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  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport 
 

I forbindelse med anlæggelsen af motorvej 18, Vejle-Herning, blev der tæt ved 
Sindbjerg kirke anlagt en skurby op til motorvejstraceet. Dette var sket uden 
museets kendskab, og da der blev påvist en større bebyggelse fra yngre 
germansk jernalder i selve motorvejstraceet helt op til skurbyen, blev det aftalt 
med anlægsansvarlige, entreprenørfirmaet Strabag, at foretage en 
undersøgelse af det pågældende areal i forbindelse med retableringen af dette. 
Der blev herved bl.a. påvist yderligere et grubehus, en O-formet 
stolpekonstruktion, en hegnsgrøft foruden et par mindre bygninger, formodede 
udhuse. Fund af ten- og vævevægte i grubehuset tyder på en anvendelse som 
vævehytte. Fundene anses for at udgøre en del af den nærliggende bebyggelse 
fra yngre jernalder, formentlig det vestlige yderområde af denne. 
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Undersøgelsens forhistorie  
 
   I forbindelse med anlæggelsen af motorvej 18, Vejle-Herning, etablerede entreprenørfirmaet Strabag 
en skurby indenfor et 4600 m2 stort areal tæt ved Sindbjerg Kirke lidt nord for Lindved. Det 
pågældende areal støder her direkte op til motorvejstraceet mod øst. Etableringen af skurbyen indebar, 
at hele muldlaget (det hidtidige pløjelag) blev fjernet og terrænet planeret med sand og stabilgrus 
iblandet større sten, ligesom der blev nedgravet en række kabler og vandledninger til de enkelte 
skurvogne. Etableringen af skurbyen blev aftalt direkte mellem entreprenøren og lodsejeren uden 
museets kendskab, og der blev derfor ikke forinden lavet en arkæologisk forundersøgelse af det 
pågældende areal.   
   Der blev i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse indenfor det tilstødende motorvejstrace i 
2010 og 2011 udgravet et større bopladsområde fra yngre jernalder (ca. 200-1000 e.Kr.), hovedsagelig 
yngre germantertid (ca.400-800 f.Kr.) (HOM 2616 Petersborg). Bebyggelsen omfattede bl.a. en række 
hustomter af dels treskibede langhuse, grubehuse og forskelligartede udhuse foruden flere grøft- og 
hegnsforløb. Bebyggelsesspor fra yngre germanertid er yderst sjældne i Horsens Museums 
ansvarsområde.  
   Den undersøgte bebyggelse blev ikke sikkert afgrænset til nogen af siderne og fortsatte tilsyneladende 
også mod vest, ind i det aktuelle areal til skurby. Da det fra museets side blev vurderet, at der på trods 
af bl.a. muldafrømning til undergrund og efterfølgende kørsel med tunge maskiner på det pålagte 
stabilgrus fortsat kunne være muligt at påtræffe bevarede fortidsminder, blev det aftalt med 
entreprenørfirmaet Strabag, at der skulle foretages en arkæologisk undersøgelse af hele det berørte areal 
i forbindelse med retableringen af arealet til landbrugsjord. Det var Strabag, som både var økonomisk 
ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse og for den efterfølgende retablering af arealet. 
 

               
                      
Fig. 1. Det undersøgte areal, ”skurbyen”, markeret med rødt. Øst herfor ses udgravningsfeltet fra undersøgelsen HOM 
2616 Petersborg i det tilstødende motorvejsrace. 
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Administrative data 
Anlægsansvarlig: entreprenørfirmaet Strabag 
Anvendt maskine og entreprenør ved den arkæologiske undersøgelse: gravemaskine på bånd, Jens 
Jørgensen A/S, Østbirk 
Budget: 633.775,00 
Deltagere: museumsmedarbejder Jan Jensen, arkæolog Per Borup (udgravningsleder) 
 

Landskabet 
Området ligger på vandskel mellem Vejle fjord mod syd og Gudenå-dalen mod nord i et karakteristisk 
ungmorænelandskab. Lokaliteten ligger i et relativt fladt terræn, der dog til alle sider er omgivet af en 
række markante dale, kløfter og større og mindre vådområder. Undergrunden afveksler her selv 
indenfor mindre områder, og på lokaliteten består hele den sydlige halvdel af feltet af rent ler, mens den 
nordøstlige del er markant mere sandet, overvejende i form af let lerblandet sand. Undergrundens 
forskelligartede sammensætning afspejlede sig også tydeligt i dens evne til at absorbere store 
nedbørsmængder i løbet af udgravningsperioden.       
 
 

              
 
             Fig. 2. Lokaliteten vist på topografiske kort (Høje Målebordsblade). 



 

Side 5 af 15 

 

       
 
     Fig. 3. Lokaliteten vist på reliefkort (lidar). 
 
 

Metode og udgravningsforløb. 
 
   Udgravningen varede samlet fra d. 8.-24. januar 2014. Inden maskinafrømningen blev det aktuelle 
udgravningsfelt afsat med landmålerstokke på baggrund af et baggrundskort indlagt i museets GPS. 
Ved undersøgelsens påbegyndelse var stabilgruset blevet fjernet fra hele det pågældende område, så kun 
et underliggende sandlag lå tilbage lige over undergrunden. Det afrømmede muldlag var blevet lagt som 
en jordvold rundt om arealet. Udgravningen bestod i første omgang i at afrømme det tilbageværende 
sandlag indtil undergrund. Som en konsekvens af dels længere tids store nedbørsmængder dels den 
komprimerede undergrund under sandlaget efter kørsel med tunge arbejdsmaskiner (traktose), som 
yderligere forhindrede en naturlig vandgennemstrømning i undergrunden, stod langt det meste af det 
afrømmede område ved begyndelsen under vand. I hele den nordlige, vestlige og østlige del af arealet 
var der nærmest tale om en større, sammenhængende sø. For at kunne afvande de druknede områder 
blev afrømningen påbegyndt i den sydlige del af feltet, hvorefter fremkomne anlæg straks blev indmålt 
med GPS. Da det viste sig, at hele den vestlige side af det afrømmede felt var præget af en række 
moderne vandledninger, og forekomsten af anlægsspor samtidig var meget sparsom, blev denne del af 
feltet efterfølgende benyttet som bassin, hvortil vand blev afledt fra den nordlige del af feltet. For at 
kunne kontrollere vandets gennemstrømning og efterfølgende vanddybde i bassinet, som fortsat steg 
pga. store nedbørsmængder, blev der samtidig løbende anlagt jordvolde rundt om vandet. På grund af 
det forholdsvis store felt måtte maskinafrømningen foretages over flere omgange med flere lempninger 
undervejs.  
   Alle opmålinger af udgravningsfelter og anlæg blev foretaget med museets præcisions-GPS i 
projektion UTM Zone 32 ETRS89. Opmålingerne blev foretaget over fire omgange. Der blev ikke 
registreret og tegnet anlæg i lokale målesystemer. 
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Fig. 4. Den østlige (tv) og nordlige (th.) del af udgravningsfeltet, som den fremstod ved muldafrømningens begyndelse. 
 
 
   Undergrunden varierede meget indenfor arealet, fra ren fed ler til kun let lerblandet sand, hvilket 
sammen med vejret i de pågældende dage havde stor betydning for udgravningsforholdene. I især hele 
den syd- og sydøstlige del af arealet bestod undergrunden af sammenkørt ler, hvilket forårsagede, at det 
både var meget vanskeligt at gøre iagttagelser i den afrømmede flade og at afrense fladen efterfølgende 
manuelt. Samtidig kunne den daglige nedbør ikke absorberes, hvilket bevirkede, at de indmålte anlæg 
allerede dagen efter i dette område stod under vand. Anderledes var det på et område i den midterste 
østlige del af feltet, hvor undergrunden var mere sandet. Her var effekten af traktose langt mindre, 
således at regnvandet stort set uhindret kunne optages. Her var der også både gode muligheder for at 
gøre iagttagelser og at oprense den afrømmede flade manuelt.   
    

    
 
Fig.5. Afrømning af den sydvestlige del af udgravningsfeltet (set fra syd) og samme sted den efterfølgende dag efter regn.  
 
 
Vejret var de pågældende dage karakteriseret af meget omskifteligt vejr, hvilket prægede hele 
udgravningen. Allerede fra starten betød store regnmængder, at de afrømmede flader hurtigt kom til at 
stå under vand. Dette var således tilfældet for hele den sydlige og vestlige del af arealet. Her blev nogle 
af anlæggene snittet og beskrevet umiddelbart efter indmålingen, mens andre stod under vand inden 
dette kunne nås (bl.a. nogle mulige stolpehuller, A17, A19, A20, A32-35 og A64-68). Enkelte anlæg 
(eks. A39, A40, A48 og A49) nåede heller ikke at blive indmålt. I den nordlige del kunne den sandede 
undergrund stort set absorbere nedbøren. Regn og vand blev i den sidste uge afløst af frost, sne og is, 
som efterhånden dækkede hele udgravningsfeltet. 
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Først de sidste dage blev frosten dog også et problem for undersøgelsen i den nordlige, sandede del, 
hvor den nåede ned i ca. 10 cm’s dybde. 
 

    
 
 Fig.6. Vinteren gør sit indtog. Tv. registrering af stolperne i grubehus A1, th. den nordlige del af udgravningsfeltet. 
                
 
   På trods af nogle samlet set vanskelige - til tider nærmest umulige - udgravningsforhold, påvirkede det 
ikke helt i samme grad resultatet af den arkæologiske undersøgelse, hvilket dog i høj grad skyldes en 
forholdsvis lav anlægsintensitet. Der synes således at være tale om en begrænset udbredelse af 
bebyggelsesspor, som bestod af få sikre konstruktioner, hvoraf de vigtigste samtidig lå indenfor det 
nordlige sandede område.    
 
 

                   
 
              Fig.7. Det aktuelle areal (HOM 3056) set i sammenhæng med det tidligere undersøgte, HOM 2616.  
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Undersøgelsens resultater 
 
Der blev i undersøgelsen registreret i alt 194 anlæg, de fleste dog i form af moderne grøfter og naturlige 
farvninger i undergrunden. Til trods for at der blev undersøgt en række velbevarede langhuse indenfor 
det tilstødende areal, og de nærmeste lå blot 20 m. fra feltgrænsen, blev der ikke erkendt sikre langhuse 
i den aktuelle undersøgelse. Blandt en række forhistoriske anlægsspor var først og fremmest 
stolpehuller fra forskellige stolpekonstruktioner, hvis funktion kun i enkelte tilfælde kunne fastslås. De 
vigtigste er A1 (grubehus), A2 (O-bygning) og A123 (hegnsgrøft) samt de lidt mere usikre 
stolpekonstruktioner A3 og A4. De vigtigste anlæg lå alle indenfor den nordnordøstlige del af arealet, et 
område der også var karakteriseret af en sandet undergrund, kun et formodet udhus (A3) lå på den 
lerede sydlige del. Hvorvidt dette sammenfald også oprindeligt har været reelt, eller det udelukkende 
skyldes de særligt vanskelige udgravningsforhold i de lerede områder, er lidt usikkert, men det anses for 
sandsynligt, at alle væsentlige eller større konstruktioner og enkeltliggende anlæg også her blev erkendt 
under muldafrømningen.   
 

                                   
 
     Fig.8. Det samlede afrømmede areal med registrerede anlæg. Med undtagelse af hegnsgrøften A123 mod nord er alle           
     øvrige grøfter recente og anlagt i forbindelse med skurbyen. 
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Grubehus A1. 
 
   A1 består af de to tagbærende stolper A156 og A203, de to mindre stolper/pæle A201 og A202 og 
gruberne A154, A155 og A157. Afstanden mellem tagstolperne, som begge stod meget tydeligt i både 
flade og snit, er 2,9 m. Den største af disse, A156, havde en diameter på 40 cm og en dybde på 46 cm, 
mens den anden (A203) var noget mindre, henholdsvis 30 cm bred og 25 cm dyb. Trods afsøgning i 
fladen blev der herudover kun påvist to formodede vægstolper eller –pæle (A201 og A202), der begge 
stod ca. en meter til venstre for hver af de to tagstolper. Der kan ikke på baggrund af disse siges noget 
om en eventuel vægkonstruktion. Yderligere en stolpe, A204, stod inde i hytten lidt syd for midteraksen 
mellem de to tagstolper. Med en bredde på 23 cm og en dybde på 21 cm minder denne mere om den 
ene tagstolpe end om de mindre pæle i væggen, men hvorvidt den har haft en bærende funktion i 
forhold til taget er uvist.    
 
 

    
 
Fig.9. Grubehus A1 set i fladen (tv) og udtegning. 
  
 
  Der blev ikke påvist nogen større nedgravning eller en egentlig grube til huset, og formentlig har der 
heller aldrig været en større forsænkning. Indenfor den centrale del af gulvet, mellem de to tagstolper, 
var undergrunden hårdere end udenfor og fremstod her som en meget tydelig, tynd "skal", der måske er 
sporene efter en sammentrampet undergrund. Den markante skal kunne imidlertid også iagttages på 
hele bunden af den dybeste (A157) af de aflange gruber, der alle anses for at have ligget indenfor huset.  
Grubernes funktion er uvis, men den let afrundede form på de tilnærmelsesvis fladbundede til 
skålformede nedgravninger, der alle fremstod meget tydeligt i både flade og snit, antyder formentlig en 
afspejling af hyttens størrelse og form. Mens gruberne A154 og A155 blot var 5-7 cm dybe, havde 
A157 med en dybde af 16 cm mere karakter af en egentlig grube. Der blev fundet flere genstande med 
ret sikker tilknytning til både hytten og dens funktion, de lå alle i de to gruber A154 og A155. Fundene 
bestod foruden nogle få skår af 2 tenvægte (X1 og X3) og 3 vævevægte (X2, X4 og X7), som tilsammen 
indikerer, at der har været tale om en vævehytte. 
   Ingen af genstandene kan umiddelbart dateres nærmere indenfor perioden yngre germanertid-ældre 
vikingetid, men denne typologiske datering svarer godt til den foreløbige generelle datering af den 
tidligere undersøgte bebyggelse på det tilstødende østligere areal (HOM 2616). Vævehytten må derfor 
også anses for at have udgjort en del af denne bebyggelse. Grubehuset synes også på forskellig vis at 
have flere paralleller blandt grubehusene indenfor dette bopladsområde (fig. 12).  
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Fig.10. De 3 tenvægte og 2 vævevægte fra grubehus A1. 
  
 
En afstand mellem de to tagstolper på 2,9 m. svarer til den, der blev påvist i flere grubehuse på det 
tilstødende areal. Således var den i både hus A10017, A10018 og A10067 2,8 m, mens den i husene 
A10021 og A10025 var 3 m. I hus A10017 og A10025 blev der fundet en eller flere vævevægte, og 
måske skal alle de seks ret ens konstruerede hytter anses for at være vævehytter. Hus A10025 rummede 
en forsænkning med flere lokale forsænkninger/gruber indeni, måske har disse haft samme betydning 
eller funktion inde i hytten som de langovale gruber i hus A1. Hus A10021 viste også spor efter en 
vægkonstruktion i form af relativt tæt stillede stolper. Disse afslørede, at huset var ovalt med en længde 
på 6 m og en bredde på 5 m. Den ovale form synes også afspejlet af gruberne i hus A1. 
 
                                  
                                   
Cirkel-bygning A2. 
  
   Den O-formede stolpekonstruktion består af stolperne A78, A79, A80, A81, A82, A85, A192, A194, 
som tilsammen danner en nærmest cirkulær bygning med en diameter på ca. 4,5 m. Hertil må også 
regnes stolperne A90, A191 og A195, som kan indgå i en afrundet konstruktion, samt muligvis de 
nærliggende stolper A83 og A84.  
   Stolperne er nærmest ens, hvad størrelse og dybde angår. De er således alle mellem 25-30 cm i 
bredden og 16-17 cm dybe, kun stolperne A80, A90 og A191 er noget mindre, alle under 10 cm. Der er 
således ikke i nogen af tilfældene tale om specielt kraftige stolper, hvoriblandt ingen heller 
størrelsesmæssigt skiller sig ud fra de øvrige som særlige tagstolper. Kun stolpen A88, som står inde i 
huset, kan på baggrund af netop placeringen anses for at have haft en særlig bærende funktion. Stolpen 
har en størrelse svarende til de øvrige, formodede vægstolper. Hvorvidt der kan påvises en indgang er 
uklart, men en tydelig mindre afstand mellem stolperne A78 og A79 i syd kunne indikere en sådan her. 
Afstanden mellem disse stolper er godt 1 meter, mens den mellem de øvrige varierer mellem ca. 1,6-2 
m.  
   Den cirkulære bygning anses for at være et udhus eller en staklade. Disse bygninger kendes fra yngre 
jernalder, og den må formodes - ligesom A1 - at høre til bebyggelsen mod øst, hvor der også lå 
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langhuse tæt hen imod den aktuelle feltgrænse. Der blev også i denne undersøgelse påvist flere runde 
stolpebygninger, her dog med en lidt større diameter på husene, nemlig 6-7 m. Den tydeligste af disse 
var hus A10061 med en dia. på 6 m. Her kunne der blandt stolperne i cirklen udskilles 4 kraftigere 
stolper, mulige tagstolper, der dannede en trapez. Her erkendte desuden en mulig indgang i nordsiden. 
Til denne gruppe af udhuse eller staklader hører formentlig også A10039, A10045 og A10072. 
 

                           
  
                          Fig.11. Det cirkel-formede hus A2 med samtlige mulige stolper. 
    
 
 
Hegnsgrøft A123.  
 
   Denne grøft sås i første omgang kun svagt i fladen som et næsten retlinet, 20-25 cm bredt, lyst 
gråbrunt fyldskifte. Visse steder når den en største bredde på ca. 30 cm. Grøften blev påvist under 
muldafrømningen kort tid inden frosten for alvor satte ind. Havde det været få dage senere, havde frost 
i indtil 5-10 cm’s dybde både umuliggjort manuel oprensning i fladen og muligheden for at iagttage den 
blot 7-12 cm dybe, lyse grøft i snit. Grøften blev påvist i en samlet længde af ca. 33 m. med et let 
nordvest-sydøstlig længderetning. Mod nord fortsætter den udenfor feltgrænsen, mens den efter en 
jævn buet drejning mod sydøst tilsyneladende afsluttes mod syd. Hvorvidt her er tale om en reel 
afslutning på grøften er dog tvivlsomt, da dybden her er meget ringe. Da grøften samtidig under 
afrømningen endnu ikke var blevet erkendt på dette sted, kan det ikke udelukkes, at den her reelt er 
blevet fjernet af maskinen. Cirka midt på grøften ses et knap 5 m. langt brud, som ikke afspejler en 
åbning men udelukkende skyldes, at denne del grundet vejrforholdene ikke længere var synlig ved 
indmålingen. Der sås i ingen af flere gravede snit spor efter stolper eller andre konstruktionselementer, 
dette kan dog skyldes grøftens ringe dybde.  
    Grøftens fremtoning og karakter tyder på, at den skal dateres til forhistorisk tid, og det er 
nærliggende at relatere den til bebyggelsen fra germansk jernalder. Det er ikke umiddelbart muligt at 
sætte grøften i forbindelse med andre konstruktioner, heller ikke hvis bebyggelsessporene fra HOM 
2616 inddrages i billedet. Det er derfor også uklart, hvorvidt grøften eventuelt har indhegnet et 
gårdsanlæg eller noget helt andet. Et stykke øst herfor ses en samling af formentlig kun delvist 
samtidige bygninger, som kunne repræsentere et gårdsanlæg indhegnet af A123. I så fald er der tale om 
et betydeligt areal. På det tilstødende areal blev påvist flere forskelligartede og mindre grøftforløb, som 
måske skal relateres til de enkelte huse, som dog ikke er sikkert påvist. Det kan imidlertid ikke 
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udelukkes, at hegn A123 har omgivet en større bebyggelse, så der er tale om et fælleshegn, imod dette 
taler dog nok grøftens ringe størrelse. At hegnet kan have haft en helt anden funktion taler bl.a., at det 
mod nord nærmest synes at forsvinde ud i et fossilt vandhul, som blev berørt allernordligst i 
udgravningsfeltet.   
 
                                 

                                  
 
Fig.12. Konstruktionerne A1, A2 og A123 set i forhold til nogle tilsvarende O-formede udhuse, grubehuse (gult) og 
formodede vævehytter (rødt) på det tilstødende østlige areal (HOM 2616). Herunder ses hegnsgrøften i forhold til den 
nærmeste bebyggelse på samme areal. 
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Konstruktion A3. 
 
Omfanget og betydningen af denne mulige stolpekonstruktion er meget uklar, men kan måske relateres 
til hegnsgrøften A123. Til konstruktionen regnes stolperne A120, A122, A125, A126 og A128, der 
ligger langs indersiden af hegnet A123, samt stolperne A105-108, A111, A113, A148 og måske A117-
119 lidt syd herfor. De førstnævnte 5 stolper følger nærmest indersiden af hegnsgrøften A123, hvilket 
tyder på, at de kan være opført som en del af denne. Der er i næsten alle tilfælde tale om relativt store 
stolpehuller med en diameter på op til 50 cm og en dybde på 24 cm (A120). De resterende stolpehuller 
ligger udenfor den sydlige del af hegnsgrøften, men de minder størrelsesmæssigt om de øvrige, således 
er stolperne A107 og A148 henholdsvis 41 cm og 52cm i dia. og 24 cm og 30 cm dybe. Alle stolperne 
er koncentreret til et ret afgrænset område og må anses for at høre til den samme konstruktion, som 
snarere må antages at skulle relateres til et hegn end til en bygning.     
 

                  
 
Fig. 13. Stolpekonstruktionen A3 (røde stolper) ved den sydlige ende af hegnsgrøft A123. Lidt vest for hegnet ses 
grubehuset A1. 

  

Konstruktion A4. 
 
Den mindre stolpekonstruktion A4 lå i den sydlige del af udgravningsfeltet, hvor stolpehullerne ret 
hurtigt efter muldafrømningen stod delvist under vand. Derfor var det heller ikke muligt at afsøge 
fladen for yderligere stolpehuller eller at foretage yderligere udvidelser af feltet. Kun nogle få af 
stolpehullerne nåede at blive snittet, disse viste sig at være forholdsvis små (omkring 25 cm i dia) men 
med en meget regelmæssig form. Stolpekonstruktionens funktion er usikker, men den må anses for at 
repræsentere en mindre bygning. Foruden de snittede stolper A21, A22 og A26 kan også stolperne A17, 
A19 og A20 indgå heri, således at de tilsammen danner en lille treskibet, nord-syd-vendt bygning, 
muligvis et udhus. 

                                              Fig.14. Den lille stolpekonstruktion A4.  
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Sammenfatning. 
 
Der blev under udgravningen påvist bebyggelsesspor fra tidlig førromersk- men overvejende fra yngre 
germansk jernalder, hvilket svarer til resultaterne fra undersøgelsen på det østlige naboareal. Alt tyder 
derfor også på, at fundene fra de to udgravninger HOM 2616 og HOM 3056 repræsenterer de samme 
bebyggelser fra de to perioder. Der blev fra både hus A1 og A2 udtaget jordprøver til flotering med 
henblik på senere 14C-dateringer. Anlægsintensiteten var i forhold til den første undersøgelse ret lav, og 
fraværet af langhuse kan være med til at antyde, at arealet udgør yderområdet af den væsentligste 
bebyggelse fra germansk jernalder. Det kan dog ikke udelukkes, at bebyggelsen fortsætter mod både 
nordvest og sydsydvest for det netop undersøgte areal, dette kunne antydes af udbredelsen af langhuse i 
naboarealet, og samtidig ikke modsvares af de topografiske forhold.   
 
    

                                                 
 
Fig.15. Udtegning af de vigtigste huse påvist indenfor det tilstødende motorvejstrace (HOM 2616 Petersborg). 
 
 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Hele det undersøgte areal anses for færdigundersøgt og er umiddelbart efter endt udgravning blevet 
frigivet til genopdyrkning. I forbindelse med eventuelle kommende anlægsarbejder på arealerne nord-, 
syd- og vest for det pågældende areal vil en arkæologisk undersøgelse være vigtig.  
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Litteratur: Jørgen Jensen ” Danmarks Oldtid. Yngre jernalder og vikingetid 400 e.Kr-1050 e.Kr.” 
                   2004 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 


