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Horsens Museum udførte i perioden 28. februar-8. april 2011 en arkæologisk undersøgelse
af fire lokaliteter ved Kofoedsvej vest for Lindved. Der blev fundet spor af bebyggelse i
form af langhuse og økonomibygninger fra yngre romersk jernalder. Et tilhørende større
aktivitetsområde viste sig at indeholde spor efter jernudvinding og smedning. Syd for
bebyggelsen fremkom et mindre område med jernudvindingsovne, som formentlig er
samtidigt med bebyggelsen. Sydligst undersøgtes to lokaliteter uden sikre spor af
bebyggelse, men som indeholdt genstandsmateriale fra ældre romersk jernalder.

Esben Klinker Hansen, arkæolog, cand.mag
2. marts 2012
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Undersøgelsens forhistorie
Baggrunden for den arkæologiske udgravning HOM2619 er Vejdirektoratets anlæggelse af Motorvej
Rute 18 Lindved-Ølholm. Undersøgelsesområdet er udpeget efter en forundersøgelse foretaget i 200910 som en del af forundersøgelsen af hele motorvejstracéet under sagen HOM2354.
I 2005 foreslog Vejdirektoratet tre forskellige linjeføringer af den projekterede
motorvejsstrækning Riis-Ølholm-Vejle. Hovedforslagets linjeføring forløb langs Viborg Hovedvej
(Rute 13) på hele strækningen mellem Ølholm og Hornstrup.
Forud for etableringen af motorvejen udførte arkæolog Carsten Risager en arkæologisk
analyse med bl.a. gennemgang af kartografiske kilder samt en besigtigelse af det planlagte
motorvejstracé. Besigtigelsen fandt sted i september og oktober 2008 med efterfølgende egentlige
arkæologiske forundersøgelser på store dele af strækningen. De arkæologiske forundersøgelser blev
påbegyndt den 14. april 2009. Rapport for forundersøgelsernes forløb og resultater kan findes under
sagsnummeret HOM 2354.

Administrative data
Den arkæologiske udgravning påbegyndtes onsdag 23. februar 2011 og blev afsluttet fredag 8. april
2011. Vejret var under udgravningen gennemgående godt, dog med lidt nattefrost i undersøgelsens
første uge.
Udgravningsleder var arkæolog, cand. mag. Esben Klinker Hansen, som afløste arkæolog Lars Pagh
mandag 28. februar og resten af undersøgelsen. Medarbejdere på udgravningen var arkæologerne
Malene Madsen, Kasper Rind, Felix Vestergaard, Jeppe Bruhn Skovby samt museumsmedarbejder Jan
S. Jensen.
Sagen HOM2619 har sin oprindelse i sagen HOM2354 Motorvej 18, Lindved-Ølholm, som er museets
samlebetegnelse for den store, arkæologiske forundersøgelse forud for anlæggelse af motorvejen fra
Vejle til Silkeborg. Projektleder på HOM2354 og kontaktperson til Vejdirektoratet var arkæolog
Carsten Risager. Bygherre var Vejdirektoratet.
Maskinarbejdet blev leveret af entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S, Østbirk.

Topografi
Det undersøgte areal er beliggende på matrikel 6h, Lindved By, Sindbjerg Sogn, Nørvang Herred i Gl.
Vejle Amt. Det største felt, Lokalitet 1, lå på en jævn men sydligt skrånende flade, med højeste punkt i
nord ved kote 98 og laveste punkt omkring kote 93 i syd. Lokalitet 2 lå næsten umiddelbart sydvest for
lokalitet 1 med højeste punkt i nord ved kote 93. Lokaliteten blev gennemskåret af den øst-vest
orienterede Kofoedsvej, med laveste punkt syd for vejen ved kote 90. Lokalitet 3 og 4 lå sydligere på
matriklen, på en skråning ca. 100 meter syd for lokalitet 2. (Se forsideillustration)
Undergrunden bestod langt overvejende af ler. Sydligst i lokalitet 2 var terrænet ret lavtliggende og
havde nærmest karakter af mose. Det viste sig dog under udgravningen, at der i nyere tid må have
foregået en ganske betydelig opfyldning lokalt, idet der under muldlaget/pløjelaget kunne observeres
påfyldt ler som indeholdt recente fliser og tegl. Dette lag var ca. 1 meter tykt og først herunder
fremkom den oprindelige, stærkt humøse fyld med plante- og trærester.
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Målesystem
Der er ikke udlagt noget målesystem, idet der blev anvendt Trimble R8 GPS ved opmålingen. Alle
anlæg blev opmålt i projektion System 34 Jylland/Fyn DVR90. Opmålingen blev herefter som CSV-fil
digitaliseret i programmet ArkDigi og efterbearbejdet i MapInfo.

Udgravningsmetode
På det udpegede område blev mulden afrømmet med gravemaskine på bælter. Alle anlæg blev herefter
tildelt unikt A-nummer og indmålt med Trimble R8 GPS. Opmålingsdata blev digitaliseret i
programmet ArkDigi og bearbejdet i MapInfo. Der kunne herefter printes tegninger ud i fast målestok
1:100 til brug i felten. Både de egentlige fortidsminder såvel som recente forstyrrelser i fladen blev
opmålt.
Relevante anlæg blev snittet, afrenset, profilen tegnet i 1:20 og beskrevet. Der er optaget digitale fotos i
jpeg-format. Data er indtastet og digitale fotos er uploaded i MUD-databasen.
Alle huskonstruktioner, hegn og specielle anlæg blev erkendt og beskrevet under feltarbejdet. Der blev
udtaget 5-liters floteringsprøver med henblik på at kunne anvende makrofossiler til brug ved 14-C AMS
datering. Som minimum blev der udtaget prøver fra tre tagbærende stolpehuller i hver huskonstruktion.
Under udgravningen fremkom en del slaggegruber og enkelte andre gruber, som indeholdt rester fra
jernudvinding og smedning. Det blev fra starten tilstræbt at sikre en god dokumentation og
prøveindsamling med den hensigt at få udført arkæometallurgiske analyser af materialet. Alle anlæg som
kunne erkendes som slaggegruber blev udgravet og dokumenteret. Herefter blev der, såfremt anlægget
indeholdt tilstrækkeligt materiale, indsamlet fire prøver fra hvert anlæg nemlig en slaggeprøve, en
jordprøve med eventuelt organisk og metallurgisk materiale og en prøve med magnetisk materiale fra
ovnens bund til arkæometallurgiske analyser. Hertil blev der indsamlet en flotteringsprøve med henblik
på 14-c ams datering ud fra makrofossiler. Samme fremgangsmåde blev anvendt ved andre anlæg, som
indeholdt slaggemateriale og brændt ler.
Der blev fundet ret små mængder keramik, som blev indsamlet.

Undersøgelsens resultater
Der blev samlet set rømmet muld af ca. 8.465 m2. Ved undersøgelsen blev der fundet 6 tre-skibede
huskonstruktioner, 4 udhuse og staklader, 50 jernudvindingsovne, 1 hegn, 2 grøfter, 1 brønd, 1 mulig
urnegrav, 1 mulig trækulsmile, 35 gruber og 2 kulturlag. Bebyggelsen og jernudvindingsovnene er
foreløbigt typologisk dateret til perioden romersk jernalder (0-400 e. Kr.), formentlig med hovedvægten
lagt på yngre romersk jernalder, ca. 200-400 e. Kr.
Lokalitet 1
Denne lokalitet var den nordligst beliggende og lå på en jævnt sydligt skrånende flade. Arealet var ca.
5.297 m2. Samtlige huskonstruktioner blev fundet på denne lokalitet og størstedelen af
jernudvindingsovnene lå placeret centralt her. Desuden fremkom en mulig kulmile, et større kulturlag
samt en grube med affald fra jernudvinding og smedning. (Fig 1)

4

Fig. 1. Lokalitet 1, oversigt.
Langhus A10000
Huset lå nordligt i lokaliteten, var øst-vest orienteret og bestod af syv sæt tagbærende stolpehuller samt
spor af tre indgangsstolper. Huset var min. ca. 20 meter langt og ca. 5,7 meter bredt. Typologisk
datering formentlig til yngre romersk jernalder.
Økonomibygning A10001
Bygningen lå centralt i lokaliteten sammen med økonomibygningerne A10003-10005. Det var øst-vest
orienteret, bestod af fire sæt tagbærende stolper, har formentlig været treskibet, min. Ca. 7,5 meter langt
og formentlig ca. 5 meter bredt.
Hegnsforløb A10002
Omtrent otte meter øst for Hus A10000 lå det nord-syd orienterede, ca. 22 meter lange hegnsforløb
A10002, som bestod af 11 stolpehuller. Der må tages et vist forbehold, idet der flere steder er et
forholdsvist stort mellemrum mellem stolpehullerne.
Økonomibygning A10003
Huset lå umiddelbart nordvest for A10001 og var nord-syd orienteret. Det bestod af fire sæt
tagbærende stolper, har formentlig været treskibet, ca. 5-6 meter langt og formentlig ca. 4 meter bredt.
Økonomibygning A10004
Ca. fire meter nord for Hus A10001 lå huset A10004. Huset var svagt nordvest-sydøst orienteret og
bestod af mindst tre sær tagbærende stolper. Der har formentligt været et fjerde sæt længst mod vest,
dog var kun et stolpehul bevaret her. Længden har formentlig været ca. 7 meter og bredden ca. 4-5
meter.
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Staklade/firstolpeanlæg A10005
Anlægget bestod af fire tagbærende stolper og har formentlig været ca. 4x4 meter. Det var placeret
således, at halvdelen overlappede østenden af Hus A10004 og er således ikke samtidig med dette.

Fig. 2. Bebyggelse i nordlig del af Lok. 1. Jernudvindingsovne markeret med rødt.
Aktivitetsområde med jernudvinding
Syd for denne gruppe af huse lå et område, uden bebyggelse, men som var præget af jernudvinding.
Der fremkom spor af 26 jernudvindingsovne, en mulig trækulsmile, et større kulturlag med trækul og
slaggemateriale, samt en grube med rester efter jernudvinding og smedning. Jernudvindingsovnene
varierede i bevaringsgrad, idet der enkelte steder blev fundet relativt velbevarede rester af ovne af
Drengsted-typen, dvs. ovne med slaggegrube, som typisk dateres typologisk til yngre romersk jernalder
200-400 e. Kr. Dette gjorde sig navnlig gældende for ovnene nord for hus A10004. Et antal ovne
centralt i lokaliteten var noget ringere bevaret. Her kunne således ofte kun observeres de nederste 10-15
cm af anlæggene. Dog var en del af slaggematerialet bevaret samt fylden omkring slaggen.
A416 Trækulsmile(?)
Gruben lå nord for kulturlaget A391 og var et lettere irregulært, ovalt anlæg, ca. 2 meter i diameter og
ca. 53 cm dybt. Ved fladeafrensning blev der fundet sekundært varmepåvirket keramik. I bunden af
anlægget sås et markant sort, meget trækulsholdigt, humøst lag med stykker af varmepåvirket ler.
A391 Kulturlag
Kulturlaget var irregulært og ca. 17 meter langt i nord-sydlig retning og ca. 10 meter i øst-vestlig
retning. Det blev gennemskåret af recente dræn i nord-sydlig retning, samt nordvestlig-sydøstlig
retning. I nordlig ende udskiltes gruben A528 og i sydøstlig ende er udskilt gruben A604 med affald fra
smedning/jernudvinding. Flere steder i kulturlaget blev der fundet slagge, trækul og keramik. Der har
formentligt været tale om et aktivitetslag i området med jernudvinding, samt mulig kulsvidning og
smedning.
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A604 Grube med spor efter smedning
I den sydøstlige udkant af kulturlaget A391 blev gruben A604 udskilt som selvstændigt anlæg. Gruben
var ca. 190 cm i diameter og ca. 90 cm dyb. Der blev fundet keramik i fladen og anlægget tolkedes først
som en bopladsgrube. Men ved udgravning viste det sig, at der var flere markante lag som indeholdt
rester efter jernudvinding og smedning, i form af slagger, stærkt varmepåvirket/forglasset ler, magnetisk
materiale, trækul og aske. Der blev indsamlet slaggemateriale, ildpåvirket ler og jordprøver med henblik
på arkæometallurgiske analyser hos Heimdal Archaeometry v/ civilingeniør Arne Jouttijärvi, som
foreløbig har konkluderet:
”I jordprøverne fra gruben A604 fandtes mange hammerskæl. Det var dog forskelligt, om der også
fandtes slaggekugler. I prøve x30 kunne de således findes, dog i en forholdsvis lav koncentration. I prøve x31 fandtes der
derimod ingen slaggekugler.
Der blev analyseret 15 hammerskæl fra hver af disse prøver samt 6 slaggekugler fra x30.
Hammerskællene fra x31 viste sig alle at bestå af næsten rent jernoxid, og dermed at stamme fra almindelig smedning,
d.v.s. formning af genstande uden anvendelse af svejsning, og uden tegn på rensning af luppejern. Det passer godt med at
der ikke fandtes slaggekugler, som netop opstår ved svejsning og rensning. I prøve x30, hvor der fandtes slaggekugler, viste
der sig da også at findes skæl stammende fra rensning af luppejern, eller smedning af meget slaggeholdigt jern. Også de
analyserede slaggekugler stammer fra rensning af jern. Det var dog kun tre af de 15 hammerskæl, som stammede fra
rensning, og almindelig formningssmedning må have været den dominerende proces i værkstedet. Der er således ingen tegn
på, at rensningen af det jern, som blev udvundet i Villesborg, foregik i den smedje, som efterlod sig affald i gruben
A604.”
På baggrund af ovenstående, må det synes rimeligt at tolke gruben A604 som en affaldsgrube, opstået
ved lertagning, men herefter gradvist opfyldt, primært med affald og rester fra et smedeværksted.(Fig.
3-4)

Fig. 3. Aktivitetsområdet i Lok. 1. Jernudvindingsovne markeret med rødt, kulturlag og gruber med
brunt.
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Fig. 4. Grube A604 under udgravning. Set fra nordøst.

Økonomibygning A10006
Vest for aktivitetsområdet lå i lokalitetens sydvestlige del huset A10006, som var et øst-vest orienteret
og betående af fire sæt tagbærende stolpehuller. Længden har været minimum ca. 7 meter.
Langhus A10007
Omtrent 12 meter syd for hus A10006 og umiddelbart syd for hus A10008 lå langhuset A10007. Huset
var øst-vest orienteret og bestod af syv sæt tagbærende stolpehuller. Længden har været minimum ca.
25 meter. Huset skal formentlig dateres til yngre romersk jernalder.

8

Fig. 5. Sydvestlig del af lok. 1.
Langhus/økonomibygning A10008
Huset lå umiddelbart nord for hus A10007 og var ligesom dette øst-vest orienteret. Det bestod af fire
sæt tagbærende stolpehuller, samt to mulige indgangsstolper i husets sydvestlige ende. Husets længde
har været minimum ca. 11 meter.
Økonomibygning A10009
Omtrent 12 meter vest for hus A10008 lå huset A10009 som var øst-vest orienteret og bestod af tre sæt
tagbærende stolpehuler. Husets længde har været minimum ca. 5,5 meter.
Staklade/firstolpeanlæg A10010
Umiddelbart vest for hus A10009 lå hus A10010, som bestod af fire tagbærende stolpehuller. Anlægget
har minimum været ca. 4x4 meter. Det kan ikke afgøres, hvilken af de to konstruktioner
A10009/A10010 som er ældst. (Fig. 5)
Lokalitet 2
Lokaliteten lå sydvest for lokalitet 1 og deltes i to området af Kofoedsvej. Den nordlige del lå på en
jævnt sydligt skrånende flade og var ca. 1.290 m2 stor. Her fremkom et større antal anlæg i form af
fyldskifter og stolpehuller på rækker, men det var ikke muligt at udskille egentlige konstruktioner.
Centralt i lokaliteten fremkom den dårligt bevarede jernudvindingsovn A1050.
Den sydlige del af lokaliteten var noget lavere liggende og lå ned til et tidligere
moseområde og var ca. 791 m2. Nordligst, umiddelbart op til Kofoedsvej, fremkom sporene af 20
jernudvindingsovne. Enkelte af disse var så velbevarede og havde bevaret slaggeblok, at de kunne
tolkes som slaggegrubeovne af Drengsted-typen, med typologisk datering til yngre romersk jernalder.
Andre tolkedes som bunden af slaggegrubeovne af samme type og datering. Samme sted fremkom
sporene af tre jernudvindingsovne som adskilte sig fra de øvrige. Det overvejedes, om disse tre ovne
kunne repræsentere en ældre ovntype, skovmark-ovnen, som normalt dateres til sen førromersk
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jernalder til ældre romersk jernalder og som adskiller sig fra Drengsted-typen ved at have en
arbejdsgrube i tilknytning til selve ovnskakten. (Fig. 6)

Fig. 6. Sydlig del af lok. 2. Jernudvindingsovne markeret med rødt.
A1086 jernudvindingsovn
Anlægget syntes at bestå at to sammenhængende, cirkulære dele på henholdsvis ca. 60 og 70 cm i
diameter. Anlæggets samlede længde var ca. 90 cm. De arkæometallurgiske analyser synes dog at
afkræfte at ovnen skulle være at Skovmark-type, idet slaggernes indhold af jern og mangan ikke adskiller
sig fra analyserne af Drengsted-ovnene, hvilket eller er observeret under tidligere undersøgelser.
A1091 jernudvindingsovn
Anlægget adskilte sig fra de øvrige ovne ved at være nærmest 8-tals formet i fladen. Den nordligste del
af ovnen var ca. 60 cm i diameter, og indeholdt en del slagge og trækul mens den sydlige del var ca. 45
cm i diameter og indeholdt trækul og mindre slagge. Anlæggets samlede længde var ca. 90 cm. I fladen
sås det tydeligt, at anlægget var sammenhængende og ved profilsnit blev dette bekræftet. De
arkæometallurgiske analyser afkræftede, ganske som ved A1086, at der kan være tale om en Skovmarkovn. Det er muligt, at disse to 8-talsformede anlæg reelt er dårligt bevarede slaggegrubeovne af
Drengsted-typen, med forstyrrelser/nedgravninger i slaggegrubens ene side.
A1090 jernudvindingsovn, Skovmarktype?
Anlægget antoges først for at være et større fyldskifte, men ved afrensning blev det klart, at der kunne
udskilles et nordligt, cirkulært anlæg, ca. 60 cm i diameter, med ret kompakt slagge, samt et tilhørende,
sydligere liggende fyldskifte som måske har været slaggeaftapningsområde. Anlægget var ca. 180 cm
langt, men var mod syd forstyrret af en recent grøft. A1090 synes at adskille sig fra A1086 og A1091,
idet området syd for selve ovnskakten er større og vifteformet og har en størrelse som minder om de
arbejdsgruber som oftest ses ved Skovmark-ovne. De arkæometallurgiske analyser har dog ikke kunnet
bekræfte tolkningen, idet anlæggets slagge ikke adskiller sig indholdsmæssigt fra de øvrige ovnes.(Fig 7)
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Fig. 7. Jernudvindingsovn A1090 set fra vest.
I lokalitetens sydvestlige del fremkom enkelte små ukarakteristiske fyldskifter, samt et større, mørkt
humøst lag A1106/A1335-36, som grænsede op til et gammelt moseområde sydligt i lokaliteten.
Moseområdet virkede ret forstyrret og frem for en dækkende afrømning af området, valgtes det først at
foretage fem maskinsnit. Det stod efterfølgende klart, at der i nyere tid er foregået en voldsom
terrænregulering, idet der under det almindelige muldlag sås et mindst en meter tykt, kompakt lerlag
med recent affaldsmateriale, i form af glaserede køkkenfliser og porcelæn fra det 20. århundrede.
Under dette lag fremkom det oprindelige stærkt humøse og vandførende moselag. Bevaringsforholdene
for grene, kviste og andet organisk materiale var gode, men der fremkom intet antroprogent materiale.
Der blev udtaget en jordprøve af denne horisont. Under moselaget var der ret rent og kompakt blåler.
Lokalitet 3
Denne lokalitet lå ca. 70 meter syd for lokalitet 2 og var ca. 416 m2 stor. Då lokaliteten fremkom
gruber, fyldskifter, og et større kulturlag en brønd, samt en mulig urnegrav, men ingen
huskonstruktioner.
Kulturlag A1200
Anlægget blev ikke helt afgrænset under udgravningen, men blev observeret over ca. 17 meter i nordsydlig retning og ca. 10 meter i øst-vestlig retning i feltets nordvestlige del. Fylden bestod af
heterogent, mørkt brungråt leret sand, spættet med små pletter af gråbrunt, let humøst sandet ler. I
laget sås spredte trækulsnister og enkelte stykker ukarakteristisk keramik. Laget var ca. 30 cm dybt. Der
blev udført et maskinsnit midten af anlægget.
Brønd A1309
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I fyldskiftet A1210 udskiltes brønden A1309. Der var tale om en cirkulær brønd, ca. 180 cm i diameter,
med delvist bevaret stensætning i sider og bund. Brønden var ca. 60 cm dyb.
Urnegrav (?) A1203
I et område med en del ukarakteristiske fyldskifter fremkom et cirkulært, ca. 35 cm bredt og 5 cm dybt,
tydeligt afgrænset anlæg. Fylden bestod af homogent, mellem-brungråt sandet ler med en del brændt
knogle og lidt keramik og tolkedes som en dårligt bevaret urnegrav.
Lokalitet 4
Lokaliteten lå ca. 40 meter vest for lokalitet 3 og var ca. 671 m2. Der fremkom fyldskifter og gruber
med keramik fra ældre romersk jernalder. Der kunne ikke udskilles huskonstruktioner.

Konklusion
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der i lokalitet 1 er fundet spor af bebyggelse, som
foreløbigt typologisk dateres til yngre romersk jernalder. Ligeledes er der fundet et større
aktivitetsområde med spor efter jernudvinding og smedning. Det må anses for muligt, at de små huse
A10001, samt A10003-10005 kan være værksteder, som har knyttet sig til aktivitetsområdet og således
være mulige smedjer/værksteder. De bedst bevarede jernudvindingsovne stemmer tillige
dateringsmæssigt overens med langhusene på pladsen. Også på lokalitet 2 er der fundet spor efter
jernudvindning og det må anses for sandsynligt at denne plads er samtidig med bebyggelsen i lokalitet 2.
Lokalitet 3 og 4 viste sig ikke at rumme sikre spor af bebyggelse, men indeholdt keramik fra ældre
romersk jernalder.

Fremtidigt arbejde på stedet
Horsens Museum betragter lokaliteterne 1-4 som færdigundersøgte, og området frigives til
anlægsarbejdet.
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