hen over stenen og kaldes så riller. En rille og et kilehul har den samme udformning i
dybden. De er begge koniske (v-formede). De har samme variation fra sten til sten i dybde og bredde.
Og ikke mindst: begge ses sjældent tættere end femten cm fra stenens kanter.
Op gennem middelalder og nyere tid kløvede man sten med jernkiler (kiler af tørt træ har også været
anvendt) spændt op i disse riller eller kilehuller. Mellem rillens eller kilehullets væg og kilen placeredes
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et tyndt, blødt stykke jern kaldet blikkers. Ved at slå med en hammer spændtes kilerne lige meget op.
Trykket skulle være sideværts og ikke i top og bund, og processen måtte ikke forceres.5
Den sten, der blev fundet her ved tilløbet til Ølholm Bæk, er en kløvesten, den har en række med 7
kilehuller hen over den største af fladerne samt en anden række med 4 huller vinkelret på denne. I et af
hullerne i den lange række sidder der stadig noget, sandsynligvis et stykke jern, der kan stamme fra en
knækket jernkile. Hvornår denne kilesten er forsøgt kløvet, og hvor den skulle ha været brugt, er ikke
let at sige, men udformningen af hullerne tyder på, at det ikke er sket i nyere tid. Stenen er registeret,
men ikke hjemtaget. Fundet af den giver ikke anledning til udgravning, da stenen er fundet oven på
jorden og uden kontekst. Den kunne for den sag skyld være sekundært deponeret i dette sumpede
område.
Udover moderne opfyld og de føromtalte forhistoriske aktiviteter, er der ikke væsentlige fortidsminder
på markerne. Der er påtruffet en del grøfter spredt ud over området, men disse stammer fra nyere tid,
og dækker over dræn, markskel o. lig.
På markerne syd for Haugevej er der trukket 9 grøfter (33-41). På den vestlige del af markerne er
undergrunden meget ødelagt af opfyldninger i nyere tid, og der er derfor ikke fortidsminder på dette
stykke. Midt på strækningen i forlægningen af Haugevej er der en lille bakke. Både øst, vest og nord for
denne lille bakke falder terrænet ned i gamle vådområder (A381, A529, A437 og A416). I disse
vådområder ligger der meget keramik, der kan dateres til den yngre del af bronzealderen. På bakkens
top er der fundet en del stolpehuller (omkring A603), og flere af dem var rigtig fine og dybe. Der var
intet daterende i disse stolper, men de stammer efter al sandsynlighed fra et hus, som må henføres til
samme periode som den fundne keramik i de omkringliggende vådområder.

Fig. 13. Plan over søgegrøfterne på den lille bakketop. Stolperne fra bronzealderhuset ses midt i billedet.

Øst for bakken med huset og de omkringliggende vådområder stiger terrænet igen ret kraftigt op til et
plateau. På dette plateau er der fundet en del anlægsspor i form af stolpehuller og gruber. Især en grube
(A548) skilte sig ud både i størrelse og indhold. Den var meget stor og indeholdt meget keramik, der
ligeledes kan dateres til bronzealderen. Sandsynligvis skal de stolpehuller, som ligger i de to sydligste
5

http://www.ancient-astronomy.dk/julmag01.htm
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grøfter, tolkes som tilhørende et hus. Det er typisk, at husene i bronzealderen ligger 20-30 meter fra de
store gruber.

Fig. 14. Foto taget fra plateauet mod vest. Midt i billedet ses den lille bakketop, hvorpå der har ligget et
bronzealderhus. I lavningerne rundt om bakken var der vådområder med keramik i.

På GPS-opmålingerne fra området på toppen af bakken ses en stor koncentration af anlæg, som ligger
på linje. Der er ikke så mange anlæg som i hulbæltet, og de ligger heller ikke helt så regelmæssigt. En del
af disse anlæg er blevet snittet, og der var intet eller meget lidt at se i profilen. Alligevel kan det ikke helt
afskrives, at disse anlæg har været noget. De stod meget tydeligt ved muldafrømningen og ligger
desuden i næsten direkte forlængelse af det allerede erkendte hulbælteforløb.
Fig. 15. Foto af den gruppe af anlæg, der blev fundet oppe
på plateauet syd for Haugevej. Desværre var der en del af
anlæggene, hvor der ikke var noget at se i snit. I
baggrunden på den lysegrønne mark blev det førromerske
hulbælte fundet.
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Fremdigt arbejde på stedet
På baggrund af forundersøgelsen på denne strækning, er der udtaget et område nord for Haugevej med
væsentlige fortidsminder, der bør undersøges inden anlæggelsen af motorvejen. Området dækker det
erkendte samt det formodede forløb af det førromerske forsvarsanlæg samt de bebyggelsesspor, som
sandsynligvis skal ses i sammenhæng med dette anlæg.
Herudover er der udtaget et område syd for Haugevej, hvor der ligger en bronzealderbebyggelse med
flere huse, gruber samt vådområder, der har været brugt til deponering af affald. Området syd for
Haugevej dækker også det område, hvor det førromerske hulbælte kan formodes at fortsætte sit forløb
mod syd. Denne lokalitet har fået sagsnummer HOM 2577, Havegaarde. Derudover er der udtaget et
mindre område lige vest for den nu nedrevne ejendom på Haugevej 19. Dette område dækker et
område med bebyggelsesspor fra hus og hegn samt gruber med keramik, der ligeledes skal ses i
sammenhæng med hulbæltet vest for Hauge Mose. Denne lokalitet har fået sagsnummer HOM 2578,
Haugevej 19.

Fig 16. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Fra stationsnr 22.100 til 22.700 (HOM 2579 Mølholm)
På denne strækning, der ligger i Hvolgård hgd. Ejerlav, er der trukket grøfterne 46-63 samt 329-334.
Topografi på strækningen
Området er et småbakket morænelandskab med en større bakke med små vandhuller. Rampen til
Diagonalvejen (st. 22.070-22.550) løber mod nordøst op gennem tilløbet til Ølholm Bæk og trækker et
stykke over flad mark og kobler sig så på Diagonalvejen. Det vestlige regnvandsbassin (st. 22.150) ligger
i et sumpet område lige øst for tilløbet til Ølholm Bæk. Motorvejen mellem tilløbet til Ølholm Bæk og
Ølholm Bæk (st. 22.070-22.680) bevæger sig op over en stor bakke og tæt på en gammel nedlagt gård
(st. 22.380). Den østlige del af marken falder kraftigt ned mod Ølholm Bæk.
Resultater
Der er blevet trukket to grøfter, hvor rampen til Diagonalvejen skal ligge. Som forventet var området
helt ødelagt af opfyldninger og anlægsspor fra anlæggelsen af Diagonalvejen, og det vil ikke være
nødvendigt med yderlige udgravninger i dette område.
I den nordligste søgegrøft i motorvejstracéet (grøft 47) fremkom der to lange rækker af stolpehuller.
Stolpehullerne ligger meget regelmæssigt med en afstand af ca. 3 meter og kan følges over 180 meter.
Ved muldafrømningen blev stolpehulsrækkerne tolket som én række, der ca. midt i søgegrøften løber
igennem et mindre vådområde, hvori det ændrer sit forløb en smule. Ved nærmere studie af
opmålingerne blev det tydeligt, at hvis man forlænger begge stolperækker gennem vådområdet, så er der
tale om to rækker stolpehuller, der ligger fuldstændig parallelt med hinanden med en afstand på 1,5
meter. Det er derfor ikke umuligt at der i stedet er tale om en del af et meget langt dobbelthegn eller
sadeltagshegn. Der er ikke fundet keramik i stolpehullerne, til gengæld er der i et par stykker af dem
fundet nogle korroderede jernstykker. Dermed kan hegnet dateres til jernalderen eller senere.
Hegnet skal sandsynligvis ses i sammenhæng med de andre bebyggelsesspor som ses på marken. I
østenden af grøft 48, der ligger lige syd for grøften med det mulige sadeltagshegn, er der en større
grube, som indeholdt store mængder keramik, der kan dateres til førromersk jernalder. Alternativt skal
sadeltagshegnet ses i sammenhæng med det hulbælte, der blev fundet ca. 360 m vest herfor. Om disse
to anlæg har direkte sammenhæng vides ikke. De kan have indgået i en sammenhæng i den forstand, at
de begge løber ud i vådområder, der sammen med de menneskeskabte konstruktioner har skabt en
indhegning af en anselig størrelse, hvori en førromersk bebyggelse har ligget.
På den østlige del af marken, hvor sadeltagshegnet er fundet, er der spredte gruber og stolpehuller. Mod
syd er der trukket to små søgegrøfter i det kommende regnvandsbassin. I disse grøfter er der fundet et
par kogestensgruber samt et vådområde med enkelte flintafslag. Der er ikke fundet andet af
kulturhistorisk interesse på den østlige del af marken.
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Fig. 17. Oversigt over grøfterne omkring sadeltagshegnet. Med gult er markeret de linjer, som man kan trække
ned gennem stolpehulsrækkerne. På tegningen er disse gule linjer forlænget, så man kan se, hvor nøjagtig en
afstand der er mellem de to rækker.

På den vestlige del af marken er koncentrationen af anlæg noget større. Desværre har intensiv dyrkning
af marken bevirket, at de registrerede anlægs bevaringsgrad er ringe. Især på toppen af bakken, hvor
koncentrationen af anlæg er størst, er det tydeligt, at dyrkningen af jorden, har minimeret anlæggene. I
det hele taget er det en ret kompliceret undergrund at se noget i, den er meget skiftende fra fed ler til
mere siltet undergrund for igen at skifte til grus eller ren sand. Dette har sammenholdt med øst-vest
orienterede søgegrøfter og en meget varm periode mens forundersøgelsen stod på, kompliceret
iagttagelsesforholdene en del. På den østlige del af marken ses både stolpehuller, gruber af forskellig
karakter, vådområder med kulturlag (hele østenden af grøft 62 samt A868 i grøft 57, A765 og A769
(begge i grøft55), og A804 i grøft 56), skelgrøfter og en gammel markvej (A1051, 1052, 1041, 1042, 962,
963, 860, 867, 806, 807, 773 og 775). Markvejen har haft et nord-sydgående forløb, og kan følges i alle
grøfterne hen over marken. På gamle kort ses vejen tydeligt, og den har ført ned til den nu nedrevne
gård nord for motorvejstracéet.

Fig. 18. Oversigt over de grøfter, der er trukket på den østlige del af marken. Med gråt er markeret de formodede
huse, der er lokaliseret (kanten er stiplet, da afgrænsningerne ikke fundet). Med blåt ses et vådbundsområde, hvor
der blev fundet meget keramik fra førromersk jernalder. Med grønt er markeret gruben A837, der bl.a. indeholdte
skår fra et svaleredekar. Endeligt viser den røde farve det kulturlag, hvor der blev fundet en stor mængde brændt
ler og keramik.
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Fig. 19. Stolpehullet A776 var 120 cm dybt og havde bevaret træ i bunden. Dateringen er uvis.

I grøft 55 (den nordligste grøft på den østlige del af marken) er der fundet stolpehuller fra de
tagbærende stolper i et langhus (A926, A925 og A924). En fjerde stolpe i huset er lokaliseret i grøft 56
(A758). Huset er dermed sandsynligvis et treskibet langhus med en sydvest-nordøstlig orientering.
Stolpehullernes dybde varierer fra 15-20 cm til 35 cm. Der er ikke fundet noget daterende materiale i
huset, og det dateres udelukkende ud fra fundene i de omkringliggende gruber til førromersk jernalder.
Længere mod øst i grøft 55 er der fundet to stolper (A776 og A1007) med en dybde på henholdsvis 120
og 158 cm. De adskiller sig markant fra, hvad der ellers er fundet på marken. Der er en indbyrdes
afstand på 3,80 meter mellem de to stolper, men det har ikke i forundersøgelsen været muligt at
lokalisere flere stolper, eller klarlægge funktionen af disse meget store anlæg. Ligeledes er det heller ikke
muligt at sige noget om dateringen, da der på trods af noget dårlig bevaret træ i bunden, ikke er fundet
noget daterende i nogen af stolpehullerne.
I grøft 57 var der ligeledes en stor koncentration af stolpehuller. Også her ligger der et treskibet langhus
(tagbærende stolper A844, A854 og A936) og sandsynligvis også et tilhørende hegn. Dateringsmæssigt
er der ingen keramik eller andre fund, der kan hjælpe. Huset dateres derfor som det første hus ud fra
fund i de omkringliggende anlæg til førromersk jernalder (gruben A837 indeholdte bl.a. dele fra et
svaleredekar samt randskår med ridser i randen).
Fig. 20. Gruben A837 indeholdt udover et svaleredekar randskår med
indridsninger, som var almindelig dekorationsform i førromersk jernalder.
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Ligeledes er der i samme grøft lidt længere mod øst fundet indtil flere stolpehuller, der i dybde og fyld
indikerer, at der også her ligger et hus (i området omkring A1088). Det har dog ikke været muligt i
forundersøgelsen at afdække og udskille det nøjagtige forløb og udstrækning af huset.
Midt mellem de to huse, er der et større område med et kulturlag/fyldskifte (A868). Området er snittet
vinkelret på søgegrøften, og det har en meget spændende profil. Først et op til 28 cm tykt homogent
mørkbrunt lag med spredte trækulsnister og en del keramik også fra førromersk jernalder. Under det
mørkebrune lag kom et mørkbrunt til sort lag med masser af trækulsnister og små stykker trækul.
Derefter fulgte et ca. 10 cm tykt lag af spættet gulrødt til orange ler og rødbrændt ler med spredte
trækulsnister. Enkelte klumper af det rødbrændte ler tyder på, at der kan være tale om næsten helt
opløst lerklining. Under det rødorange lag kom der yderlig to lag af forskelligt ler med en del natursten
i. Måske er der her tale om udsmid fra et brændt hus med lerklining eller måske resterne af en bageovn.
Det var ikke muligt at afgøre udstrækningen af det brændte ler i søgegrøften, men det ser ud som om
laget dykker mod nord og bliver tykkere, mens det mod syd bliver tyndere. Ligeledes var
koncentrationen af natursten også størst i den nordlige del af profilsnittet.

Fig. 21. Profilfoto af snittet i kulturlaget A868. Den orange stribe består af knust brændt ler og lerklining.

I søgegrøft 60, der ligger lige syd for grøft 57, var der ligeledes en del anlæg. Her var der tale om en god
blanding af stolpehuller og gruber med førromersk keramik. Der er ikke udskilt deciderede
konstruktioner, men efter al sandsynlighed ligger der en del af et hegn (omkring A949) lige sydvest for
et af de føromtalte huse. I søgegrøften lige syd for det mulige hegn (i grøft 62) ses et større vådområde,
hvori der er fundet en masse keramik. Keramikken kan dateres til samme periode som alle de andre
bebyggelsesspor, altså førromersk jernalder.
På den østligste del af marken falder terrænet en del ned mod Ølholm Bæk, og der er ikke registreret
væsentlige fortidsminder her. Der er blevet snittet et par skelgrøfter. Desuden viste det sig, at flere af de
indmålte fyldskifter kunne afskrives som naturlige aflejringer og undergrundsfænomener.
Fremtidigt arbejde på stedet
På baggrund af forundersøgelsen på denne strækning, er der udtaget et område med væsentlige
fortidsminder, der bør undersøges inden anlæggelsen af motorvejen. Området, der strækker sig hen
over den store bakke, dækker det erkendte og det formodede forløb af sadeltagshegnet samt de
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bebyggelsesspor, der hører hertil. Derudover er en stor del af den vestlige del af marken udtaget, da der
her ligger en større bebyggelse fra førromersk jernalder. Der er fundet flere huse, hegn og gruber samt
udsmidslag med en del keramik. Denne lokalitet har fået sagsnummer: HOM 2579, Mølholm.

Fig. 22. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Fra station 22.700 til 23.500 - vest for Viborg Hovedvej (HOM 2580 Hvolgaard Mølle)
På denne strækning, der ligger i Hvolgård Hgd. Og Ølholm Bys Ejerlav, er der trukket grøfterne 64-82,
314 til 328, 365-370 samt 424.
Topografi på strækningen
Ved station 22.700 krydser motorvejen Ølholm Bæk. Den vestlige brink af åen er som før omtalt meget
stejl, mens den østlige side er et bredt engstykke. Engstykket har formentlig aldrig været under plov.
Engen og åen ser på baggrund af historiske kort ud til at have ligget relativt uforstyrret hen gennem de
sidste to hundrede år. På marken øst for engstykket stiger terrænet igen kraftigt op til et relativt fladt
område med små forhøjninger i landskabet. Østligst på marken skærer motorvejen ejerlavsskellet til
Ølholm By.

Fig. 23. Foto taget fra det flade område øst for Ølholm Bæk. Man kan tydelig se, hvor kraftigt terrænet falder ned
mod bækken, der løber langs med træerne. Der var ingen anlæg på selve skråningen, der dermed skal ses som
afgrænsningen af den registrerede boplads mod vest.

Resultater
Denne del af forundersøgelsen bød på overordentlig mange anlæg. I stort set alle grøfter på denne
strækning væltede det frem med spor fra menneskelig aktivitet op gennem tiden. Overordnet set
koncentrerer anlæggene sig til det flade område i trekanten mellem Viborg Hovedvej og Hvolgårdsvej.
De stopper stort set uden undtagelse, hvor terrænet knækker og begynder at falde ned mod Ølholm
Bæk i vest. Ligeledes falder koncentrationen af anlæg på den mark, der ligger syd for Hvolgårdsvej. Her
er anlæggene repræsenteret i mindre områder.
I grøft 72, der er en af de sydligste grøfter på den nordlige side af Hvolgårdsvej, er der fundet et hus
(tagbærende stolper A1384 og A1385). Huset er et treskibet langhus med en sydvest-nordøstlig
orientering. Huset er bredt dateret til jernalderen. Der er ikke fundet daterende fund i husets
stolpehuller, men andre fund på marken tyder på, at der er tale om et jernalderhus. Undergrunden er på
stedet noget vanskelig. Den består af forholdsvis mørkt gruset ler. Ved muldafrømningen blev den ene
væg derfor registreret som et sammenhængende anlæg/grøft, mens den anden væg ikke blev registeret.
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Ved afrensning viste det sig dog hurtigt, at grøften i virkeligheden bestod af en række stolpehuller. Ved
eftersøgning blev den anden væg lokaliseret.
Fig. 24. Oversigt over det treskibede hus i grøft
72. Det grå område indikerer husets mulige
udstrækning. Med rødt ses vægstolperne, med
gult de tagbærende stolper (med lidt lysere gult
er vist formodede tagbærende stolper). Med
grønt er vist den grøft, som den ene væg i første
omgang blev set som.

Omtrent midt i grøft 70 ligger der et 15 m langt kulturlag (A1350), hvori der er fundet keramik fra
middelalderen. Dateringsmæssig ligger keramikken i den senere del af perioden. Kulturlaget dateres
derfor bredt til 14-1500-tallet. Kulturlaget skal ses i sammenhæng med den gruppe af stolper og andre
anlæg, der ses i grøften lige nord for grøft 70. Her ligger rigtig mange anlæg, som ved snit viste sig at
have en god dybde. Det var i forundersøgelsen ikke muligt at udskille deciderede huskonstruktioner.
Sammenholdt med de høje målebordsblade er der noget, der tyder på, at de mange anlæg kan stamme
fra en mølle (Hvolgård Mølle), der har ligget lige syd for dette område. Alternativt kan der være tale om
bebyggelsen Slaris, der omtales i 1571 og har ligget i området. Det kendes fra skriftlige kilder at Slaris
ligger øde i 1638.6
Undersøgelser i de middelalderlige landsbyer er et af de områder, Horsens Museum prioriterer meget højt. Det fremgår af
museet arbejdsplan og afspejles bl.a. ved at museet altid rykker ud, hvis der er formodning om, at der er middelalderlig
bebyggelse til stede. Dette gælder også selvom det berørte område arealmæssigt er meget lille.
Erfaringerne fra tidligere undersøgelser af middelalderlige landbebyggelser her i området viser, at de oftest er fragmentarisk
bevaret inde i de nuværende landsbyer og i sjældnere tilfælde som nedlagte landsbyer, som enkeltgårde eller andre typer
produktionsanlæg. Her ved Hvolgård er der netop mulighed for at undersøge en del af en
bevaret middelalderlandbebyggelse, som fremstår uden de mange nyere forstyrrelser, som er typisk for fundene i de
nuværende landsbyer.

6

Nielsen 1964, s. 1047.
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Fig. 25. Oversigt over grøfterne 68 til 71. I grøft 70 ses det middelalderlige kulturlag. Nord herfor i grøft 69 ses
området med de mange anlæg, der ligeledes er dateret til middelalderen.

I grøft 70 ligger der ligeledes to spændende anlæg (A1351 og A1352). A 1351 er rektangulær med
rundede hjørner. Anlægget er ca. 1,60 x 1 meter stort og fyldt med næve- til hovedstore natursten, der
virker til at være lagt bevidst. A1352 er mere oval i formen og måler 2 x 2,5 meter. Dette anlæg er
ligeledes fyldt med natursten i føromtalte størrelse. Hvad funktionen af disse to stenfyldte anlæg er
vides ikke med bestemthed, men eftersom der i grøft 64 er fundet det, som tolkes som en høj fra yngre
bronzealder, så tolkes disse to anlæg som begravelser.
Længere mod øst i grøft 70 ligger der også et hus med tagbærende stolpe i A1360 (og muligvis også en i
A1359) og med væg i A1361 og A1362. Huset er orienteret nordvest-sydøst. Datering og udstrækning
af huset var ikke mulig at fastslå i forundersøgelsen, men en udgravning ville kunne afgøre disse
forhold. Meget bredt kan de dateres til jernalderen, muligvis yngre romersk jernalder. Denne datering er
på grundlag af keramik fundet i området.
Det samme gør sig gældende i østenden af grøft 68, hvor der ligger en gruppe af dybe stolpehuller (ca.
30 cm). Der er ingen tvivl om, at der ligger mindst ét hus her. Som med det føromtalte hus, har det
heller ikke her været muligt at finde noget præcist daterende i stolpehullerne, og derfor må
dateringsrammen også her sættes meget bredt til jernalderen.
I østenden af grøft 65, der ligger lige nord for grøft 68, ses en større udvidelse. I udvidelsen kom der
rigtig mange anlæg, der ligger noget specielt i forhold til hinanden. De ligger ikke således, at der tydeligt
ses et hus eller hegn, men man er ikke i tvivl om, at her er noget af kulturhistorisk interesse. Nogle af
anlæggene ligner væggrøfter, men de er dog ikke lange nok til dette. Endvidere mangler der at blive
fundet eventuelle tagbærende stolper, hvis der er tale om væggrøfter. En udgravning vil kunne
klarlægge hele forløbet af stolper i dette område, og forklare, om disse anlæg stammer fra huse eller
hegn. Længere mod vest i grøft 65 ligger der endnu en koncentration af stolpehuller. Her har det været
muligt at udskille et hus (tagbærende stolper i A1140, A1144, A1147 og evt. A 1150). Husets
orientering er næsten øst-vest med en svag hældning mod nordvest-sydøst.
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I grøft 64 er der overordentlig mange anlæg. Fra A1107 og mod øst ses aktivitetsspor i form af
stolpehuller fra huse fra jernalderen samt en høj (A1179), der dateres til yngre bronzealder.
Gravhøjen A1179 er overpløjet og knap 5,5 meter i diameter. Den blev først beskrevet som gammel
vådbund/kulturlag.
Fig. 26. Foto af den overpløjede gravhøj fra
yngre bronzealder set fra nord.

Ved nærmere undersøgelse fremkom en stenkoncentration af næve- til større end hovedstore natursten.
En udvidelse af grøften viste en omtrent cirkulær tæt samling af sten omkranset af en cirkel af omtrent
hovedstore sten sat med et halvt til helt skridts mellemrum (mulige randsten). I fylden blev der fundet
et par keramikskår og nogle flintafslag.

Fig. 27. Oversigt over grøft 64. Gravhøjen er markeret med grønt. Både øst og vest for højen ses der store
koncentrationer af anlæg, primært stolpehuller fra huse og hegn.
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I østenden af grøft 64 er påtruffet ejerlavsskellet mellem Hvolgård Hgd. og Ølholm By. Ejerlavsskellet
er også genfundet i grøft 66 (A1116 og A1498) samt i grøfterne 316, 317 og 318 (A5760, A5852 og
A5855). Derudover er skellet også lokaliseret i grøft 368 (A9008), hvor skellet i dag er markeret med et
fredet dige. Skellet er ikke blevet snittet eller undersøgt i forundersøgelsen.
Omtrent midt i grøft 66 (nord for grøft 64) er der lavet en mindre udvidelse. Også her vælter det frem
med anlæg i form af stolpehuller. Det har været muligt at udskille et hus i dette område. Huset har
tagbærende stolper i A1205, A1208, A1210, A1451 og A1549, mens den sydlige væg består af A1212,
A1453, A1454, A1456, A1460 og A1548. Huset er et treskibet langhus med minimum fire sæt
tagbærende stolper. Huset er øst-vest orienteret. Huset er bredt dateret til jernalderen, sandsynligvis
yngre romersk jernalder.
I den østlige ende af grøft 66 ligger endnu en koncentration af stolper. Det har ikke været muligt i
forundersøgelsen at udskille huse i dette område, men der skal uden tvivl findes bebyggelse på stedet.
Stolperne skal ses i sammenhæng med den koncentration af stolpehuller, der ses i sydenden af grøft 73
og 74.
I den nordlige del af grøft 73 er der igen en større koncentration af stolper, her har det været muligt at
udskille to huse, der antages at være samtidige med de øvrige jernalderhuse på marken. Det ene hus (det
sydligste) er orienteret sydvest-nordøst, mens det nordlige er orienteret nordvest-sydøst. I begge tilfælde
er der tale om treskibede huse. Det sydlige hus består af tagbærende stolper A1558 og A1557, mens
A1560, A1561 og A1562 er tolket som vægstolper. Det nordlige hus består af tagbærende stolper
A1567, A1568, A1569 og A1570.

Fig. 28. Plan over den nordlige del af grøft 73. Her var det muligt at
udskille to huse. Det nordlige er markeret med grønne tagbærende
stolper, mens det sydlige er vist med lilla tagbærende stolper og lyseblå
vægstolper

I grøft 321 er der i den vestlige ende lokaliseret en gruppe af stolpehuller. Stolpehullerne indeholder en
del trækul og brændt lerklining. Der er ikke gjort daterende fundt i stolpehullerne. Nogle af stolperne
har dimensioner til at kunne være tagbærende, og disse kan udskilles til et mindre etskibet hus (A6040,
A6047, A6039, A6041, A6043, A6027, A6044 og A6024). Huset er ikke stort. Det er ca. 3 m bredt og
mindst 8 m langt. Dateringen er på grund af manglende daterende fund sat bredt til middelalder, hvilket
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typologisk set passer meget godt med den ikke så systematiske placering af stolperne. Længere mod øst
i grøft 321 ses to mindre udvidelser, hvor der også er fundet en del stolpehuller (fra A5999-A6014).
Disse stolpehuller tolkes også som hørende til den middelalderlige bebyggelse i området, og stammer
formentlig fra to hegn. Det ene hegn er tilnærmelsesvist nord-sydorienteret, mens det andet er
orienteret sydsydøst-nordnordvest.
I grøft 320 (ca. midt i grøften) ses også en del stolpehuller. Det har ikke været muligt at udskille
konstruktioner, men der er sandsynligvis påtruffet mindst to hegnsforløb (et omkring A5973 og et
omkring A5977). Der er ikke gjort fund i stolperne, men af udseende minder de om de stolper, der er
dateret til middelalderen, og derfor stammer disse sandsynligvis også herfra.

Fig. 29. Oversigt over det treskibede langhus, der blev fundet i grøft 319. Med rødt er markeret de tagbærende
stolper, mens vægstolperne ses markeret med grønt.

Nord for grøft 320 ligger grøft 319. Midt på grøften er der lavet en større udvidelse, da det her var
muligt at udskille endnu et hus. Der er tale om et treskibet langhus med bevarede vægstolper. Det var
muligt at udskille fem sæt tagbærende stolper og huset er således mindst 12 m langt og 5 m bredt. Der
er dog ikke fundet gavl i nogen af enderne, så huset må være længere end dette. Husets tagbærende
stolper: A5919, A5902, A5920, A5906, A5910, A5885, A5890, A5870 og A6127. Det sydlige vægforløb
består af: A5904, A5897, A5896, A5883, A5880, A5869 og A5868. Det nordlige vægforløg består af
A5918, A5917, A5916, A5914 og A5911. Der blev fundet lidt keramik i nogle af stolpehullerne, og
huset dateres derfor til yngre romersk jernalder, hvilket passer meget godt med dateringen af områdets
øvrige jernalderbebyggelse.
I den vestlige ende af grøft 317 er lavet en større udvidelse, og også her er det muligt at udskille et
treskibet langhus. Det er muligt at udskille mindst syv tagbærende stolpepar i huset (A6074, A6073,
A5819, A6069, A6075, A6078, A6077, A6079, A6085, A6081, A6087, A6088, A6113 og A6104).
Herudover er der to stolpepar mod vest, der kan høre til huset. Afstand til disse to stolpepar er lidt
større end mellem de øvrige tagbærende stolper. Den kan skyldes, at der enten har været en port i
denne del af huset, eller også skal stolperne tolkes som et firstolpeanlæg (A5812, A5811, A6125, og
A5816). Derudover var det muligt at finde væggene i huset i begge sider. Nordvæg: A5818, A5820,
A6048, A5821, A5823-A5829, A5831-A5838. Gavl: A5959, A6105-A6109. Sydvæg: A6115, A6116,
A6083, A6097, A6095, A6120, A6091, A6090, A6071 og A6121.
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Fig. 30. Det treskibede hus i grøft 317. De tagbærende stolper er markeret med skelpæle, mens vægforløbene er
markeret med manillamærker.

Huset er mindst 23 m langt (muligvis 30, hvis de 4 stolper hører med til huset) og 5,3 meter bredt. Det
virker umiddelbart mest sandsynligt, at de 4 stolper udgør en selvstændig konstruktion, da det lidt
større spring mellem det anden og tredje sæt tagbærende stolper set fra vest sandsynligvis indikerer
indgang eller port i huset her. Bortset fra springet mellem disse to sæt tagbærende stolper (det er ca. 4,3
meter langt) så er der en fast længde mellem de tagbærende på ca 3,1 – 3,3 meter. Huset dateres til
yngre romersk jernalder. Fra begge ender af huset udgår der et hegn, der drejer af og fortsætter ud af
grøft og udvidelse mod nord.

Fig. 31. Plan over det treskibede hus i grøft 317. Med grønt ses de syv sæt tagbærende stolper. Med mørkegråt ses
vægstolperne. Med rødt er markeret de 4 stolper, som muligvis hører med til huset, men som sandsynligvis er et
selvstændigt 4-stolpeanlæg. Det hegn, der udgår fra begge ender af huset ses her med pink.

Hegnet er genfundet i grøft 316 og 315. I grøft 315 ses hegnet i den vestlige del af grøften i form af
stolperne A5784 og A5785. Den anden side af hegnet ses midt i grøften i en mindre udvidelse omkring
A5770. I denne udvidelse er der endvidere en del stolpehuller, der i størrelse godt kunne tyde på, at der
også ligger et hegnshus eller et mindre udhus til gårdsanlægget. Det var ikke muligt i forundersøgelsen,
at klarlægge den præcise anlægstype.
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I grøft 315 var det muligt at lokalisere det før omtalte hegnsforløb. Det ses i en udvidelse lidt vest for
midten af grøften. I denne udvidelse ses hegnet som et sadeltagshegn muligvis med et hegnshus
(A5732-A5749 og A5793).
Ved muldafrømning blev der i grøft 315 fundet en tyknakket flintøkse. Fundet af øksen gjorde, at grøft
324 blev trukket nærmest vinkelret på grøft 314 og 315 henover en lille forhøjning i håb om at
lokalisere en grav. Dette lykkedes dog ikke. I stedet blev der i sydenden af grøft 324 lokaliseret endnu
en koncentration af stolpehuller. Disse tolkes som en del af et mindre udhus i det føromtalte
gårdsanlæg med langhus i grøft 317 (tagbærende stolpe: A6134, væg: A6133, A6125 og A6137).
Udover de overfor omtalte konstruktioner blev der påtruffet adskillige enkelte stolpehuller. Disse skal
uden tvivl ses som en del af de bebyggelser fra jernalder og middelalder, der er registreret på marken
også selvom de ikke kunne udskilles nærmere i forundersøgelsen.
Bebyggelsen på denne mark skal sandsynligvis ses i sammenhæng med de anlæg, som Vejle Museum for
nogle år siden fandt ved forundersøgelse af marken umiddelbart øst for Viborg Hovedvej (VKH 6572)
og som denne forundersøgelse har vist fortsætter længere mod syd på den anden side af Hvolgårdsvej.
Fig. 32. Arbejdsfoto taget i forbindelse med opmåling af
grøft 365. Frost og sne komplicerede til tider
forundersøgelsen ret kraftigt.

Syd for Hvolgårdsvej i grøft 78 og 79 er der flere gode dybe stolpehuller, disse anlæg har uden tvivl
sammenhæng med alle de anlæg, der er fundet nord for Hvolgårdsvej samt på den anden side af Viborg
Hovedvej. Der ligger sandsynligvis både huse og hegn her i disse grøfter, men det var ikke muligt i
forundersøgelsen at udskille de egentlige konstruktioner. Længere syd på denne mark i grøft 75 og 76 er
der fundet endnu en koncentration af stolper og gruber. Her ligger ligeledes et treskibet hus bestående
af de tagbærende stolper A1431, A1435, A1437 og A1488 og vægstolperne A1419, A1419-1, A1432,
A1433, A1438, A1439, A1440 og A1441. Dette hus har ikke umiddelbart sammenhæng med de andre
huse, der er fundet i området, da det ligger ret isoleret uden fund af anlæg i grøfterne op mod lokalitet 1
og 2.
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I grøft 365, der ligger umiddelbart vest for grøft 75, var det muligt at udskille to hegnsforløb. Begge
hegn nord-sydorienterede, og de ligger med en indbyrdes afstand på 2,5 m. Begge hegn har sikkert hørt
til det treskibede hus, som er fundet i grøft 75 og 76. Det ene hegn består af stolperne A6516, A6517,
A6519 og A6520, mens det andet hegn består af stolperne: A6538, A6524 og A6523.

Fig. 33. Oversigt over det treskibede hus i grøft 75 og 76 samt de to hegnsforløb i grøft 365. Hegnet ses markeret
med grønt, mens husets tagbærende stolper ses med blåt og vægforløbene med rødt.

Fremtidigt arbejde på stedet
På baggrund af forundersøgelsen på denne strækning er der udtaget et større sagsareal med syv
lokaliteter med væsentlige fortidsminder, der bør udgraves inden anlæggelsen af motorvejen. Lokalitet 1
og 5 udgøres af det plane plateau øst for Ølholm Bæk, hvor der er fundet massive bebyggelsesspor fra
jernalderen i form af langhuse, udhuse, hegn samt et vådområde med kulturjord med gode
bevaringsforhold for træ samt fund af keramik. Desuden er lokaliseret et område med middelalderlige
anlæg. Ligeledes er lokalitet 6 og 7 udtaget på grund af vådområder med keramik og andre fund.
Ejerlavsskellet mellem Hvolgård Hgd. og Ølholm By er registreret i både lokalitet 1 og 7. Skellet bør
undersøges nærmere.
Lokalitet 4 er udpeget på baggrund af tre mulige grave. Den ene (A1179) er en overpløjet gravhøj, der
dateres til yngre bronzealder. De to øvrige er stenfyldte anlæg, der er tolket som grave. Gravene skal
muligvis ses i sammenhæng med bronzealderhøjen.
Syd for Hvolgårdsvej er der desuden udpeget to mindre lokaliteter, der bør undersøges nærmere.
Lokalitet 2 er en koncentration af stolpehuller i det nordøstlige hjørne af marken, som skal ses i
sammenhæng med de anlæg, der ses i lokalitet 1. Lokalitet 3 dækker området med det treskibede hus,
der er fundet i det sydvestlige hjørne af marken. Disse syv lokaliteter har fået sagsnummer: HOM 2580,
Hvolgård Mølle.
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Fig. 34. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Fra station 22.800 til 25.120 - øst for Viborg Hovedvej (HOM 2610 Store Kollen og HOM 2611
Guldagerhøj)
På denne strækning, der ligger i Hvolgård Hgd. og Ølholm By Ejerlav, er der trukket grøfterne 248-313
samt 335-344.
Topografi på strækningen
Den nordlige del af denne strækning er karakteriseret af en stor bakke med jævnt fald mod sydvest. Fra
station 23.800 og mod syd flader terrænet mere ud, og der ses kun enkelte små forhøjninger. Dog falder
terrænet også på denne del af strækningen let mod sydvest ned mod Viborg Hovedvej.
Resultater
Hovedparten af grøfterne på denne strækning er trukket enten med en sydvest-nordøst orientering eller
nordvest-sydøst orientering. Der er fundet massive anlægsspor i store områder på denne strækning.
Især på markerne omkring Hvolgårdsvej samt på markerne på begge sider af Skolevej.
Området fra station 22.800-23.000 (marken nordvest for Hvolgårdsvej) er allerede forundersøgt (men
ikke udgravet) af Vejle Museum i forbindelse med udstykningerne i industriområdet i Ølholm, så her
ved vi, at der ligger en jernalderbebyggelse (SB-nr. 170809-29 og SB-nr. 170809-30) med gruber fra
førromersk jernalder og huse fra germansk jernalder (VKH 6572).

Fig. 35. Arbejdsfoto fra forundersøgelsen på marken syd for Hvolgårdsvej. Grøften, der ses i forgrunden, er grøft
299. Billedet giver et meget godt indtryk af den markante bakke, der præger topografien på stedet.

På marken sydøst for Hvolgårdsvej er trukket grøfterne 288-313. Marken følger mod sydøst
ejerlavsskellet mellem Hvolgård Hgd. og Ølholm By Ejerlav, som de kendes fra Original 1-kortene.
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Grøft 288 er en lang grøft på ca. 550 meter. Der er anlæg stort set i hele grøften. Koncentrationen er
størst i den nordlige halvdel af grøften samt i de sidste 120 meter mod syd. Længst mod nord omkring
A5120 er der en del stolper og mindre gruber. Det var ikke muligt her at udskille deciderede
konstruktioner, men der skal med stor sandsynlighed findes mindst ét hus blandt disse anlæg. Fund af
keramik i området tyder på, at der er tale om anlægsspor fra en ældre romersk jernalderboplads.

Fig. 36. Det ældre romerske hus (omkring A5145) i grøft 288. Med rødt ses de tagbærende stolper, mens den grå
farve viser stolperne fra et hegnsforløb.

Lidt længere mod syd er det muligt at udskille et treskibet langhus, hvor der har været ca. 2,3 meter
mellem de tagbærende stolper. Hvor langt huset har været vides ikke, da det kun er blevet registreret i
søgegrøften samt i en mindre udvidelse. De tagbærende stolper er A5147, A5151, A5148, A5154 og
A5150. Afstanden mellem de tagbærende stolpepar tyder på, at der har været foretaget en form for
udskiftning af stolperne. Derudover løber der et sydvest-nordøstligt orienteret hegn lige nord for dette
hus (A5135-A5139). Dateringen af huset og hegnet er på baggrund af fund af keramik i området og
stolpernes udseende bestemt til ældre romersk jernalder.
Ca. 30 meter længere mod syd er det muligt at udskille yderligere to treskibede huse. Det nordligste af
disse måler ca. 2,5 meter mellem de tagbærende stolper og 2,3 meter mellem stolpeparrene. De
tagbærende stolper er A5009, A5011, og A5014. Det sydlige hus har en afstand mellem de tagbærende
stolper på 2,5 meter og 2,6 meter mellem stolpeparrene. De tagbærende stolper er A5024, A5025,
A5028 og A5027. Begge huse dateres til ældre romersk jernalder på baggrund af typologi og fund af
keramik i området.
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Fig. 37. Huse fra ældre romersk jernalder i grøft 288. Med grønt ses huset med tagbærende stolpe A5009, mens
huset markeret med pink er huset med tagbærende stolpe A5024.

Yderligere 23 meter mod syd ligger der endnu en stor koncentration af stolpehuller (omkring A5034).
Det var ikke muligt at udskille konstruktioner, men her ligger der formodentlig endnu et jernalderhus
og et hegnsforløb. Det samme billede tegner sig ca. 60 meter længere mod syd i grøften (omkring
A5056 og A5079), hvor der igen ligger en stor koncentration af anlæg, der i størrelse og form antyder,
at her ligger flere konstruktioner. Det var ikke muligt at udskille de enkelte konstruktioner. Alle
anlægssporene i grøft 288 må antages at stamme fra en ældre romersk jernalderbebyggelse. I
sammenhæng med disse bør også ses det treskibede hus, der er lokaliseret i den nordlige del af grøft
291. Dette hus er orienteret øst-vest og har en bredde på ca. 6 meter. Der er ca. 2,25 meters afstand
mellem de tagbærende stolpepar, mens det er lidt mere uklart hvor langt, der har været imellem de
forskellige par. Noget tyder på, at der har været foretaget udskiftninger af stolperne. De tagbærende
stolper er A5255, A5259-A5263, A5266-A5269 og A5303. Vægstolper er A5254, A5256, A5264, A5265,
A5270-A5273.

Fig. 38. Plan over det treskibede hus i nordenden af grøft 291. Med rødt ses vægstolperne, mens de tagbærende
stolper ses med orange. Den korte afstand mellem de tagbærende par tyder på, at der har været foretaget
udskiftninger af stolperne.
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Der er lavet udvidelser i den nordlige ende af grøft 292 og 295, hvor der også er fundet betydelige
mængder anlæg, der kan dateres til samme periode. I grøft 292 bør gruben A5316 nævnes, hvori der
blev fundet en del keramik bl.a. med ornamentik, der kan dateres til ældre romersk jernalder. De
resterende anlæg i denne udvidelse af grøft 292 kunne ikke udskilles til egentlige konstruktioner, men
set i sammenhæng med de mange anlæg i grøft 288, så ligger her sikkert et hegn. I udvidelsen i den
nordlige del af grøft 295 (omkring A5450) ses der derimod så mange anlæg, at det ikke i
forundersøgelsen var muligt at udskille de enkelte konstruktioner. Sandsynligvis ligger der her både
hegn og huse.
Midt i grøft 288 er der et større område med mørk kulturjord A4975, hvori der også blev gjort enkelte
fund af keramik. I jorden er der en del større sten, der muligvis ligger i en eller anden form for system.
Det kan ikke udelukkes, at der ved udgravning af dette område ligger en overpløjet gravhøj her.
Placeringen ville også være optimal på toppen af en bakkekam og med ganske kort afstand til en
allerede registreret gravhøj (Bavnehøj, SB-nr. 170809-4).

Fig. 39. Treskibet hus i den sydlige ende af grøft 288. Med grønt ses de tagbærende stolper A4938 og A4940.

I de sydøstligste 100 meter af grøft 288 dukkede der igen koncentrationer af anlæg op i form af
stolpehuller og gruber. Det har været muligt at udskille et treskibet hus med tagbærende stolper: A4938
og A4940. I begge sider er der bevaret vægstolper (A4934-A4937 og A4942-A4946) og huset har
dermed haft en brede på ca. 6,5 meter og en sydvest-nordøstlig orientering. Udover dette hus er der
fundet endnu et muligt hus omkring stolpehullerne A4988-A4995 uden det dog var muligt i
forundersøgelsen at klarlægge de enkelte stolpers funktion. Derudover er der et muligt hegn omkring
A4980. Dateringen på de anlægsspor, der ses på disse 100 meter sættes bredt til jernalder, da der ikke
var nogle fund af karakteristisk keramik. Sandsynligvis er der dog tale om keramik fra den sidste halvdel
af jernalderen.
I grøfterne 312 og 313 ses ligeledes en del stolpehuller, der tolkes som hegn (eventuelt med hegnshus i
grøft 313) og hører formodentlig til det hus, der blev fundet i grøft 288 (A4938 og A4940). De ligner i
hvert fald disse stolpehuller i form og udseende og dateres ligeledes til sidste halvdel af jernalderen. Det
samme billede gør sig gældende i udvidelsen midt i grøft 308, hvor der ses endnu en koncentration af
stolpehuller. Sandsynligvis er der tale om et nærmest nord-sydgående sadeltagshegn, der ligger her
(A5625-A5652).
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Ud over disse to områder med bebyggelse er der også fundet betydelige anlægsspor fra en yngre
romersk jernalderbebyggelse. Denne bebyggelse ses i den nordvestlige del af marken i trekanten mellem
Hvolgårdsvej og Viborg Hovedvej. Der er ingen tvivl om, at denne del hænger sammen med de
anlægsspor, der blev fundet på den anden side af Viborg Hovedvej, da de ligner både i udseende og
datering. Det drejer sig om stolpehuller fra både huse og hegn. Anlægsintensiteten er virkelig stor især i
den sydlige del af grøft 290. Her er der så mange anlæg, at det var meget vanskeligt at udskille de
enkelte konstruktioner. Dog ser det ud som om, der er et nord-sydgående hegn bestående af A5380A5383, A5387, A5388, A5211, A5212 og A5214. Et andet nord-sydgående hegn består af A5396A5398 og A5216-A5218. Derudover er der spor efter mindst to treskibede langhuse, der sandsynligvis
har haft en sydvest-nordøstlig orientering. Der er på stedet så mange stolpehuller, at det ikke kunne
lade sig gøre at udskille de enkelte huse, men linjernes forløb antyder som sagt mindst to langhuse med
denne orientering. Derudover skal det ikke kunne udelukkes, at der i mængderne af anlæg også gemmer
sig endnu et hegn.

Fig. 40. Plan over søgegrøfterne 290 og 291’s sydlige ender. Med rødt og grønt ses de to hegnsforløb, som det var
muligt at udskille i grøft 290. Derudover er der en stor koncentration af fine dybe stolperhuller, som sandsynligvis
stammer fra indtil flere huse. Med lyseblå og orange ses det sadeltagshegn, som kunne udskilles i grøft 291.

I sydenden af grøft 291 var det muligt at udskille et sydvest-nordøstlig orienteret sadeltagshegn med fint
markerede skillerum (A5282-A5291 samt A5325-A5337). Hegnet hører sandsynligvis til et af de huse,
der er blevet lokaliseret i sydenden af grøft 290, det har i hvert fald samme orientering. Endnu et hegn
(eller alternativt en række vægstolper fra et langhus) er fundet i sydenden af grøft 292 (A5295-A5300).
Også dette hegn har en sydvest-nordøstlig orientering.
Lidt længere mod syd på marken i grøft 295 ligger der også en koncentration af stolpehuller.
Der er tale om mindst ét ca. 5 meter bredt treskibet langhus med en nærmest øst-vestlig orientering.
Tagbærende stolpe er A5506. Vægstolper er A5503-A5505 samt A5507-A5509. Lidt nordøst herfor er
der lokaliseret et mindre udhus eller et hegn med hegnshus (A5338-A5344 og A5349-A5357) samt et
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øst-vestgående hegn (A5345-A5348). Dateringen på anlæggene i dette område er som før nævnt yngre
romersk jernalder.

Fig. 41. Gravhøjen som blev fundet i grøft 298. Med rødt er markeret det ca. 6 meter brede bælte af mindre stem,
der lå i en cirkel rundt om de store sten (ses med grå). Med blåt er markeret stenspor, og med grønt ses fyldskiftet
med trækulsnister.

Midt på marken midt i grøft 298 blev der fundet en halvcirkel af store sten og stenspor. En eventuel
anden halvdel blev ikke fritlagt i forundersøgelsen. Nogle af stenene ligger i et brunt fyldskifte med
enkelte trækulsnister i. Rundt om denne cirkel af store sten ligger der et ca. 6 meter bredt bånd af
tætpakkede mindre sten (knytnæve til hovedstore). Disse sten og fyldskifter tolkes som resterne af en
overpløjet gravhøj. Højen har haft en diameter på ca. 23,5 meter.
Der blev i forundersøgelsen ikke fundet rester af selve graven eller af højfyld, og gravhøjen fremstår
stærkt nedpløjet, hvilket ikke er mærkeligt placeringen taget i betragtning. Den ligger på et lille plateau
på siden på den markante bakke, der præger marken. Dateringen på gravhøjen er uvis, da der ikke er
gjort daterende fund. Der er formentlig tale om et anlæg fra senneolitikum eller ældre bronzealder.

Fig. 42. Foto af gravhøjen i grøft 298 set fra nord. I forgrunden foran fotostokken ses et oprenset stykke af bæltet
af mindre sten. Cirklen af store sten og stenspor ses i mellemgrunden. I baggrunden ses Viborg Hovedvej.
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Omkring station 23.500 ender marken i et levende hegn. Dette levende hegn følger som tidligere nævnt
ejerlavsskellet mellem Ølholm By og Hvolgård Hgd. Ejerlav. Grøfterne 310 og 311 blev trukket
vinkelret på dette ejerlavsskel, og i begge grøfter blev skellet lokaliseret og snittet. Skellet sås som en let
rundbundet grøft med skrå sider.
Fra ejerlavsskellet til Skolevej er trukket grøfterne 279-287. I den nordvestlige ende af grøfterne 282284 (mellem station 23.500 og 23.750) er der lavet flere udvidelser med koncentrationer af stolpehuller
og andre anlæg. Det drejer sig om mindst to brønde: A4502 og A4886. Brøndene blev i
forundersøgelsen snittet med maskine og beskrevet. De er omkring 1 meter dybe og 1,2 meter brede,
de har lodrette sider og er let rundbundede. I bunden af nedgravningen bærer fylden præg af, at der har
stået vand i brøndene. Der blev ikke gjort daterende fund i anlæggene, og de dateres derfor ud fra de
øvrige bebyggelsesspor i området til sidste halvdel af jernalderen muligvis tidlig vikingetid. Denne brede
datering passer også med de bebyggelsesspor, der ses lige nordvest for det levende hegn. I østenden af
grøft 283 ses endnu en nedgravning (A4603), der kunne være en brønd. Den adskiller sig dog fra de to
andre brønde ved at være noget større i diameter (næsten 3,8 meter). Der kunne i stedet være tale om et
grubehus, men det var ikke muligt at afklare i forundersøgelsen, da grøfterne nåede at sne til inden
anlægget blev snittet.
I den nordvestlige ende af grøft 284 er lavet en større udvidelse. Topografien er her ret speciel, da
søgegrøftens nordlige del ligger på et mindre plateau og terrænet stiger ret kraftigt mod syd. Alligevel
ser det ud som om, der netop her ligger et langhus med en nord-sydlig orientering. Huset er ikke
afdækket i hele sin udstrækning, men som det ser ud i forundersøgelsen, ligger huset på trods af den
kraftige stigning i terrænet op ad skråningen. Huset er etskibet muligvis med letbuede tagbærende
vægstolper. Alternativt er der tale om et treskibet hus med bevarede dørstolper (A4640, A4644 -A4646,
A4648-4654 og A4656-A4658). Da der heller ikke i disse anlæg blev gjort daterende fund dateres huset
ud fra det samlede billede af bebyggelsesspor i området bredt til sidste halvdel af jernalderen/tidlig
vikingetid. Ud over huset i grøft 284 og den føromtalte brønd i grøft 283 ses der i disse to grøfter en
del andre anlæg i form af stolpehuller og gruber. Det var i forundersøgelsen ikke muligt at udskille
deciderede konstruktioner af disse, men en kommende udgravning på stedet vil uden tvivl afsløre, at
der gemmer sig både huse og/eller hegn i disse.

Fig. 43. Foto taget fra søgegrøft 288 op mod bakketoppen, hvor det treskibede hus omkring A4671 ligger. Midt i
billedet ses det levende hegn, der adskiller de to marker og som også ligger i skellet mellem Ølholm By og
Hvolgård Hgd. Ejerlav.
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Midt i grøft 281 ses en større udvidelse med en del stolpehuller. Udvidelsen ligger nærmest på toppen
af den brede bakke, der dominerer marken. Det var muligt at udskille et treskibet langhus med den
tagbærende stolper A4671 og vægstolperne A4524, A4535, A4528, A4534, A4537, A4539, A4521 og
A4505 (muligvis også A4522, A4527, A4530-A4533 og A4540). Huset har bevarede vægstolper, og
noget tyder på, at der også kan være tale om dobbeltstolper i væggen. Alternativt løber der et hegn ind
over huset. Dateringen på huset er på grund af manglende daterende fund sat bredt til sidste halvdel af
jernalderen/tidlig vikingetid.
Fra udvidelsen i grøft 281 er grøften 287 trukket med en næsten øst-vestlig orientering. Grøften er
trukket således, at den løber hen over to registrerede gravhøje (station 23.540/SB 170809-9 og station
23.650/SB 170809-8). SB 170809-8 blev udgravet af Vejle Museum i slutningen af 1980'erne i
forbindelse med anlæggelsen af en vindmølle på stedet (VHK 1342). Denne vindmølle er efterfølgende
taget ned igen. I grøften blev sporene efter vindmøllens fundament genfundet. Dette sås som et stort
område med opfyld af stabilgrus.
Udover ødelæggelserne fra vindmøllen dukkede der også et stort mørkt kulturlag op (A4829), hvori der
blev fundet slaggeklumper. Ved nærmere undersøgelse af kulturlaget, der på det tykkeste sted var op til
25 cm, kunne det konstateres, at under kulturlaget dukkede der fine stolpehuller op. Disse stolper skal
uden tvivl ses i sammenhæng med de mange anlæg, der ligger op til kulturlaget samt det hus, der blev
fundet i grøft 281. Dateringen vurderes til samme periode som førnævnte.
I resten af grøft 287 dukkede der ikke så mange anlæg op, og det lykkes ikke at finde den anden
registrerede gravhøj. Det må antages, at der er tale om en naturlig forhøjning på marken, der er blevet
tolket som gravhøj. Grøft 287 er trukket således, at den ender lige udenfor grøft 279. Her er der til
gengæld fundet et rigtig spændende anlæg (A4442). Nedgravningen er rektangulær ca. 1,25 x 2,20 meter
og med mørkt homogent, gråbrunt fyld. Der blev lavet et lille prøvesnit i anlægget, og det viste, at
nedgravningen har lodrette sider og flad bund. Anlægget tolkes som en jordfæstegrav med uvis
datering. Der kan være tale om en grav fra yngre jernalder set på baggrund af de øvrige anlægsspor i
området.
Fra station 23.700 til 23.900 er der et par hundrede meter søgegrøfter, hvor der stort set ikke blev
påtruffet anlæg. På de sidste ca. 100 meter inden marken slutter ved Skolevej dukker der dog igen anlæg
op i alle grøfterne. Anlægsintensiteten er dog størst i grøfterne 280, 285 og 286.
I grøft 280 er der i østenden lavet en større udvidelse af søgegrøften. De rigtig mange anlæg samt
anlæggenes lettere usystematiske linjer gør det svært at udskille de enkelte konstruktioner. Derudover
ser det ud som om, der ligger både huse og hegn oven i hinanden. Det tyder dog på, at stolperne
A4477, A4480, A4481, A4484, A4485, A4490, A4491 og A4493 udgør en del af et øst-vest orienteret
etskibet hus, der har været ca. 4 meter bredt. Huset er ikke afdækket i hele sin længde, men er mindst
9,5 meter langt. Dateringsmæssigt er det lidt vanskeligt, da de eneste fund, der er gjort i området er
meget små ukarakteristiske bugskår, der lige så godt kunne være sen jernalder som tidlig middelalder
samt et løsfund af et brudstykke fra en tyndnakket flintøkse. Huset dateres derfor bredt til sen
jernalder/tidlig middelalder. Længere mod nordvest i samme udvidelse er der også en koncentration af
stolpehuller (omkring A4559). Der gemmer sig helt sikkert også konstruktioner her, men det var ikke
muligt i forundersøgelsen at udskille dem mere præcist.
I grøft 285 er lavet en større udvidelse af søgegrøften, og her er der påtruffet den største koncentration
af anlæg på denne del af marken. Stolpehullerne ligger overordentlig tæt, og der ligger uden tvivl flere
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konstruktioner oven i hinanden. Det har været muligt at udskille et øst-vest orienteret etskibet hus
(A4712, A4716, A4718, A4721, A4842, A4765, A4767 og A4771), der har haft en bredde på ca. 5 meter
og en udstrækning på mindst 12,5 meter (huset er ikke fuldt afdækket). Derudover udgør stolperne
A4780, A4782, A4779, A4786 og A4785 et øst-vestgående hegn. Dateringen på anlæggene i grøft 285
er ligesom anlæggene i grøft 280 sen jernalder/tidlig middelalder.
I den østligste ende af grøft 286 er der som før nævnt også en koncentration af stolpehuller. På trods af
en større udvidelse af søgegrøften, var det ikke muligt at udrede funktionen af de mange stolpehuller,
men med tanke på de huse, der er fundet i grøfterne 280 og 285, er der uden tvivl tale om anlægsspor
fra samme periode/bebyggelse.
I østenden af grøfterne 279 og 282 er der som nævnt fundet anlægsspor i form af stolpehuller, gruber,
kogestensgruber og flere grøftforløb. Nogle af disse grøfter er moderne drængrøfter, men en del af dem
har karakter af at være af ældre dato. Disse grøfter, der skiller sig lidt ud fra drængrøfterne ligger næsten
uden undtagelse med en nærmest nord-sydgående orientering og er i øvrigt også genfundet i grøfterne
280, 285 og 286 (dog ikke i lige så store mængder). Hvad funktionen af disse grøfter har været er uvis.
Der er muligvis tale om tofteskel, som kan have hørt til bebyggelsen på stedet, hvis denne er
middelalderlig. Alternativt kan grøfterne have relation til det ejerlavsskel, der ses på Original 1-kortene
mellem Hvolgård Hgd og Ølholm Bys Ejerlav og som i dag stort set følger Skolevej. Grøftforløbene
løber nærmest parallelt med ejerlavsskellet.
Øst for Skolevej ligger en mark, der som omtalt i den arkæologiske analyse, kaldes for Guldagerhöy.
Endvidere omtales i analysen, at der i Trap Danmark under Langskov Sogn er skrevet: "I sognet har
ligget en landsby Guldager (1638 Guldagger) samt østfor Hvolgård to gårde Slaris (1571 Slaris, Glaris,
1638 Slaritz). Både Guldager og Slaris var øde 1638."7 Det er derfor ikke usandsynligt, at vi vil kunne
finde bebyggelsen Guldager her. Det blev derfor besluttet, at marken skulle afsøges med metaldetektor
og magnetometer inden forundersøgelsen. Derudover er der på den sydlige del af marken (st. 24.06024.230) et registreret fortidsminde (SB 170809-17), hvor der er fundet keramikskår og stenlægning
sandsynligvis fra jernalderen.
Forud for undersøgelsen med magnetometer, blev der udlagt et 50 x 50 meter gitter på lokaliteten.
Gitterets hjørnepunkter blev afsat med gps. Formålet med magnetometerundersøgelsen var forud for
den egentlige forundersøgelse at afklare, hvorvidt der var arkæologiske strukturer på lokaliteten. Håbet
var på forhånd at kunne afsløre eventuelle grubehuse eller bebyggelse. Det var på grund af den
nondestruktive metode muligt at bevæge sig udenfor selve motorvejstracéet øst for Langskov Kirke i et
område, der var potentielt interessant på grund af beliggenheden tæt på kirken.
Der blev udført magnetometerundersøgelser to steder på strækningen. Den ene undersøgelse fandt som
nævnt sted i et større område øst for Skolevej (6,9 ha), den anden fandt sted på Låge Mark 1,5 km
sydøst for Langskov Kirke (2,85 ha). Begge undersøgelser blev udført af Tatiana Smekalova, der også er
ansvarlig for undersøgelsens afrapportering.8 Udgangspunktet for den praktiske udførelse af
undersøgelsen var, at måle op i forhold til det med skelpæle afsatte gitter. Metoden blev delvist ændret,
idet den ikke var hensigtsmæssig i forhold til omgivelser og terræn og gav for mange uregelmæssige
afslutninger. Tatiana Smekalova har i rapporten tolket data og udpeget områder med positive
anomalier. Forundersøgelsen blev delvist tilrettelagt på baggrund af undersøgelsen resultater, men
desværre viste der sig meget lille overensstemmelse mellem magnetometerundersøgelsen og den
arkæologiske forundersøgelses resultater. Der blev dog konstateret enkelte konkrete sammenfald
7
8
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mellem de to undersøgelser: På Tatiana Smekalovas fig. 5 fremgår det af tolkningen, at der er registreret
en stor jerngenstand, hvilket fremkaldte store forventninger hos forundersøgelsens mandskab.
Genstanden blev fundet! Det viste sig at være en armeret jernstang i A4082.

Fig. 44. Der blev forud for forundersøgelsen foretaget magnetometriske undersøgelser på et 6,9 ha stort areal øst
for Skolevej og øst for Langskov Kirke. Her ses Tatiana Smekalova i gang med at foretage undersøgelsen.

Markerne omkring Skolevej blev desuden afsøgt med detektor forud for forundersøgelsen.
Afsøgningen blev foretaget af Jesper Janke Hansen og Jan Jensen. Der blev blandt andet fundet en fod
fra en malmgryde. Fundene blev ikke hjemtaget.
På de to marker øst for Skolevej blev i forundersøgelsen udlagt følgende grøfter: 259-278 og 335-344.
Hovedparten af grøfterne ligger i selve motorvejstracéet. Grøfterne 275 og 277 ligger i tracéet til forlagt
Vejlevej. Grøfterne 272 og 273 er gravet i et forsøg på at lokalisere Guldagerhøj. Der er ingen SBregistrering på stedet, men på baggrund af det lokale stednavn og en interpolation, der viste en tydelig
forhøjning i landskabet var der forhøjet risiko for at støde på en høj. Der blev gravet med 90 cm skovl
for at mindske skader på højen, der desværre ikke blev fundet.
I den nordligste grøft, 278, blev der i pløjelaget fundet en del slagger, enkelte med forglasset sand
(X355, X356, X357). Det forglassede sand er fremkommet ved en meget høj temperatur og stammer
derfor ikke fra et tilfældigt ildsted men snarere et produktionsanlæg af en art. Der blev søgt efter en
jernudvindingsovn uden held. I grøften er desuden fundet et randskår (X358).
I grøft 271, der er trukket omtrentligt i retningen øst-vest, er der lavet tre store udvidelser. I den
vestlige udvidelse blev fundet en koncentration af stolpehuller omkring A4192. Stolpehullerne kunne
ikke umiddelbart udredes i en konstruktion. I den midterste udvidelse er afdækket store dele af et hus.
Huset er orienteret øst-vest og er etskibet. Dets bredde er ca. 4,5 m og længden er mindst 13 m. Mod
syd ses yderligere et udskud på ca. 1,5 m. Vægstolper i huset: A4281, A4282, A4283, A4285, A4290,
A4294, A4292, A4184, A4185, A4186, A4187, A4189. Stolper i udskud: A4153, A4154, A4155. Huset
dateres typologisk til slutningen af 1100-tallet.9
9
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Fig. 45. Etskibet hus med udskud mod syd i grøft 271.

I den østlige udvidelse i grøft 271 er registreret endnu en huskonstruktion omkring A4368. Denne
konstruktion er også orienteret øst-vest. Huset blev ikke fuldt afdækket, men måler ca. 6 m i bredden
og mindst 20 m i længden. I husets østlige del er erkendt et delvist bevaret husgulv (A4169). I den
sydlige del af A4169 sås en stenlægning. Gulvlag og stenlægning er kun registeret i fladen, men tolkes
som værende en fragmentarisk bevaret pikstensbelægning i østenden af et hus. I gulvlaget er fundet et
hankeskår, der dateres til 1250-1300 (X362). I et stolpehul (A4170) umiddelbart syd for A4169 blev
fundet et stolpehulskar (X349).

Fig. 46. Stolpehulskarret X349 under udgravning.

I grøfterne 335 og 336 sås der i grøfternes østlige ender flere rette forløb af stolpehuller. Der er ikke
udskilt specifikke konstruktioner, men forløbene udgør uden tvivl dele af en bebyggelse enten i form af
hegn eller huse.
45

I grøfterne 268 og 269 er der flere anlægsspor, der stammer fra bebyggelse på stedet. I den vestlige
udvidelse i grøft 268 er fundet endnu et etskibet hus. Huset er orienteret øst-vest og måler ca. 4,5 m i
bredden og mindst 15 m i længden. Vægstolperne i huset: A4338, A4336, A4337, A3896, A3897,
A3898, A4103, A4102, A4101, A4329, A4330, A4331, A4340, A4335, A4341. I den østlige udvidelse i
grøft 268 (omkring A4321) og den sydøstlige del af grøft 269 (omkring A4123) blev afdækket større
koncentrationer af fine stolpehuller. Koncentrationen i grøft 268 kan udgøre et mindre udhus, men
kunne ikke konkret udredes. Det samme gælder for stolpehullerne i grøft 269.

Fig. 47. Etskibet hus i den vestlige udvidelse i grøft 268.

I den østlige ende af grøft 272 erkendtes et større kulturlag. Laget var ikke mere end 5-10 cm tykt, men
indeholdt en del slagger. Få, mindre slagger er indsamlet. I udvidelsen midt på grøften undersøgtes et
rektangulært fyldskifte ud fra den formodning, at det kunne være en mulig grav (A4196). Fylden var
sort og anlægget gravformet. Omkring halvdelen af anlægget (80 cm) blev frilagt i forundersøgelsen. Da
anlægget blev snittet stod det klart, at det ikke var en grav, men en grube. I grøfterne 270 og 267 langs
Præstevej blev der i vestenden fundet et vådbundsområde (A4133 og A3890), hvor der blev fundet en
halv slebet økse (X330). I den østlige ende af grøften er afdækket et mindre kulturlag (A3878) med
slagger, flint og keramik (X350, X351, X352).
I den tværgående grøft 274 er der i en større udvidelse registreret en huskonstruktion med tilhørende
hegn. Huset er orienteret omtrentligt nord-syd og tilsyneladende treskibet. Det måler ca. 4,5 m i
bredden og mindst 10 m i længden. Tagbærende stolper: A4310, A4306, A4308, A4214. Vægstolper:
A4312, A4311, A4309, A4313, A4213, A4212, A4211. Stolpehullerne syd for huset omkring A4208 kan
enten tilhøre huset eller et hegnsforløb. Omtrent midt i grøften sås flere mindre kulturlag (A4221,
A4222, A4225). I lagene sås komponenter som ildskørnede sten, trækulsnister, flint, keramik og
slaggemateriale.
Sammenfattende om Guldager-marken kan siges, at der med stor sandsynlighed har ligget en
middelalderlig bebyggelse på stedet, hvilket er helt unikt, da det er en sjælden mulighed at undersøge en
måske komplet middelalderlandsby. Der kan som før omtalt være tale om den nedlagte landsby

46

Guldager, hvilket også vil forklare Langskov Kirkes ensomme beliggenhed: Den har engang haft en
tilhørende landsby.
På marken syd for Præstevej var anlægsintensiteten ikke så stor. I grøft 263 er fundet en
hørrødningsgrube (A4099). Anlægget sås som en aflang, rektangulær grube. På overgangen til
undergrund var en bræmme på 2 cm af undergrundsmateriale meget varmepåvirket. En prøve af fylden
er hjemtaget. I østenden af grøft 263 er lavet en større udvidelse omkring en koncentration af
stolpehuller omkring A4092. Stolpehullerne udgør formentligt en mindre nord-sydorienteret
økonomibygning. En større brønd er fundet i grøft 264 (A4241). Brøndens form er rund og har en
diameter på ca. 2,4 m. I den vestlige del af grøft 264 ligger et mindre kulturlag (A3865).
I grøfterne 259-261, 265, 266, 273, 275-277, 339-344 samt den nordøstlige del af 274 blev der
registreret anlæg og fyldskifter i form af vådområder, spredte stolpehuller, markskel, dræn m. m. Ingen
af anlæggene havde karakter af at være væsentlige fortidsminder. Der blev fundet en groft forarbejdet
slibesten i grøft 339 (X421).
På markerne der følger Viborg Hovedvej mod syd ned mod Vejlevej er trukket grøfterne 249-258. I
grøfterne er fundet moderne dræn, stenspor og vådområder – altså intet, der kan karakteriseres som
væsentlige fortidsminder. Midt for grøft 251 er fundet et løsfundet skår af Frechen-keramik (X337).

Fig. 48. Oversigtsfoto af grøfterne på marken ved Vejlevej. Fotoet er taget for enden af grøft 249 mod nordvest.
Det er på denne mark Frechen-skåret blev fundet.

Fremtidigt arbejde på stedet
På baggrund af forundersøgelsens resultater er der på denne strækning udpeget to større sagsarealer
med henholdsvis syv og tre lokaliteter. Det første sagsareal dækker et næsten 900 m langt område nord
for Viborg Hovedvej. Området strækker sig fra vest for Hvolgårdsvej henover markerne til Ølholm
Skoles boldbaner. På dette areal er udpeget syv lokaliteter med væsentlige fortidsminder. I lokalitet 1 er
fundet mindst tre brønde, mindst fem huse, et hegn med hegnshus og gruber med jernalderkeramik.
Desuden krydser ejerlavsskellet mellem Hvolgård Hgd. og Ølholm By Ejerlav gennem lokalitet 1.
Lokalitet 2 er udpeget på grund den mulige jordfæstegrav fra jernalder. I lokalitet 3 er registreret mindst
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otte huse, flere hegnsforløb, mindst en brønd, gruber med keramik samt større vådområder med
kulturjord med fund af keramik fra romersk jernalder. Lokalitet 4 er udpeget på grundlag af fundet af
mindst to gårdsanlæg med langhuse, udhuse og hegnsforløb fra yngre romersk jernalder. I lokalitet 5
ligger en i forvejen kendt jernalderbebyggelse med gruber fra førromersk jernalder og huse fra
germansk jernalder (SB 170809-29 og 170809-30). Der henvises i øvrigt til forundersøgelsesrapport fra
Vejle Museum. Horsens Museum har udpeget væsentlige fortidsminder på et større areal end Vejle
Museum. Dette er gjort på baggrund af resultaterne af forundersøgelsen syd for Hvolgårdsvej. I
lokalitet ligger en gravhøj i to faser fra bronzealder og i lokalitet 7 er registreret en nedgravning med
flintafslag samt større sten på række formentligt fra bronzealder. Disse syv lokaliteter har tilsammen
fået sagsnummer: HOM 2610, Store Kollen.
Det andet sagsareal fordeler sig i et område på hver side af Skolevej nord for Viborg Hovedvej. I dette
område er der udpeget tre lokaliteter med væsentlige fortidsminder. Lokalitet 1 ligger mellem Præstevej
og Viborg Hovedvej. Området er udpeget på basis af fundet af mindst et hus fra middelalder og en stor
brønd. Lokalitet 2 ligger øst for Skolevej. Arealet er udskilt på grund af registreringen af mindst seks
huse fra jernalder og middelalder, hvoraf et hus har bevarede gulvlag med pikstensbelægning og et
andet havde stolpehulskar. Desuden er der fundet flere vådområder med kulturjord med fund fra
bronzealder, jernalder og middelalder: Keramik, afslag, slagger, trækul og øksefragment. Den sidste
lokalitet 3 ligger vest for Skolevej og dækker over en udbredt koncentration af stolpehuller og
grøftforløb. Disse tre lokaliteter har fået sagsnummer: HOM 2611, Guldagerhøj.

Fig. 49. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Fra station 25120-27000 (HOM 2612 Skjelborg, HOM 2613 Låge Mark, HOM 2614 Smal Ager)
Denne strækning ligger i Låge Hdg. og V. Ørum By Ejerlav. På strækningen er trukket grøfterne 199247, 345-364, 371-383. I forbindelse med Supplerende forundersøgelse Midt er endvidere trukket
grøfterne 500-514.
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Topografi på strækningen
Topografisk er den nordlige del af denne strækning præget af store, rolige, højtliggende flader.
Strækningens sydlige del ligger noget lavere og er et mere kuperet og gennemskåret terræn med små
forhøjninger og vådbundsområder. Den nordlige del af strækningen er kulturhistorisk markant med en
meget intensiv forekomst af overpløjede gravhøje jf. den arkæologiske vurdering af området.
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Fig. 50. Original-1 kort som baggrund. De sorte kvadrater er registrerede høje, de grå cirkler er hvor der er tegnet
høje ind på Original-1 kortet og de hvide stjerner er fra besigtigelsen, hvor mulige høje blev markeret. Motorvejen
er tegnet ind som tynd gul stregsignatur.
26.

Resultater
Etapens nordvestligste søgegrøfter ligger i området umiddelbart nord for Ribevej. Her er trukket
grøfterne 242-246. I grøfterne blev fundet en del moderne anlæg i form af dræn, rodvæltere,
nedrammede hegnspæle og stenspor. På tværs af grøfterne løber ifølge Original 1-kortet ejerlavsskellet
mellem Ølholm By Ejerlav og Vester Ørum By Ejerlav. Ejerlavsskellet blev fundet i forundersøgelsen i
grøft 246 (A3997).
2

Langs nordsiden af Ribevej er trukket grøfterne 235-238 og 247. På tværs af fire grøfter (235, 236, 237,
247) blev fundet et nordvestligt-sydøstligt forløb af to parallelle grøfter. Grøfterne havde en bredde på
omtrent 80 til 100 cm. Afstanden mellem grøfterne var ca. seks meter. Grøfterne er tolket som
vejgrøfter til en forgænger for Viborg Hovedvej med et forløb 170 meter østligere end den nuværende
vej. Vejforløbet kan genfindes på Original 1-kortet som vejen mellem Vejle og Viborg. Desuden er der
fundet et sæt parallelle grøfter i søgegrøft 235 (A2791, A2792). Anlæggene er tolket som moderne
grøfter, men kan også være hjulspor, idet afstanden mellem grøfterne kun er 1,2 meter.
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I grøft 236 blev fundet et kulturlag (A3961). Laget sås tydeligst i grøftens nordvestlige profil i form af et
tyndt kulturlag i overgangszonen mellem pløjelaget og undergrunden. I laget blev blandt andet fundet
afslag (X374). Laget er tolket som et kulturlag fra stenalderen. Endvidere blev der i den sydligste ende
af grøft 235 fundet en diffust afgrænset nedgravning (A3788). I nedgravningen lå, hvad der blev tolket
som in situ bevarede knogler fra et dyr. Der blev fundet dele af et kranie, ribben, knogler fra rygrad og
fra lemmer. I fylden sås spredte trækulsnister og et stykke flint. Der er formentlig tale om en begravelse
af en hund, men det kunne ikke afgøres, om det drejede sig om et forhistorisk offerfund eller en
moderne begravelse af et kæledyr.

Fig. 51. Foto af, hvad der må formodes at være begravelsen af et kæledyr.

I grøft 238 er lavet en udvidelse omkring et vådområde, hvori der er fundet keramik fra stenalder og
flintafslag. I udvidelsen er også registreret stolpehuller, der ikke umiddelbart synes at udgøre erkendbare
konstruktioner. Området er tolket som et kulturlag fra stenalderen.
Grøft 500 udgør forundersøgelsen af et ledningstracé. Der blev i en knap 350 m lang søgegrøft
påtruffet et område med kogestensgruber samt to ejerlavsskel. Anlæggene blev undersøgt i
forundersøgelsen og tracéet anses ikke for at rumme andre væsentlige fortidsminder.
Øst for Ribevej, hvor denne knækker mod nord, er trukket grøfterne 239-241.I dette området var
undergrunden meget sandet. Forundersøgelsen var plaget af vand i den nordlige del af området, mens
den sydligste del af området ligger lidt højere. Det var derfor også i dette område, der blev fundet et
større anlæg, der ikke blev totalt afdækket i forundersøgelsen (A3953). Fylden i anlægget bestod af
spættet gråbrunt til sortbrunt sand. I fylden blev fundet en del flint (X304, X305, X306, X316, X323,
X325). Det blev fundet både hvidbrændt flint og forarbejdet flint. Udbredelsen af den uforarbejdede
flint lod sig ikke entydigt afgrænse i fladen.
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Fig. 52. Foto af A3953, der formentligt skal tolkes som et forsænket gulv fra senneolitikum.

I anlægget blev desuden fundet keramik (X305) samt brændt knogle (X316). Keramikken er dekoreret
med horisontale bånd kombineret med geometriske former eksempelvis i form af krydsskraverede
bånd. Denne type keramik skal dateres til Klokkebægerkulturen, hvorfor anlæg A3953 tolkes om et
forsænket gulv i en hustomt fra senneolitikum.

Fig. 53. Keramik fundet i A3953. Keramikken skal dateres til Klokkebægerkulturen.

Fundet af det forsænkede gulv med keramik fra Klokkebægerkultur er helt særligt for det østjyske
område, idet denne kultur især kendes fra det nordlige Jylland, hvor der omkring Limfjorden opstod et
regionalt klokkebægermiljø tidligt i senneolitikum. Miljøet kendetegnes blandt andet af flere
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genstandstyper, først og fremmest type I-flintdolke samt anvendelsen af en særlig ornamentik, som blev
eftergjort på lokale lerkar. Samtidig hermed dukkede også en ny hustype op i området, nemlig husene af
Myrhøj-typen, som blev det karakteristiske beboelseshus indenfor det nordjyske klokkebægermiljø.10
Kendskabet til hele kulturmiljøet stammer først og fremmest fra en række bopladsudgravninger i
Limfjordsområdet og på Djursland, mens vores viden om klokkebægermiljøets indflydelse på
samfundene i resten af landet er langt mere sparsomt. Huse af Myrhøj-typen er også velkendte i andre
dele af Jylland, men her har der som regel været tale om isolerede hustomter fremkommet under
mindre udgravninger. Det er derfor mere uklart, om hustypen også her er repræsentant for et egentligt
klokkebægermiljø.
Et af de steder, hvor der udenfor det nordjyske område er foretaget en større bopladsundersøgelse af
dette kulturmiljø, er ved Østbirk i Horsens Museums ansvarsområde. Her har museet indenfor de
sidste 12 år foretaget en række udgravninger indenfor et større senneolitisk bopladsområde i
forbindelse med forskellige anlægsarbejder (HOM 1018, 1509, 1590 og 2488). Der blev her bl.a.
udgravet 11 tomter efter senneolitiske huse, heraf var fem af typen med forsænket gulv. Husenes
længde var for størstedelen 13-16 meter. Kendetegnende for alle langhusene er, at de alle var opført
med kun 3 tagbærende stolper, og derfor var en afstand på 6 eller 7 m mellem stolperne ikke unormal.
Der blev i flere af hustomterne i Østbirk fundet karakteristiske genstande fra klokkebægerkulturen, og
bebyggelsen anses for at have været under tydelig påvirkning fra det nordjyske klokkebægermiljø. En
række naturvidenskabelige dateringer tyder på, at langt størstedelen af bebyggelsen skal dateres til SNII,
helt hen til periodens afslutning. Klokkebægermiljøet overlevede altså tilsyneladende i Østjylland længe
efter, at forholdene havde ændret sig længere nordpå i Jylland, hvor dette miljø synes at forsvinde igen
inden overgangen til SNII.
Der er indenfor museets område registreret lidt mere end 50 toskibede hustomter fra neolitikum og
ældre bronzealder, hvor de er fremkommet på ca. halvt så mange lokaliteter. Husene er især
repræsenteret ved to forskellige hustyper, som muligvis også blev benyttet indenfor forskellige
geografiske områder. Mens beboelseshusene indenfor et kystnært område således nærmest udelukkende
bestod af toskibede langhuse, dominerede huse af Myrhøj-typen på flere indlandspladser i et område,
der kunne svare til enkeltgravskulturens gamle kerneområde. Udbredelsen af de to hustyper er muligvis
også med til at afspejle tilstedeværelsen af to forskellige kulturmiljøer, hvor klokkebægermiljøet
formentlig har spillet en afgørende rolle i det ene.
Trods et forholdsvis stort kildemateriale er vores viden om den senneolitiske bebyggelse og periodens
hustyper i museets område fortsat især baseret på nogle få egentlige bopladsundersøgelser, ikke mindst
udgravningerne fra Østbirk. Hidtil har denne lokalitet også været den eneste, hvor der er påvist
klokkebæger-genstande i sikker kontekst med en bebyggelse. Resultaterne af en udgravning forud for
anlæggelsen af Rute 18 forventes derfor at kunne bidrage med vigtig ny viden om den regionale
bebyggelse i senneolitikum, men også i høj grad det mere generelle kendskab til klokkebægerkulturens
indflydelse udenfor Nordjylland. Mere konkret er der også forhåbninger om, at resultater fra
motorvejen vil kunne afhjælpe muligheden for at få belyst nogle af de spørgsmål og problemstillinger,
der er opstået i kølvandet på de tidligere undersøgelser i området: eksisterede der et klokkebægermiljø i
Østjylland efter, at den tilsyneladende var forsvundet fra Nordjylland? Hvorvidt kan der i så fald være
tale om to forskellige miljøer karakteriseret af bl.a. forskellige dolk-typer?
På marken mellem Ribevej og Engelgårdsvej er trukket to sæt søgegrøfter: Mod vest er der trukket
søgegrøfter i motorvejstracéet og mod øst er der trukket søgegrøfter i forlægningen af Engelgårdsvej.
10
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I motorvejstracéet er trukket grøfterne 221-227, 232, 345-351 og 502-506. I grøft 224-226 samt den
nordlige del af grøfterne 221-223 er fundet udbredte anlægsspor. I den store udvidelse i den nordlige
ende af grøft 222 er fundet en stor koncentration af stolpehuller. Af disse formodes mindst de seks
stolpehuller A3593-A3596, A3598 og A3621 at indgå i en huskonstruktion fra overgangen mellem
senneolitikum og bronzealder. Dateringen understøttes af fundet af et fragmenteret sikar med samme
datering (X293).

Fig. 54. Formodet hustomt fra overgangen mellem senneolitikum og bronzealder.

Fig. 55. Sikar X293.
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Syd for hustomten blev i forundersøgelsen afdækket en koncentration af sten, der er tolket som
forstyrrede randsten til en overpløjet høj. Det samme gør sig gældende i grøft 223, hvor der ligeledes
blev afdækket en større koncentration af sten. Stenene lå i et større, mørkt fyldskifte (A3714). Stenene
var fra nævestore til 90x70 cm. En af den fundne sten var en stor, flad granitsten. Koncentrationen af
sten var størst i den sydlige del af anlægget. Anlægget er tolket som en dyssekant, idet der kan anes et
cirkulært eller polyganalt mønster i stenenes placering, og den store sten kan have tjent som dæksten i
et stenkammer. I retningen Ø-V ses måske en indgang til kammeret (østligst i grøften). Der ligger flere
større sten i området omkring anlægget, der kan stamme fra A3714. I fylden omkring stenene i A3714
ses spredte trækulsnister og undergrundsleret omkring anlægget synes omlejret. Stenene er udelukkende
granit, men i fylden sås en del uforarbejdet flint.

Fig. 56. Mulig overpløjet dysse, A3714.

Både høj og dysse synes meget ødelagte af dyrkning. Højen er placeret på en lille forhøjning i
landskabet modsat dyssen, der er placeret på et terræn, der skråner svagt mod vest, og den store
koncentration af højforekomster i området godtgør en nærmere undersøgelse af de to anlæg.
I grøfterne er endvidere fundet en del spredte anlæg i form af stolpehuller. Der kunne ikke umiddelbart
erkendes strukturer af konstruktioner, men med erfaringerne fra både Østbirk og flere nordjyske
bopladsområder må vi forvente, at de påviste fund og anlægsspor blot udgør en mindre del af en større
bebyggelse. Det vil derfor være vigtigt og naturligt at undersøge et så stort område omkring de påviste
bebyggelsesspor som muligt, hvilket vil indebære muldafrømning i fuld tracébredde. Det vil også kun
ved store fladeafrømninger være muligt at lokalisere hustomter, hvor der ikke forventes at være bevaret
vægstolper, og hvor spændet mellem midtsulerne formodes at være mere end 4-5 m.
Der blev i grøfterne søgt med metaldetektor på matrikel 6a, Låge Hgd. Ejerlav. Det vil sige marken
mellem Ribevej og Engelgårdsvej samt marken syd for Engelgårdsvej. Der blev søgt lige foran
maskinen i forbindelse med muldafrømningen, da der i området er gjort fine fund af metalgenstande,
blandt andet det i den arkæologiske vurdering omtalte sværd fra bronzealderen. Søgningens resultat var
en del hestesko, harvetænder, beslag og udefinerbare genstande, men ingen væsentlige fund. Endvidere
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var en stor del af matrikel 6a genstand for magnetometerundersøgelse. Desværre har der ikke vist sig
nogen umiddelbare korrelationer mellem disse undersøgelser og den arkæologiske forundersøgelse.
Magnetometerundersøgelsen gav flere steder fine udsving, men disse gav alle ved nærmere arkæologiske
undersøgelse negativt resultat.
På netop denne del af marken er i grøft 221 fundet endnu et system af vejgrøfter. Det var muligt at
genfinde vejforløbet på ældre historiske kortmateriale. I grøft 232 blev der på baggrund af de
topografiske forhold søgt efter en overpløjet høj. Der blev på stedet fundet en nedgravning (A3781),
der ikke var levn af en gravhøj. Det vil sige, at der ikke blev registreret væsentlige fortidsminder i den
sydlige ende af grøfterne 221, 223 og 232. I grøft 222 blev fundet spredte bebyggelsesspor i form af
stolpehuller samt flintafslag, hvilket tyder på endnu en neolitisk bebyggelse samt aktivitetsspor (blandt
andre A3684-A3687). Disse bør, set i sammenhæng med de øvrige fund i området, undersøges inden
anlægsstart.
Grøfterne 502-506 nord for Engelgårdsvej er trukket som en del af Supplerende forundersøgelse Midt.
Arealet ligger som omtalt indenfor et område med en høj koncentration af registrerede gravhøje. Der
blev konstateret to områder med væsentlige forhistoriske anlæg. I grøft 504 blev fundet en samling af
større stolpehuller, der tolkes som en hustomt fra senneolitikum eller ældre bronzealder (A9070,
A9071, A9072, A9073, A9078).
I grøft 506 blev fundet et andet anlæg (A9044), der udgør et væsentligt fortidsminde: En overpløjet
gravhøj, der blev påvist som en rund nedgravning på toppen af en naturlig markant højning i
landskabet. Anlægget formodes at være resterne af gravhøjen SB-nr. 170811-30. Nedgravningen havde
en diameter på ca. syv meter og fylden blev tolket som forhistorisk. Selve nedgravningen er tolket som
en mulig gravgrube eller et stort plyndringshul i den nu helt bortpløjede gravhøj. En udgravning vil
udover en undersøgelse af det påviste anlæg omfatte en muldafrømning af hele højningen med det
formål at påvise mulige sekundære grave.
I forlagt Engelgårdsvej er trukket grøfterne 228-233 og 360-362. Grøft 228 er en næsten 300 meter lang
grøft i hele forlægningen. Kun i den sydligste del af grøften er fundet væsentlige fortidsminder. I en
større udvidelse blev fundet en større koncentration af stolpehuller. Der kunne ikke umiddelbart
udredes konstruktioner, hvilket måske skyldes, at der kan være tale om en étskibet konstruktion fra
enten senneolitikum eller ældre bronzealder. Der er ikke gjort daterende fund på stedet.

Fig. 57. Mulig huskonstruktion i grøft 228.
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I grøft 234 blev der i forundersøgelsen søgt efter endnu en overpløjet høj afsat på stedet som SB-nr.
170811-28. Resultatet var negativt. Derimod blev der i grøft 230 fundet en plyndret høj, der sås som en
stor nedgravning (A3747). Der kan altså være tale om en fejlafsætning af ovennævnte SB-nr.
I grøft 362 blev afdækket et rektangulært fyldskifte (A6430). Fyldskiftets størrelse er 3,3x 2,0 meter.
Langs den vestlige afgrænsning af anlægget var placeret tre større sten med en diameter på 30-60 cm. I
forundersøgelsen blev der lagt et lille prøvesnit for at klarlægge anlæggets form i profil. Det viste sig, at
nedgravningens sider var lodrette, hvilket foranlediger en tolkning af anlægget som en mulig centralgrav
i en overpløjet høj. Her kan der igen være tale om en gammel fejlafsætning, således at der kan være tale
om lokaliseringen af SB-nr. 170811-29. Nord for denne mulige centralgrav ses i samme grøft endnu et
større fyldskifte (A6422). Det samme er tilfældet i grøft 229, hvor to rektangulære fyldskifter blev helt
afdækket (A3733 og A3739) og et delvist afdækket (A3738). I A3739 blev fundet en enkelt afslag
(X295). Disse rektangulære nedgravninger er blevet tolket som fire randbegravelser til den overpløjede
gravhøj. Dette område blev forundersøgt under meget vanskelige vilkår med store snemængder og hård
frost, hvilket resulterede i dårlige iagttagelsesforhold. Af samme grund blev anlæggene behandlet yderst
nænsomt af hensyn til en eventuel udgravning med bedre iagttagelsesforhold.

Fig. 58. Oversigt over den mulige centralgrav med randsten og de fire randbegravelser i grøfterne 362 og 229. Mod
vest er markeret SB-nr. 170811-29, der er en registreret rundhøj.

Grøfterne 345-359, der ligger umiddelbart vest for Viborg Hovedvej på nord- og sydsiden af
Engelgårdsvej er supplerende grøfter trukket på et arbejdsareal som en del af Supplerende
forundersøgelse. I grøfterne blev ikke fundet væsentlige fortidsminder. De var hovedsageligt præget af
naturlige vådbundsaflejringer og stenspor.
Syd for Engelgårdsvej er der trukket grøfter i to omgange. Det første sæt grøfter løber i selve
motorvejstracéet ned mod ejendommen med adressen Viborg Hovedvej 58. Det drejer sig om
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grøfterne 217-220. Det andet sæt grøfter er trukket som del af Supplerende forundersøgelse Midt på et
arbejdsareal. Her drejer det sig om grøfterne 507-514.
Den sydlige del af grøfterne 217-220 rummer ikke fund af væsentlige fortidsminder. I den nordlige del
er derimod erkendt to gravhøje samt mulige bebyggelsesspor. I grøft 217 er fundet resterne af en
overpløjet høj (A3550) med en grav i midten (A3550-1). Der kan være tale om den registrerede rundhøj
med SB-nr. 170811-17. Syd for A3550 blev fundet to større stenspor (A3551, A3552) samt en sten. Alle
med en diameter på 50-60 cm. Disse kan udgøre en randstenskæde. Stenene ligger ca. 12 meter fra
gravhøjens formodede centrum.

Fig. 59. Overpløjet gravhøj i grøft 217.

I grøft 220 blev der i en større udvidelse fundet, hvad der blev tolket som en randstenskæde fra en
gravhøj. Der kan her være tale om den registrerede rundhøj med SB-nr. 170811-18. Randstenskæden
udgøres af både sten og stenspor placeret i en halvcirkel (A3505, A3576, A3577). Der var ikke højfyld
bevaret, men begge højene ligger placeret på en lille højning i landskabet og sandsynliggør tolkningen.
Umiddelbart nord for randstenskæden blev fundet en koncentration af stenspor og stolpehuller.
Grøft 218 blev åbnet på baggrund af magnetometerundersøgelsens resultater. Der blev påvist fem
stolpehuller, men det modsvarede ikke forventningen.
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Fig. 60. Sydligst i udvidelsen ses den halvcirkelformede randstenskæde. Nordligst i udvidelsen ses
koncentrationen af stenspor og stolpehuller. I søgegrøften mod øst ses den overpløjede høj med grav og randsten
mod syd.

I grøfterne 507-514 blev registeret to områder med væsentlige fortidsminder. I grøft 508 blev der
fundet flere gruber, der kan omfatte mulige grave. En større grube indeholder en del sten, og i fylden er
fundet lidt keramik (A9084). Området ligger umiddelbart udenfor gravhøjen SB-nr. 170811-19, som
anlæggene også kan have tilknytning til. I grøft 511 blev fundet en samling af stolpehuller fra en
formodet hustomt. Stolpehullerne kan have tilknytning til nogle næsten tilsvarende stolpehuller kort
derfra (umiddelbart nord for Engelgårdsvej). Et større fyldskifte med spredte større sten omkring en
naturlig højning anses for at kunne være højfyld fra den bortpløjede gravhøj SB-nr. 170811-20.
Den sydligste del af denne etape strækker sig fra ejendommen på Viborg Hovedvej 58 til den sydøstlige
afgrænsning af matrikel 6b Sindbjerglund Ejerlav. På denne strækninger trukket grøfterne 199-216, 363364 og 371-381.
På tværs af søgegrøfterne løber i et nordøstligt-sydvestligt forløb ejerlavsgrænsen mellem Låge Hgd.
Ejerlav og Sindbjerglund Ejerlav. Ejerlavsgrænsen blev i forundersøgelsen fundet i grøfterne 203, 204,
374, 375 og 376. I grøft 203 blev lavet en udvidelse, så skellet kunne følges i fladen. Det blev ligeledes
snittet og sås i profilen som en opfyldt spidsbundet grøft. Endvidere vil det være muligt at undersøge
ejerlavsskellet i forbindelse med ombytning af jord. Her vil det være muligt at undersøge skellet mellem
matriklerne 6a og 24b Sindbjerglund Ejerlav, matrikel 4b Låge Hgd. Ejerlav og matrikel 12a Vester
Ørum By Ejerlav.
I området nord for ejerlavsskellet blev der ikke gjort fund af væsentlige fortidsminder. Den nordligste
del af grøfterne var et område med mange vådbundsaflejringer og moderne opfyld. I den nordlige ende
af grøft 210 blev fundet endnu et skel (A3465) i form af en 2,4 meter bred fladbundet grøft. Skellet kan

58

genfindes på de høje målebordsblade som et matrikelskel. I grøft 212 blev fundet en hørrødningsgrube
(A3488), der blev snittet og undersøgt i forundersøgelsen. Den sås som aflang rektangulær nedgravning
med en tydelig rødfarvning langs kanten fra varmepåvirkning.
Umiddelbart syd for ejerlavsskellet sås i grøfterne 202 og 203 et meget vådt moseområde.
Bevaringsforholdene var her meget gode, og der blev fundet godt bevaret træ – dog uden
bearbejdningsspor. Der kunne i dette område ikke konstateres spor efter human aktivitet.
I den nordlige ende af grøft 200 blev afdækket større koncentration af sten, der ansås for at være
humant anlagt (A3346). Formen var let oval til cirkulær. Stenenes størrelse var fra nævestore og lå i
flere lag i en mørk, gråbrun fyld. Der blev ikke gjort daterende fund. Anlægget blev tolket som en
stenlægning over en forhistorisk grav, eventuelt centrum af en høj. Få meter syd herfor er observeret
endnu en samling sten som kan være del af en kantsætning til højen eller endnu en mulig grav.

Fig. 61. Humant anlagt stendynge, muligvis stenlægning over grav.

I midten af grøft 200 er lavet to store udvidelser. I den nordlige udvidelse er fundet flere anlæg med
rektangulær, aflang form. A3429 blev undersøgt i forundersøgelsen. Den målte 200x70 cm og var 23
cm dyb. Nedgravningen havde lige sider og en lige til let afrundet bund. Nedgravningen var klart
afgrænset mod undergrunden. I fylden sås trækulsnister og nister af rødbrændt ler. Desuden blev fundet
forkullet korn (X260) og brændt knogle (X258). Nedgravningen er tolket som en jordfæstegrav.
Nedgravningerne A3434, A3438 og A3439 kan også udgøre jordfæstegrave, men disse blev ikke snittet
for at bevare gravene så godt som muligt til en eventuel udgravning. Området ligger på overgangszonen
mellem et højere plateau og det føromtalte moseområde, og er derfor en oplagt placering for
gravlæggelser.
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Fig. 62. Grav A3429 set fra øst.

I den sydlige udvidelse blev fundet tre større nedgravninger (A3364, A3365, A3456). Nedgravningerne
blev tolket som moderne anlæg med ukendt funktion.
Fremtidigt arbejde på strækningen
På baggrund af forundersøgelsens resultater er der på den nordligste del af denne strækning ved Ribevej
udpeget fire større sagsarealer med i alt syv lokaliteter med væsentlige fortidsminder. De syv lokaliteter
dækker over et ejerlavsskel, en senneolitisk bebyggelse samt en megalittomt. Lokalitet 1 består af en
megalittomt fra tragtbægerkultur samt en større koncentration af stolpehuller fra senneolitikum.
Stolpehullerne anses for at have sammenhæng med fundene i lokalitet 2 og hele området som helhed. I
lokalitet 2 er fundet mindst ét toskibet hus fra senneolitikum, en randstenskæde fra stenalder eller
bronzealder, gruber, stolpehuller med keramik bl.a. et sikar fra senneolitikum. Der er tale om et
beboelsesområde, der stammer fra senneolitikum og som har sammenhæng med lokalitet 1,4,6 og 7.
Lokalitet 3 består af ejerlavsskellet mellem Ølholm By Ejerlav og Vester Ørum By Ejerlav. Skel og
grøfter er jf. den arkæologiske vurdering et af fokuspunkterne for undersøgelserne forud for anlæggelse
af motorvejen. I lokalitet 4 blev erkendt et hus med forsænket gulv samt stolpehuller fra
klokkebægerkulturen eller senneolitikum. Huse fra denne periode med forsænkede gulve er en
anlægsgruppe, der stort set ikke kendes i vores område. Lokalitet 5 er udpeget på grund af mindst to
grave eller offergruber, én med knogler formodentlig fra et dyr (datering uvis). Anlæggene formodes at
stamme fra neolitikum. I lokalitet 6 blev afdækket et vådområde med kulturjord med flintafslag samt
stolpehuller fra senneolitikum. Lokalitet 7 er et kulturlag med flintafslag og keramik samt stolpehuller
fra senneolitikum. Lokalitet 6 og 7 skal ses som en del af den bebyggelse, som ses i lokalitet 1, 2 og 4.
Begge lokaliteter bør udgraves, da de kan være med til at belyse den senneolitiske bebyggelse på stedet.
Disse syv lokaliteter har tilsammen fået sagsnummer: HOM 2612 Skjelborg.
I området nord og syd for Engelgårdsvej har forundersøgelsens resultater medført udpegning af ni
lokaliteter med væsentlige fortidsminder, der bør udgraves. Lokaliteterne dækker over flere gravhøje og
enkelte bebyggelsesspor. Lokalitet 1 er udpeget på grund af fundet af en overpløjet gravhøj fra
bronzealder (SB 170811-17), en randstenskæde fra bronzealder (muligvis SB 170811-18) og stolpehuller
med ukendt datering. Indenfor sagsområdet lige omkring lokalitet 1 er der registreret følgende SBnumrene 170822-16, 170811-18, 170811-19. SB-numrene 170811-14 og 170811-15 ligger udenfor
sagsarealet. I lokalitet 2 blev afdækket gruber og stolpehuller med ukendt datering, formodentlig
senneolitikum. SB-nr. 170811-30 ligger lige uden for lokaliteten. Stolpehullerne har formodentlig
sammenhæng med den bebyggelse, der er blevet lokaliseret i lokalitet 1 og 2. Lokalitet 3 er udpeget på
grund af en overpløjet gravhøj fra bronzealder, formodentlig SB-nr. 170811-28. I lokalitet 4 blev
erkendt endnu en gravhøj og mindst fire randbegravelser fra bronzealder, SB-nr. 170811-29.
Umiddelbart vest for denne lokalitet er registreret SB-numrene 170811-23, 170811-24, 170811-25,
170811-26 samt 170811-27. Lokalitet 5 rummer et langhus fra bronzealder. Huset ligger i et område
med mange registrerede gravhøje og kan have en sammenhæng med disse. Sammenholdt med de
omkringliggende begravelser vil udgravningen af huset være med til at klarlægge sammenhængen med
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disse. I lokalitet 6 blev fundet en hustomt i form af en samling af større stolpehuller og i lokalitet 7 blev
erkendt en gravhøj. Denne blev påvist som rund nedgravning på toppen af naturlig markant højning.
Højen formodes at være resterne af gravhøjen sb. 170811-30. Lokalitet 8 er udpeget på grund af fundet
af flere grave og bopladsspor. Området ligger umiddelbart udenfor gravhøjen SB-nr. 170811-19, som
anlæggene også kan have tilknytning til. Endelig er lokalitet 9 udpeget på grund af en samling af
stolpehuller fra en hustomt. Stolpehullerne kan have tilknytning til nogle næsten tilsvarende stolpehuller
kort derfra (umiddelbart nord for Engelgårdsvej). Et større fyldskifte med spredte større sten omkring
en naturlig højning anses for at kunne være højfyld fra den bortpløjede gravhøj sb 170811-20. Disse ni
lokaliteter har tilsammen fået sagsnummer: HOM 2613 Låge Mark.
Slutteligt har forundersøgelsens resultater medført udpegning af tre lokaliteter på den sydligste del af
strækningen øst for Viborg Hovedvej, der bør udgraves. I lokalitet 1 erkendtes mindst to
jordfæstegrave, én med fund af forkullet korn. Lokalitet 2 og 3 er udpeget henholdsvis på grund af en
humant anlagt stendyngegrav af ukendt datering og ejerlavsskellet mellem Sindbjerglund Ejerlav, Låge
Hgd. Ejerlav og Vester Ørum By Ejerlav. Disse tre lokaliteter har tilsammen på sagsnummer HOM
2614 Smal Ager.

Fig. 63. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Fra station 27.000 til 29.050 (HOM 2615 Øster Agre, HOM 2616 Petersborg, HOM 2617 Ellers
Bjerg, HOM 2618 Gams Mose Agre, HOM 2619 Villesborg)
På denne strækning, der ligger i Sindbjerglund og Lindved By Ejerlav, er der trukket grøfterne 85-135,
384-398, 136-172 og 399-423. Grøfterne 85-104 samt 384-387 er trukket på marken nord for
Skanderborgvej, mens grøfterne 105-135 og 388-398 ligger på marken mellem Skanderborgvej og Gl.
Landevej. Grøfterne 136-172 og 399-423 er trukket syd for Gl. Landevej.
Topografi på strækningen
Landskabet gennem Lindved By og Sindbjerglund Ejerlav er præget af kraftige vandveje, der krydser
motorvejstracéet. Vandvejene ledes i dag i rørføringer. Mellem disse vandveje ligger nogle ret
højtliggende relativt jævne plateauer. Motorvejstracéet på marken nord for Skanderborgvej følger over
en mindre strækning en større forsænkning i landskabet. Forsænkning er en gammel vandvej og i
bunden var der mørke pletter, der indikerer, at der ligger lag af blødbundsmateriale under muldlaget.
Topografien på marken syd for Skanderborgvej er præget af en del mindre forhøjninger. Den sydlige
del af marken er forholdsvis jævn og kan have indbudt til forhistorisk bosætning. Plateauet fortsætter
syd for Gl. Landevej. Landskabet bliver gradvist mere kuperet mod syd, mest markant ved Kofodsvej,
hvor der ligger et forholdsvist stort vådområde i en forsænkning.
Resultater
Der er trukket 20 grøfter på marken nord for Skanderborgvej. Grøfterne er orienteret nordvest-sydøst.
I forundersøgelsen på denne strækning, er der ikke registreret mange anlæg. På strækningen er der
primært registreret mosehuller, drængrøfter og moderne forstyrrelser. Især de østligste grøfter er præget
af vådbundsområder og moser. I den nordlige ende af grøfterne 92 og 99 er registreret et meget fugtigt
mosehul. Trods de gode bevaringsforhold blev der ikke gjort observationer, der kunne indikere
menneskelig aktivitet i området. Disse forhold stemmer overens med, at tracéet her følger den ovenfor
omtalte forsænkning i landskabet.

Fig. 64. På fotoet ses udgravningen af mosehullet i grøft 92.
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I den sydlige ende af grøft 92 er der fundet en række med tre kogestensgruber. Retningen på rækken
følger søgegrøften i en sydøst-nordvestlig retning. Det ser ud til at rækken fortsætter mod øst. Ved
udvidelse af søgegrøft 92 lidt længere mod nord blev der fundet yderligere to kogestensgruber. Disse to
gruber ser ud til at ligge i en nordlig forlængelse af de tre føromtalte gruber. Om rækken fortsætter
længere mod nord vil en kommende udgravning kunne afdække. Der er ikke gjort daterende fund i
gruberne.
Flere steder i Danmark, Sydskandinavien og Nordeuropa kender man til fænomenet kogestensgruber
på række. De dateres oftest til yngre bronzealder (ca. 1000-500 f. Kr.) men kan også i enkelte tilfælde
stamme fra ældre jernalder (500 f. Kr.-400 e. Kr.). Gruberne kan optræde i én lang række eller flere
parallelt anbragte rækker på flere hundrede meters længde. Andre gruber findes i tætte koncentrationer
uden noget overordnet mønster.
I gruberne ved Skanderborgvej ses der ingen tydelig foring med ildskørnede sten, hvilket er tilfældet i
mange andre parallelfund. Det antages almindeligvist, at indpakkede fødevarer (eksempelvis kød) har
været anbragt på et gloende sten pakket i gruben. Gruben er derpå dækket med varme sten, som
efterfølgende igen er fjernet når kødet var færdigtilberedt. Ved Skanderborgvej ligger stenene spredt i
fylden, dog fremstår de visse steder som en reel pakning. Der er hovedsageligt anvendt sten i størrelsen
10-15 cm. Der syntes ikke umiddelbart at have været tændt bål i selve gruberne her ved Skanderborgvej,
som det kendes fra et fund fra Låddenhøj ved Roskilde. Her var jorden tydeligt rødbrændt.11
Ved Rønninge Søgård på Fyn fandtes i omfattende rækkesystemer af gruber sparsomme fund, bl.a.
knusesten af bjergart og tandrester.12 Andre gruber indeholdt dyreknogler og tandrester antageligt fra
kvæg. Derudover fandtes der keramikskår som daterede gruberne til førromersk jernalder (ca. 200 f.
Kr.). Sjældent findes daterbare oldsager - eller oldsager overhovedet - i kogestensgruberne, hvorfor
nærmere dateringer er vanskelige. På Fyn har man konstateret, at cirkulære gruber med rundet bund
næsten altid kan dateres til yngre bronzealder (ca. 1000-500 f. Kr.) mens anlæggene fra den tidlige
jernalder (500 f. Kr.-400 e. Kr.) fremtræder mere ovale eller rektangulære med lige sider og flad bund.13
Det er derfor vigtigt at få dateret gruberne for at få af- eller bekræftet om tolkningsmodellen kan
anvendes regionalt/nationalt.
Et fællestræk ved fynske og sjællandske undersøgelser af kogestensrækker synes at være en placering på
sandede plateauer, der skråner ned mod vådområder, moser, enge, ådale og fjorde. Også her ved
Skanderborgvej er kogestensrækken placeret på et plateau ned mod et vådområde. Denne orientering
mod vådområder er sandsynligvis ikke tilfældig. Der synes at være et mønster i grubernes placering i
landskabet. Tilberedelse af madvarer kan have været et socialt fænomen og samlingspunkt, hvortil der
kan have været knyttet visse ceremonier som eksempelvis ofringer i vådområderne. Gruberne kan også
have indgået i de rituelle ceremonier, som knyttede sig til offerkulten i bronzealder og tidlig jernalder,
der ligeledes ofte var tilknyttet vådområder. Den mulige forbindelse sandsynliggøres ved et fund fra
Lindved nær Odense, hvor en kogestensgrube indeholdt skeletrester af en 20-25 årig kvinde. Knoglerne
bar snitspor og spor af opvarmning, hvilket antyder, at der kan være tale om en menneskeofring, der
har foregået ved ildens magter og ikke ved vandets, som var tilfældet for de kendte moselig.14
Grundigere registrering af flere kogestensgruber samt analyser af prøver af deres indhold kan være med
til at kaste lys over deres mulige anvendelse ved f.eks. kultiske ceremonier. Dette kunne være med til at

Tom Kristensen 1986, s. 27ff.
Henrik Thrane, 1974, s. 96ff.
13 Mogens Bo Henriksen, 1999, s. 173ff.
14 Samme.
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afgøre, om kogestensrækker måske skal tolkes som bronzelalderens og den tidlige jernalders
kultpladser.15
På marken syd for Skanderborgvej er der et stort område nord for gården Petersborg, hvor der ikke
blev fundet anlæg af arkæologisk interesse. Det drejer sig om arealet, der dækkes af grøfterne 105-125
samt 388-393. Området er præget af fundtomme vådområder/vandveje. Der er dog registreret enkelte
anlæg i østenden af grøft 113, der må antages at stamme fra den bebyggelse, der er fundet umiddelbart
sydøst for Petersborg. I grøfterne blev der fundet spor efter moderne kabler, dræn samt den gamle
kirkevej/sti, der jf. Orginal 1-kortet har gået umiddelbart vest for Petersborg (A1960, A1962 og A1970
i grøfterne 115-117).
Lige nord for Petersborgs stuehus på Petersborg ligger et lille stykke jord, der ikke har været under
dyrkning i nyere tid (jfr. oplysninger fra gårdens ejer). Dette jordstykke har været brugt til græsning af
kreaturer. Desværre var undergrunden stærkt ødelagt af de jordopfyldninger, der skete i forbindelse
med anlæggelsen af den nye gylletank på gåden.

Fig. 65. Luftfoto af gården Petersborg, der ligger i krydset mellem Viborg Hovedvej og Skanderborgvej. Man kan
tydeligt se motorvejens kommende forløb ud fra søgegrøfternes forløb. Det er i søgegrøfterne til højre for gården,
der er erkendt mange bebyggelsesspor. Petersborg er en af de gårde, der skal rives ned på grund af anlæggelsen af
motorvejen. Som det ses på fotoet ligger gården midt i motorvejens tracée. Til gengæld bliver det interessant at se,
om bebyggelsen fortsætter ind under Petersborg, der er delvist bygget på opfyldt terræn.

I grøfterne sydøst for Petersborg ned til Gl. Landevej (126-135 samt 394-398) er der fundet anlæg af
arkæologisk interesse. I området er registreret mange bebyggelsesspor, hvor det var muligt at udskille
flere huse. Et af husene blev fundet i grøft 130 og stod rigtig fint ved muldafrømningen (omkring
A2342). Konstruktionen er tolket som et Trelleborglignende hus med let buede tagbærende vægge og
skillerum i enderne. Huset er omtrent 6,5 m bredt. Huse af denne type er almindeligt kendte. Huset her
15

Birgitte Borby Hansen, 2004.
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er dateret til overgangen mellem germansk jernalder og vikingetid på grund af det totale fravær af
fundmateriale.

Fig. 66. Plan over huset af Trelleborgtypen. Huset er fundet på marken sydøst for Petersborg. De stolper, der
hører til huset er fremhævet med lilla.

Der er registreret spor efter bebyggelse i et stort område i form af større koncentrationer af
stolpehuller. Det har ikke været muligt alle steder at udskille konstruktioner på grund af det
fragmentariske billede af bebyggelsen som en forundersøgelse giver. I grøft 394 er registreret en
koncentration af stolpehuller, der er tolket som en omtrent øst-vest orienteret konstruktion (omkring
A6626). I grøft 395 er registreret et mindst 6 m bredt langhus på grundlag af et længere forløb af
vægstolper (omkring A6690). Husets orientering er nordvest-sydøst. Der er ikke fundet tagbærende
stolper til huset, hvilket kan skyldes, at det drejer som en konstruktion af samme tyde som det ovenfor
beskrevne Trelleborglignende hus. Alternativt skal forløbet af stolpehuller tolkes som et hjørne i et
større hegnsforløb. Længere mod syd i samme grøft er ligeledes konstateret en større mængde
stolpehuller, herunder et forløb af fem stolper på tværs af grøften (omkring A6815). Stolperne er sat
med en jævn afstand på 35-40 cm. Der er registreret stolpehuller både nord og syd for grøften A6822,
som omtales senere, men på dette sted vil der være mulighed for at undersøge de stratigrafiske forhold
mellem områdets bebyggelse og grøften. Endvidere er der registreret huskonstruktioner i grøfterne 131
(omkring A2382) og 134 (omkring A2276). Syd for Gl. Landevej er ligeledes i en større udvidelse
fundet en koncentration af stolpehuller (omkring A2612), der tolkes som en huskonstruktion
samhørende med bebyggelsen nord for Gl. Landevej, altså fra perioden på overgangen mellem
germansk jernalder og vikingetid. Udover bebyggelsen er der i grøfterne fundet spor efter hegnsforløb.
Det drejer sig om grøfterne 396, 134 og 137 syd for Gl. Landevej.
I området er desuden registreret fire grubehuse (A2259, A, 2025, A2043 og A6806). Grubehusene
tegnede sig om større ovale til cirkulære, mørke anlæg i undergrunden. Størrelsen varierer mellem to og
tre meter. I A2043 ses to bærende tagstolper. Grubehusene er udfra en arkæologisk synsvinkel
spændende, da de er vikingetidens arbejdshytter og har været anvendt til vævning, smedning og andre
håndværksrelaterede fag. Grubehusene har ofte bevarede gulvlag, der giver et øjebliksbillede af
dagliglivet i vikingetiden og endvidere en genstandspotentiel anlægstype. I gulvlagene er der mulighed
for at genfinde genstande som de blev lagt eller tabt i vikingetiden, og kan derfor give et meget mere
nøjagtigt billede af, hvilke aktiviteter, der er foregået på stedet. Den resterende fyld i grubehusene siger
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ikke så meget om selve funktionen af huset, eftersom de genstande, der kan findes her er redeponerede
og sikkert stammer fra andre aktiviteter i området.

Fig. 67. Grubehuset A2043 set i snit. Foto er taget fra nord.

Grubehuse findes som regel i forbindelse med langhuse. Et typisk gårdsanlæg fra vikingetiden består af
et par langhuse og optil en håndfuld grubehuse. En gang i mellem støder man dog på pladser, der har
en mere produktionsagtig opbygning, et slags vikingetidigt industriområde. Sådan en plads blev
udgravet af Horsens Museum i 2007 ved Stationsvej i Hatting (HOM 2204). Her blev der udgravet 48
grubehuse, hvoraf en stor del af dem havde bevarede gulvlag. I gulvlagerne blev blandt andet fundet
keramik, ten- og vævevægte, perler, knive, en spore, en armring og meget andet. På selve pladsen med
grubehusene blev der ikke fundet langhuse, og man må formode, at der er tale om en produktionsplads,
hvor man har produceret varer med henblik på handel. Et enkelt langhus fra perioden blev dog fundet
nord for området med grubehusene, og forundersøgelser i området viser, at der sandsynligvis ligger en
form for bebyggelse uden grubehuse nord for produktionspladsen.
Som ovenfor omtalt er der fundet et system af grøfter, der forløber over en strækning på mindst 235
meter. Flere steder er forløbet erkendt som to parallelle grøfter, der er orienteret øst-vest. Grøftforløbet
er registreret i grøfterne 128-133 og 394-396. Grøfterne er endvidere observeret i grøfterne 126 og 127.
Grøfterne stammer sandsynligvis fra den samme periode som områdets bebyggelse og tolkes som en
fysisk måske juridisk afgrænsning af denne. Grøfternes bredde varierede fra 1,3 m til 2,7 m og havde en
dybde på op til 1,5 m.

Fig. 68. Oversigt over søgegrøfterne på marken sydøst for Petersborg. Med grønt er markeret to af de fire
grubehuse, der blev registreret i forundersøgelsen. Med sort er markeret de lange grøftforløb.
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Der er ikke gjort fund, som med sikkerhed kan datere grøftanlægget, men flere forhold taler for, at
grøfterne er samtidige med bebyggelsen. For det første er der mange andre anlæg fra denne periode i
området, for det andet skærer en af grøfterne en grube (A2310), der med sikkerhed dateres til
førromersk jernalder på grundlag af keramik, der er fundet heri. For det andet blev der fundet et stykke
basalt i en af grøfterne (X173). Basalt kan forekomme naturligt her i Danmark, men det var også en
importvare i vikingetiden, hvor det blev brugt til kværnsten. Desværre er dette fund af basalt så
fragmenteret, at det ikke er muligt at sige, om det drejer sig om en naturlig forekomst, eller om der er
tale om et stykke forarbejdet basalt.

Fig. 69 og 70. To billeder af de grøfter, der blev fundet ved forundersøgelsen. Grøfterne var op til 1½ meter dybe.
Dateringsmæssigt er der stor sandsynlighed for, at grøfterne stammer fra overgangen mellem germansk jernlalder
og vikingetiden. Grøfterne er stratigrafisk yngre end førromersk jernalder, da de skærer en grube med keramik fra
denne periode.

En anden interessant ting ved grøfterne er deres orientering. Vi ved ikke noget om forløbet af grøfterne
udenfor motorvejstracéet, men hvis grøfterne forlænges mod vest, tager de retning mod Sindbjerg
Kirke. Om der er en sammenhæng mellem denne tidlige kirke og bebyggelsen syd for Petersborg er
svært at gisne om, men det er bestemt ikke umuligt.
Mellem grøfterne 130 og 131 er der lavet en stor udvidelse, hvor det ses, at der er en afbrydelse i
forløbet af grøfterne. Desuden er der fundet flere dybe stolpehuller, der ikke umiddelbart kan siges at
høre til en huskonstruktion. Måske skal afbrydelsen i grøften tolkes som indgang til bebyggelsen med
en form for port eller portbygning? I så fald skal grøftanlægget tolkes som en befæstning af stedets
bebyggelse. Kommende udgravninger på stedet vil kunne afdække disse forhold.
Det ser ud til, at den overvejende del af anlægssporene i området ved Petersborg skal dateres til
slutningen af germansk jernalder eller tidlig vikingetid omkring 800 e. Kr. Men i grøft 134 er fundet en
grube (A2284) med førromersk keramik, herunder et fragmenteret svaleredekar.
I området syd for Gl. Landevej blev der i grøfterne 138-151, 155-156, 399-402 ikke gjort fund af
væsentlig karakter. Kun i den sydligste ende af grøfterne 144-146 blev der registreret anlægsspor. Det
drejer sig om samling af stolper omkring A2524, der er tolket som et hus. Det var ikke muligt at
redegøre for en specifik konstruktion, men huset dateres bred til bronzealderen. Mellem grøfterne 144
og 146 er lavet en større udvidelse, hvor der er fundet en stenlægning, der tolkes som en grav (A2814).
Stenlægningen er oval til cirkulær og måler 1,7 x 2,3 m. Stenlægningen ligger i et større mørkt fyldskifte,
der kan være resterne af en overpløjet høj. Mellem stenene er fundet skår af ukarakteristisk keramik, der
formentligt stammer fra sen bronzealder eller tidlig jernalder. Anlægget er afrenset, men ikke snittet af
hensyn til den videre undersøgelse.
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Fig. 71. Stenlægningen A2814, der er tolket som en grav.

Anlægssporene fortsætter syd for Viborg Hovedvej i grøfterne 414 og 415. I grøft 415 er fundet endnu
en stenlægning, der er tolket som en grav (A7045). Anlægget består af en rektangulær nedgravning med
mørk fyld. Nedgravningens dimensioner er 1,5 m x 3 m. I anlæggets nordøstlige ende sås en
stenpakning med en diameter på 0,7 m. I anlæggets sydvestlige ende var der ligeledes en stenpakning i
et lidt dybere niveau samt en enkeltliggende større sten.

Fig. 72. Anlæg A7045 med stenpakninger. Nedgravningen er tolket som en grav.
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Et forhold, der taler for, at de to nedgravninger med stenpakninger er grave og eventuelt sløjfede høje,
er tilstedeværelsen af andre høje og begravelser i nærheden: Nordøst for de formodede grave har ligget
den sløjfede Thinghøj (SB 170811-35) og da den nærliggende gård skulle bygge maskinhus blev der
fundet en begravelse med knoglemateriale i forbindelse med byggeriet.
I den nordvestlige ende af grøft 415 er lavet en udvidelse grundet stor anlægsintensitet (omkring
A7081). Anlægssporene udgør blandet andet en huskonstruktion med bevarede tagbærende stolper og
tilsyneladende intakt forløb af vægstolper, der nogle steder fremstår som dobbeltstolper. Huset er 5,3 m
bredt og tilnærmelsesvist orienteret øst-vest. Det er typologisk dateret til yngre romersk jernalder. Der
er ikke gjort fund i forbindelse med undersøgelsen af huset. Ingen anlæg i huset er snittet på grund af
sne- og frostvejr. I grøft 414 ses også stolpehuller, der enten skal ses som en del af huskonstruktionen
eller et tilhørende hegnsforløb.

Fig. 73. Plan over huskonstruktionen i grøft 415.

I grøft 414 er også registreret en grøft (A7040). Grøfter er omtrent 2,5 m bred på det bredeste sted.
Grøften har omtrentlig den samme orientering som det lange grøftforløb syd for Petersborg.
Spørgsmålet er, om denne grøft repræsenteret den sydlige afgrænsning af bebyggelsen.
I grøft 152 umiddelbart nord for Viborg Hovedvej er der også lokaliseret en koncentration af
anlægsspor: Mange gode stolpehuller, der formentligt udgør et langhus med tilhørende hegnsforløb
(omkring A2575). Det var ikke muligt at udrede den konkrete konstruktion. I grøftens sydlige del er
registeret et kulturlag med mørk fyld (A2598). Laget indeholdt komponenter som keramik og
trækulsnister. Desuden blev der observeret stolpehuller i selve kulturlaget.
På strækningen mellem station 28.200 og 28.450 er der ikke registreret væsentlige fortidsminder.
Anlæggene i grøfterne er overvejende dræn og stenspor. I grøft 159 er lavet en udvidelse, hvor der blev
fundet en mindre koncentration af anlæg, der alle viste sig at være stenspor. Grøft 162 er trukket på
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tværs af de øvrige grøfter hen over en forhøjning i landskabet for at afdække, om der lå en overpløjet
gravhøj. Dette var ikke tilfældet.
I området, hvor motorvejstracéet krydser Kofodsvej er lokaliseret endnu et område med en større
koncentration af bebyggelsesspor. Desuden er der på den nordlige skråning ned mod Kofodsvej fundet
mindst 11 jernudvindingsovne.
Bebyggelsessporene er mest massive i området nord for Kofodsvej. I grøft 161 er lavet en udvidelse
omkring en større forekomst af stolpehuller omkring A2655. Stolpehullerne er tolket som et øst-vest
orienteret hus, der dog ikke kunne udskilles i detaljer. I grøft 163 er erkendt endnu en huskonstruktion
omkring A2716. Konstruktionen er orienteret øst-vest, men det var i forundersøgelsen ikke muligt at
udskille huset nærmere. I grøft 408 er der ligeledes lavet en stor udvidelse, hvor der er lokaliseret en
huskonstruktion omkring A7147. Huset er orienteret nordvest-sydøst og er ca. 4,5 m bredt og mindst 9
m langt. Der er formentligt tale om et treskibet langhus med indvendige tagbærende stolper.

Fig. 74. Huskonstruktion i grøft 408.

Udover de omtalte massive bebyggelsesspor er der i grøfterne 409-413 en del spredte anlægsspor af
forskellig karakter. I grøfterne 409, 410 og 411 er der fundet stolpeforløb, der sandsynligvis skal tolkes
som hegnsforløb. Desuden er der registreret en del øvrige stolpehuller og gruber. Den faldende
anlægsintensitet skal givetvis forklares med, at de befinder sig i udkanten af bebyggelsen, hvis centrale
del er beliggende lidt længere mod øst. Der er ikke fundet daterende materiale i forbindelse med
undersøgelsen af huskonstruktionerne, men i grøft 160 er der snittet en større grube (A2627), hvori der
er fundet en del keramik fra yngre romersk jernalder. Det drejer sig om tidstypiske skår af hanke og
rand (X197). Det formodes derfor, at hele bebyggelsen skal dateres til yngre romersk jernalder omkring
år 200 e. Kr.
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På den nordlige skråning ned mod Kofodsvej er der fundet mindst 11 jernudvindingsovne samt store
gruber med affald fra jernproduktion. Jernudvindingsovnene er fundet i grøfterne 160 og 161: A2675A2682 og A2624-A2626. Alle anlæggene blev erkendt som karakteristiske sorte anlæg med et stort
indhold af trækul, brændt ler og slagger og med tydelig varmepåvirkning af den omliggende
undergrund.

Fig. 75. Oversigt over området med jernudvindingsovnene. Ovnene er markeret med grønt.

Hver slaggegrube repræsenterer en jernudvindingsovn eller en såkaldt skaktovn, hvori der er udvundet
jern af myremalm. En skaktovn består af et ca. 1,5 m højt lerrør bygget over en konisk slaggegrube, der
er ca. ½ m dyb. Slaggegruben blev fyldt med halm, der skulle forhindre, at trækullet fra ovnen faldt ned
i gruben. Ovnskakten blev fyldt med skiftevis lag af malm og trækul, der antændtes. Det brændende
trækul udviklede kuliltegas, der fjernede ilten fra malmens jernilte, så der dannedes metallisk jern. Jernet
lagde sig på den meget varme ovnbund, hvorfor slaggen smelter ud af jernet og ned i slaggegruben.
Selve jernet satte sig fast under lufthullerne i bunden af ovnen, hvorfra det kunne trækkes ud i glødende
tilstand til smedning.
Denne slags jernudvindingsovne er ret kendte, og Horsens Museum har i tidens løb gravet flere af
denne slags blandt andet på Egeskovvej i Gedved (HOM 1795). Desuden er ovnene kendt i resten af
landet. I forbindelse med udgravningen af jernalderlandsbyen i Drengsted mellem Ribe og Tønder blev
der fundet intet mindre end 224 slaggegruber fra jernudvindingsovne. Selve ovnenes funktion er
arkæologisk godt belyst, men det kunne være meget interessant at få belyst, hvordan produktionen af
jernet har spillet ind i det østjyske jernaldersamfund, hvordan ressourcerne er blevet udnyttet og hvor
stor en rolle jernproduktionen har spillet i relation til den øvrige bebyggelse på stedet. Desuden er der
god mulighed for at lave arkæobotaniske analyser af den forkullede halmprop i slaggegruben til
belysning af det østjyske agerbrug i jernalderen.
Umiddelbart nord for området med jernudvindingsovnene er der i grøft 161 erkendt sporene efter,
hvad der kan være et arbejdsområde eller et mindre værkstedshus (A2669). Der er registreret en
irregulær nedgravning på ca. 2,6 m, hvori der er erkendt flere stolpehuller, hvilket gør, at anlægget
tolkes som et aktivitetsområde med en overdækning af mere eller mindre bastant karakter. Lignende
små værksteder er udgravet i Drengsted, og der kan formentligt være tale om smedjer, hvor det i
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ovnene udvundne jern er blevet bearbejdet.16 Syd for den mulige værkstedsbygning er undersøgt en
grube (A2674), der indeholdt slagge, keramik, brændt ler og trækul. Det tyder på, at der kan være tale
om en grube med affald fra den nærliggende jernproduktion.

Fig. 76. Udsnit af plan med aktivitetsområdet, der formentligt skal forstås i relation til jernudvindingen på stedet,
idet der kan være tale om en smedje til bearbejdning af det udvundne jern.

Syd for Kofodsvej ligger der et moseområde. Mosen er igennem det seneste århundrede blevet opfyldt
med overskudsjord fra parcelhusudstykningerne i Lindved, og i dag er mosen under dyrkning. Der blev
trukket flere grøfter langs Kofodsvej og i grøfterne 171 og 172 blev der påtruffet væsentlige
fortidsminder. I den østlige del af grøft 172 blev der erkendt yderligere tre jernudvindingsovne af
samme type og karakter som de ovenfor omtalte. I grøft 171 blev fundet flere store gruber eller
fyldskifter med slagge, trækul, brændt ler og keramik. Keramikken stammer også her fra romersk
jernalder og bebyggelsessporene syd for Kofodsvej må opfattes som samtidige med sporene nord for
vejen. Desuden fremkom en stenrække, der tilsyneladende følger mosens kant på overgangen mellem
vådt og tørt. Det kunne ikke umiddelbart afgøres om der var tale om en bevidst etableret
trædestensrække, men det vil kunne afgøres ved nærmere undersøgelser på stedet. Bevaringsforholdene
i mosen er meget gode, hvilket viste sig ved fundet af en næsten intakt fortøjringspæl af træ. Pælen blev
fundet i de samme lag som den daterende keramik og slaggen, så der er god sandsynlighed for, at der er
tale om en velbevaret fortøjringspæl fra jernalderen.

Fig. 77. Tilspidset velbevaret fortøjningspæl fundet i mosen syd for Kofodsvej.

16

Peter Hambro Mikkelsen og Lars Christian Nørbach 2003, s. 17.
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Mosens afgrænsning var forholdsvis nem at erkende i forundersøgelsen. Mosens bredde er kun ca. 60
m, hvilket betyder, at bopladsens aktivitetsområde sagtens kan have indbefattet området syd for mosen.
Dette er udledt af, at der i grøfterne 419 (A7182) og 422 (A7194) blev fundet to brønde. Brønden
A7182 er tilkastet med store sten. Syd for brønden blev fundet et kulturlag med keramik ligeledes fra
yngre romersk jernalder. Brønden A7194 blev erkendt i form af en stor sten. Da stenen blev fjernet
kom en stensat brønd til syne. Brønden var ikke fyldt helt op med jord. Den store sten er formentlig
blevet lagt på som låg, da brønden blev sløjfet.

Fig. 78 og 79. De to brønde syd for mosen ved Kofodsvej. Til venstre den med store sten tilkastede brønd A 7182,
til højre den stensatte brønd A7194.

I området syd for Kofodsvej (st. 28.600-29.050) er der ikke påvist væsentlige fortidsminder. Området er
præget af mosehuller og vådbundsområder. I station 29.000 ligger skellet mellem Lindved By og Ulkær
By Ejerlav. Skellet er ikke påvist arkæologisk, alene som et naturligt topografisk skel i landskabet i form
af en mindre lavning.
Fremtidigt arbejde på stedet
I området umiddelbart nord for Skanderborgvej er der på baggrund af forundersøgelsens resultater
udpeget et område med flere kogestensgruber på række til nærmere undersøgelse, da fænomenet
vurderes at være et væsentligt fortidsminde. Lokaliteten har fået sagsnummer: HOM 2615 Øster Agre.
I området syd for Petersborg er der registreret mange anlægsspor fra en bebyggelse dateret til
overgangen mellem germansk jernalder og vikingetid. Den overvejende del af fund og anlæg i dette
område synes at have samme datering på nær et mindre indslag af førromersk jernalder i form af en
grube med keramik. På baggrund af forundersøgelsen er i alt udpeget fire lokaliteter med væsentlige
fortidsminder. Lokalitet 1 og 2 er udpeget på grund af bebyggelsesspor i form af et hegn og en
huskonstruktion. Lokalitet 3 er et større område med grubehuse, et langhus af Trelleborgtypen, flere
langhuse, grøft/voldanlæg, hegnsforløb og gruber. Forløbet med grøfterne er også beliggende i lokalitet
4. Disse fire lokaliteter har fået sagsnummer: HOM 2616 Petersborg.
Mellem station 28.000 og 28.200 er der udtaget et område langs Viborg Hovedvej med fire lokaliteter. I
lokalitet 1, der som den eneste ligger nord for Viborg Hovedvej, er fundet en jordfæstegrav fra
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bronzealder/jernalder samt et større område med kulturjord med fund af keramik fra jernalder.
Desuden er fundet stolpehuller og skelgrøfter fra nyere tid. Området har arkæologisk interesse på grund
af en registreret overpløjet høj nordøst for sagsarealet. I lokalitet 2 ligger der mindst en jordfæstegrav
fra bronzealder eller jernalder. I området er endvidere registeret fundet af en stenøkse (SB 170811-37).
Lokalitet 3 består af en skelgrøft fra nyere tid samt stolpehuller fra jernalderen. I lokalitet 4 er fundet et
treskibet langhus fra romersk jernalder. Disse fire lokaliteter har fået sagsnummer: HOM 2617 Ellers
Bjerg.
Nord for station 28.400 er der udpeget et areal med et vådområde med kulturjord indeholdende
keramik fra jernalderen. Desuden er fundet stolpehuller fra mindst et hegnsforløb samt et langhus fra
jernalder. Denne lokalitet har fået sagsnummer: HOM 2618 Gams Mose Agre.
Ved Kofodsvej er der udtaget fem lokaliteter baggrund af de omfattende anlægsspor og spor efter
udvinding af jern. Lokaliterne 1-3 ligger syd for Kofodsvej. I lokalitet 1 er fundet et vådområde med
kulturjord med fund af keramik fra yngre romersk jernalder og mindst én stensat brønd fra jernalderen.
I lokalitet 2 er ligeledes fundet en stensat brønd fra jernalder. Lokalitet 3 består af et større
moseområde med fund af keramik, slagger og trækul. Det var også i lokalitet den velbevarede
fortøjringspæl i træ blev fundet. På kanten af mosen er fundet flere gruber med slagge, keramik og
trækul og desuden mindst tre jernudvindingsovne. Alle anlægsspor er fra yngre romersk jernalder.
Lokaliteterne 4 og 5 ligger nord for Kofodsvej. I lokalitet 4 er der udtaget et område med gruber med
keramik, mindst et langhus og mindst et hegnsforløb fra yngre romersk jernalder. Lokalitet 5 er udpeget
på grundlag af mindst tre langhuse, mindst 11 jernudvindingsovne, gruber med slagger, keramik og
trækul. Dertil kommer et arbejdsområde eller en decideret smedje samt flere hegnsforløb. Alle
anlægsspor er dateret til yngre romersk jernalder. Disse fem lokaliteter har fået sagsnummer: HOM
2619 Villesborg.

Fig. 80. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Fra station 29.050 til 30.800 (HOM 2688 Toftemaal, HOM 2689 Ulkær, HOM 2690
Batteribanke)
Denne strækning af motorvejen forløber gennem ejerlavene Ulkær By og Grejs By. Den nordlige
grænse er skellet mellem Lindved By Ejerlav og den sydlige grænse er skellet mellem Horsens og Vejle
Kommuner. På strækningen er trukket grøfterne 173-198, 425-455 og 515-535.
Topografi på strækningen
Motorvejstracéet løber på strækningen omtrent nord-syd. Topografien er meget kuperet og mange
steder er der et godt udsyn mod vest langs en tunneldal, der fører ned mod Grejs. I den nordlige del er
der relativt rolige bakker, men terrænet i syd er mere uroligt. Området byder ikke på mange
vådområder. Fra ejerlavsgrænsen ned mod forlagt Ulkærvej ligger en større forhøjning, hvor der ved
rekognoscering blev fundet en skraber og hvidbrændt flint, der tydede på stenalderaktivitet. Forlagt
Ulkærvej løber øst-vest på en sydvendt bakkeskråning. Mod øst løber den på nordsiden af et gammelt
engområde. Mellem forlagt Ulkærvej og eksisterende Ulkærvej er terrænet fladt. Syd for Ulkærvej og
ned til ejerlavsgrænsen til Grejs By Ejerlav ser det ud til, at motorvejen ligger på en israndslinie fra
slutningen af istiden. Det ses ved, at terrænet falder mod vest og er meget gennemskåret og kuperet.
Mod øst ses store, flade partier. Mod syd ses gamle vådområder. Fra ejerlavsskellet til Grejs By Ejerlav
til kommunegrænsen er terrænet ligeledes kuperet. Terrænet stiger jævnt for derefter at falde igen mod
syd. På den sydvendte skråning ligger et eksisterende vandhul.
Resultater
I selve motorvejstracéet fra skellet mellem Lindved By Ejerlav og eksisterende Ulkærvej er trukket grøft
190 samt grøfterne 192-196. I den nordligste del af grøfterne ned til station 29.3 blev ikke fundet
væsentlige fortidsminder. I det lave terræn op mod ejerlavsskellet blev registreret et større
vådbundsområde. Mod syd stiger terrænet i store terrasser.

Fig. 81. Foto taget mod syd. Maskinen er på vej til at krydse ejerlavsskellet mellem Lindved By Ejerlav og Ulkær
By Ejerlav. På billedet ses tydeligt, at terrænet er lavt omkring skellet, mens det stiger mod syd i terrasser.

Omtrent midt mellem ejerlavsskellet og eksisterende Ulkærvej (station 29.3-29.4) blev afdækket et
område med en del gruber (A3213-3215, A3184-3202, A3184, A3191-3194, A3171-3174). En stor del
af gruberne fremtrådte cirkulære i fladen. I gruberne blev fundet en del keramik og enkelte flintafslag.
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Keramikken er dateret til overgangen mellem sen bronzealder og førromersk jernalder. Der blev fundet
forhistoriske anlæg i hele tracéets bredde. Området er tolket som et forhistorisk aktivitetsområde og har
en tankevækkende beliggenhed i et ellers kulturtomt område.

Fig. 82. Område med mange gruber, en del af disse tilnærmelsesvist cirkulære. Gruberne er fundet i et område,
hvor der ellers ikke er erkendt menneskelig aktivitet.

Fra station 29.4 mod syd til Ulkærvej blev i den sydligste del af grøfterne 192 og 193 fundet et par
kogestensgruber (A3154 og A3157) og enkelte stolpehuller men ingen væsentlige fortidsminder.
I den vestlige del af forlagt Ulkærvej er trukket grøft 198 og grøfterne 450-455. I grøft 198 blev
afdækket en større koncentration af stolpehuller (omkring A3258). Der blev lavet en større udvidelse
omkring koncentrationen. Stolpehullerne placerer sig i et øst-vest orienteret bælte, der blev tolket som
et treskibet hus i én fase, men den egentlige konstruktion kunne ikke umiddelbart udskilles. Desuden
blev afdækket forløb af stolper, der kan tolkes som hegn (omkring A3281). Der blev ikke gjort
daterende fund, men huset kan typologisk måske henføres til romersk jernalder. Desuden blev afdækket
et kulturlag med flint, der ikke kunne dateres.
I grøfterne 450-455 blev søgt efter en gård, der kan ses på Original 1-kortet. Der blev fundet en grøft
med samme orientering som gårdens nordligste bygning. Umiddelbart kunne den tolkes som en
fundamentsgrøft, men grøften fortsatte sit forløb mod vest og må derfor have haft en anden funktion.
Området var meget forstyrret og ødelagt af moderne aktivitet, og kan have udslettet alle spor efter
gården. Gården kan have stået på syld, hvilket ydermere kan have medvirket til, at den ikke kunne
erkendes i forundersøgelsen.
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Fig. 84. Foto taget mod nordvest fra Ulkærvej. Det var på denne mark, der blev fundet en urnebegravelse.

I den østlige del af forlagt Ulkærvej er trukket grøft 191 samt grøfterne 437-449. I grøft 191 blev ikke
erkendt væsentlige fortidsminder. I grøft 448 blev afdækket en urnebegravelse (A7280). Karret var
meget ødelagt, men bunden bevaret. I urnen blev fundet brændte knogler og trækul (X454-456). Der
blev taget jordprøve med trækul til eventuel senere datering (X457). Begravelsen blev undersøgt og
optaget i forundersøgelsen. Umiddelbart vest for urnebegravelsen blev fundet en kogestensgrube
(A7298).

Fig. 84. Urnebegravelse A 7280. I urnen blev fundet brændte knogler og trækul.
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I de øvrige grøfter i dette område blev ikke fundet væsentlige fortidsminder. I grøfterne 443-446 blev
afdækket et vådområde opfyldt med nyere tids materiale eksempelvis skår af urtepotter, porcelæn,
flasker. Materialet syntes at stamme fra tiden omkring 1900.

Fig. 85. Nyere tids opfyld i vådområde.

Syd for Ulkærvej blev trukket grøfterne 425-433 i området øst for ejendommen Ulkærvej 4. I grøft 426
blev fundet enkelte kogestensgruber, men ingen væsentlige fortidsminder.
Vest for ejendommen er trukket grøfterne 180-188 i selve motorvejstracéet ned til ejerlavsgrænsen
mellem Ulkær By Ejerlav og Grejs By Ejerlav. I disse grøfter er kun fundet områder med vådbund,
rodvæltere og dræn. Grøfterne 434-436 og 515-534 er trukket i arbejds- og udsætningsarealer.

Fig. 86. Udsigten mod syd udover det bakkede terræn ned mod ejerlavsgrænsen til Grejs By Ejerlav.
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Arealet er præget af små bakker og vandhuller og indbyder ikke umiddelbart til bosættelse. Alligevel
blev der i den nordligste ende af grøft 517 afdækket seks regulære stolpehuller i en udvidelse (A9208A9213). Stolpehullerne er tolket som to sæt tagbærende stolper i et treskibet hus måske fra jernalder.

Fig. 87. To sæt tagbærende stolper i snit set fra vest.

Længere mod syd i grøft 517 så et større anlæg med en stor sten. Anlægget målte 180x135 cm og det
var øst-vest orienteret. Anlægget sås i fladen som et gravlignende anlæg med afrundet ende mod øst og
lige afsluttet ende mod vest. Der blev søgt mod vest for at undersøge om anlægget strakte sig længere i
denne retning, hvilket ikke var tilfældet. Anlægget blev snittet og her kunne konstateres, at bundens
forløb var uregelmæssigt og dybest hvor stenen lå. Anlægget er tolket som undergravning af stenen og
ikke en grav.
I grøfterne 515 og 516 blev i to udvidelser fundet, hvad er umiddelbart blev tolket som fine
stolpehuller. Ved nærmere undersøgelse viste de sig at være skift i undergrunden. Grøfterne 519 og 520
var præget af vådbundsaflejringer. I grøft 520 blev fundet en kogestensgrube (A9227).
Grøfterne 521-526 blev trukket op over en lille højderyg. I grøft 521 på toppen af bakken blev
afdækket et mærkværdigt cirkulært anlæg med udposninger (A9229). Anlægget blev snittet og undersøgt
og tolket som relativt moderne måske en nedgravning til et møllefundament. Anlæg af denne karakter
er eftersøgt på både moderne og historiske kort uden resultat. I de øvrige grøfter på bakken blev ikke
fundet væsentlige fortidsminder.
I den vestligste del af området langs vestsiden af vandhullet blev trukket to lange nord-syd orienterede
grøfter (grøft 529 og 530) og en kort øst-vest orienteret grøft (grøft 531). I den nordlige ende af
grøfterne 529 og 530 blev registreret et område med meget påkørt materiale i form af eksempelvis
mursten. I midten af grøfterne sås et vådområde med dræn. I grøft 531, der er trukket i et lavt og vådt
område, var forventningen at finde massive tørvelag. Dette var dog ikke tilfældet.

79

Topografien omkring det store vandhul var ret speciel. Der blev gjort grundige overvejelser om,
hvordan grøfterne skulle lægges – også af hensyn til dræningen. Der blev lagt fire korte grøfter som snit
i overgangszonen mellem vandhul og tørt terræn (grøft 532-535). Det ville have været praktisk umuligt
at lægge grøfterne længere ude i vandhullet. I grøft 532 og 535 sås i profilen kompakte lag med
omdannet tørv. I bunden af profilen sås et blågrønt gytjelag. Vandhullet havde meget karakter som et
dødishul, og man ville muligvis kunne forvente et velbevaret tørvelag, hvis gytjelaget blev gennembrudt.
I grøft 533 kunne ikke erkendes moseaflejringer. I grøft 534 sås erosionslag i vest og et kraftigt dræn
midten. Der blev ikke gjort fund af kulturhistorisk karakter i forbindelse med undersøgelsen af
vandhullet.
Grøfterne 173-179 er trukket nord-syd orienteret i motorvejstracéet fra den nordlige grænse af Grejs By
Ejerlav til den nordlige grænse af Vejle Kommune. Strækningen er ca. 300 meter lang. Ejerlavsskellet
blev erkendt i snit som en opfyldt grøft ved station 30.5 (A3075). Ejerlavsskellet forløber på dette sted i
et lavt område mellem flere mindre bakketoppe. Mellem ejerlavsskellet og det eksisterende vandhul blev
ikke gjort væsentlige kulturhistoriske fund.
Umiddelbart vest og syd for vandhullet blev registreret udbredte bebyggelsesspor. I grøft 173 blev i en
større udvidelse afdækket en større koncentration af gode, regulære stolpehuller (omkring A3021). Der
kunne i forundersøgelsen ikke udskilles konkrete konstruktioner, men stolpehullerne dækker
formentligt over en form for bebyggelse med hegn. Der blev ikke gjort daterende fund i udvidelsen. I
grøfterne 177-179 blev fundet spredte bebyggelsesspor i form af stolpehuller. I området omkring
vandhullet, der givetvis er resterne af en fossil sø, blev erkendt et kulturlag med keramik (A2955,
A2965). Keramikken var ukarakteristisk jernalderkeramik (X235). Grøft 176 var meget ødelagt af
moderne forstyrrelse og dræning.
Fremtidigt arbejde på strækningen
Anlægssporene på strækningen fordeler sig over flere perioder fra overgangen mellem yngre
bronzealder/førromersk jernalder og op gennem jernalderen. Derudover et skel fra nyere tid. Ved
forundersøgelse på strækningen mellem station 29.300-29.400 er der udtaget et sagsareal på i alt 7239
m2. Der er udskilt en lokalitet med væsentlige fortidsminder på 2500 m2, der bør udgraves: En stor
koncentration af gruber med en del keramik fra yngre bronzealder/førromersk jernalder samt
flintafslag. Denne lokalitet har fået sagsnummer HOM 2688 Toftemaal.
I forlægningen af Ulkærvej er der udtaget et sagsareal på i alt 3449 m2. Der er udskilt en lokalitet med
væsentlige fortidsminder på 1000 m2, der bør udgraves: Mindst ét treskibet hus i én fase fra jernalder
samt et udateret kulturlag. Denne lokalitet har fået sagsnummer HOM 2689 Ulkær.
Umiddelbart syd for Ulkærvej er på baggrund af forundersøgelsen udpeget et sagsareal på 1401 m2. På
sagsarealet er udpeget en lokalitet med væsentlige fortidsminder i form af bebyggelsesspor fra
jernalderen. Der blev i forundersøgelsen erkendt mindst én huskonstruktion. Denne lokalitet har fået
sagsnummer HOM 2784 Sønderled Agre.
På den sydligste del af strækningen er udpeget et sagsareal på i alt 12.464 m2. Der er udskilt to
lokaliteter med væsentlige fortidsminder på i alt 4.000 m2, der bør udgraves: Lokalitet 1 er et opfyldt
vandhul med kulturlag og keramik, en større koncentration af stolpehuller (mindst ét hus med hegn),
mindst to vådområder med kulturjord og keramik. Alle anlæg dateres til jernalderen. Lokalitet 2 er et
administrativt skel mellem Grejs By Ejerlav og Ulkær By Ejerlav, det vil sige både ejerlavs- og
sogneskel.
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Fig. 88. Udpegede områder med væsentlige fortidsminder på strækningen. Områder med tyk sort streg udgør
sagsarealet, områder farvet med grå er udpegede lokaliteter med væsentlige fortidsminder.
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Lister
Anlægsliste, anlægsbeskrivelser, fundliste, tegningsliste og fotoliste er uploadet på Fund og
Fortidsminder som bilag 1-6 til rapporten grundet listematerialets massive omfang.
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Naturvidenskabelige undersøgelser
I forbindelse med forundersøgelsen er udført magnetometerundersøgelser på flere større arealer.
Rapporten er uploadet på Fund og Fortidsminder som bilag 7.
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