
 1 

  

 
Martin Krog Nielsen                        23.04.2014 

 

HOM 2676 Provstlund. Område 1. 

 
Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn, Lund By Ejerlav, matrikelnr.: 6a 
 
Sted-SBnr.: 160306 - 159 
 
KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0020 
 
 

 
 
 

   

Kulturhistorisk rapport 
 

Foranlediget af en ny boligudstykning ved Provstlund, øst for Lund by, er der i 
perioden fra slutningen af oktober 2012 til maj 2013 foretaget arkæologisk 
udgravning i området efter forudgående forundersøgelse i 2011. Ved den 
egentlige udgravning blev der undersøgt tre lokaliteter, benævnt Lokalitet 1-3. 
På Lokalitet 1 blev der udgravet et større bopladsområde fra bondestenalderen, 
bl.a. et stort kulturlag. Under kulturlaget fremkom et hus. På Lokalitet 2 blev der 
undersøgt et såkaldt hulbælte, som er et forsvarsanlæg fra jernalderens tidligste 
del. Det kan dog ikke helt udelukkes, at hulbæltet skal dateres til 
bondestenalderen, hvilket gør Provstlund-hulbæltet specielt. Endelig blev der 
også på Lokalitet 3 undersøgt bopladsspor fra bondestenalderen. Øst for denne 
lokalitet blev der fundet en sleben flintøkse. Der var dog tale om et løsfund.  

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

Med rødt er markeret søgegrøfter og udgravningsfelter ved Provstlund. Det arkæologiske arbejde er nu afsluttet, og hele 
området inden for den sorte streg er frigivet til anlægsarbejde. 
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Indledning 
I de seneste år har Horsens Museum foretaget omfattende arkæologiske undersøgelser ved Provstlund i 

den østlige udkant af Lund ved Horsens, foranlediget af en privat byggemodning (jf. Horsens 

Kommune, Lokalplan 4 – 2011, Boliger ved Provstlund). I efteråret 2011 blev der foretaget en 

arkæologisk forundersøgelse, og i 2012/2013 blev der foretaget egentlige udgravninger. Det berørte 

areal bestod af matrikel 6c.  

Firmaet Arnen Holding ApS, Silkeborgvej 128, 8700 Horsens (v. Hans Bang Hansen) var 

bygherre på boligudstykningen og finansierede både forundersøgelsen og de egentlige udgravninger, jf. 

museumslovens kapitel 8. Land & Plan A/S, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens fungerede som 

bygherres rådgiver med Svend Smedegård og Haris Hajdarevic som kontaktpersoner. Museets kontakt 

med bygherre er primært foregået via Land & Plan A/S.  

Fra museets side forestod museumsinspektørerne Anders H. Nielsen og Lone S. Jacobsen det 

administrative arbejde med sagen. Arkæolog Lars Pagh stod for forundersøgelsen, mens undertegnede 

fungerede som udgravningsleder og beretningsansvarlig for de egentlige udgravninger.  

 

Forundersøgelsen 
I efteråret 2011 foretog Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse af det ca. 16 hektar store 

areal ved Provstlund. Forundersøgelsen havde til formål at afklare, om der var væsentlige fortidsminder 

skjult i jorden på matriklen.   

Med en beliggenhed på kanten af Hansted Ådal, på dennes sydside, var der umiddelbart gode 

forudsætninger for at støde på fortidsminder på stedet. På toppen af en bakke længst mod nord i 

lokalplanområdet var der registreret en overpløjet gravhøj. Denne del af arealet ville dog forblive urørt 

af anlægsarbejdet, og derfor blev der heller ikke anlagt søgegrøfter. Lige syd for lokalplanområdet var 

der gjort fund fra bondestenalderen, og tæt herved var der registreret bebyggelsesspor fra bronze- og 

jernalder. I det hele taget var der registreret mange fund og fortidsminder, primært fra 

bondestenalderen, i lokalområdet omkring Provstlund. Sammenfattende var der inden 

forundersøgelsen en stærk formodning om, at der var fortidsminder skjult på arealet.   

Som forventet blev der ved forundersøgelsen påvist væsentlige fortidsminder. De væsentlige 

fortidsminder koncentrerede sig til tre områder, benævnt Lokalitet 1-3 (Figur 1). På Lokalitet 1 blev der 

konstateret bopladsspor i form af stolpehuller og gruber, som blev dateret til bondestenalderen eller 

tidlig bronzealder. På Lokalitet 2 fremkom sporene efter et såkaldt hulbælte, som er et forsvarsanlæg fra 
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den tidligste del af jernalderen. Endelig blev der også på Lokalitet 3 konstateret bopladsspor i form af 

gruber og stolpehuller, men ingen sikre konstruktioner. Anlæggene her blev med forsigtighed dateret til 

bondestenalderen på baggrund af flintfund.  

De tre lokaliteter med væsentlige fortidsminder skulle enten udgraves eller friholdes for enhver 

form for anlægsarbejde. Bygherre blev gjort bekendt med forundersøgelsens resultater, og museet 

udarbejdede budgetter for en udgravning af de tre lokaliteter. Kulturstyrelsen godkendte 

udgravningsbudgetterne. Bygherre ønskede at få alle tre lokaliteter udgravet og accepterede de tre 

udgravningsbudgetter. Hermed kunne de egentlige udgravninger sættes i værk.   

 

 

Figur 1. Forundersøgelsens resultater. Med lysgrøn streg er markeret det forundersøgte område. Søgegrøfter og 

udvidelser er grå. De registrerede anlæg er sorte. Med rød streg er markeret de tre udpegede områder med væsentlige 

fortidsminder. 
 

 

Fakta vedrørende de egentlige udgravninger 
De egentlige udgravninger blev opstartet i slutningen af oktober 2012, og feltarbejdet blev endeligt 

afsluttet den 21. maj 2013. Vinteren 2012/2013 var usædvanlig lang og hård, hvilket var den 

væsentligste årsag til, at feltarbejdet strakte sig over så lang tid. I perioder lå feltarbejdet stille på grund 

af frost i jorden og snedækkede felter.  

Maskinkraft i forbindelse med de egentlige udgravninger blev leveret af Hornsyld 

Entreprenørforretning, som også forestod jordarbejdet med selve boligudstykningen.  
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Det ved udgravningen fremkomne genstandsmateriale er blevet vasket og nummereret af 

personale ved Horsens Museum.  

Al keramikken fra udgravningerne er blevet gennemgået af Torsten Madsen, pensioneret lektor i 

forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet. 

 

Topografi, terræn og undergrund 

Den overordnede topografi 
 

 

Figur 2. Det høje målebordskort med markering af det forundersøgte område (grøn streg) og de tre udpegede 

lokaliteter (rød streg). 

 

Lokalplanområdet er beliggende i et kuperet morænelandskab syd for Hansted Ådal, som er en markant 

gletcherdal, orienteret nordvest/sydøst, med forbindelse til Horsens Fjord via Nørrestrand. I den 

nordlige del af lokalplanområdet ligger en ret markant bakketop, der sammen med to mindre bakker – 

uden for lokalplanområdet – danner en højderyg. Lokalplanområdet er beliggende på sydsiden af denne 

rygning, og terrænet falder ret markant mod syd (Figur 2).  

For foden af bakken er der mod sydvest en lavning, der har retning mod nordvest, hvor den 

gradvist bliver en mere markant slugt, der har forbindelse ud i ådalen.   

Centralt i lokalplanområdets sydlige del er der en mindre sø og en mose. Både søen og lavningen 

ses på Original 1-kortet fra begyndelsen af 1800-tallet og det høje målebordsblad fra 1800-tallets sidste 
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halvdel. På det høje målebordsblad er søen dog vist med kun et lille vandspejl og en hel del mose. 

Efterfølgende er der formentlig gravet tørv, og søen har i dag et noget mere udbredt vandspejl. 

Vest for søen er der en lille lokal bakke/svag rygning – med fald mod nord og vest, mod syd 

flader den mere jævnt ud. Denne rygning adskiller søen og lavningen ved foden af den store bakke i 

områdets nordlige del. Der er således ikke afløb fra søen.  

Lokalplanområdets sydøstlige del udgør en god, plan flade. 

 

 

Figur 3. Højdekurver med indtegning af udgravningsfelterne. 

 

Lokalitet 1 
Lokalitet 1 var beliggende i det skrående terræn på sydsiden af den markante bakke/rygning i 

lokalplanområdets nordlige del (Figur 2 + 3). Der var et markant fald mod syd i feltet. Efter afgravning 

af mulden stod det klart, at der i feltets nordlige del var tale om en svag lavning/sænkning på et ellers 

nogenlunde fladt plateau nær toppen af rygningen. Feltets nordlige del var beliggende omkring kote 

38,5. Den sydligste del af feltet var beliggende omkring kote 33. Undergrunden bestod primært af 

gulbrunt sand, som stedvis var let stenet. Muldtykkelsen varierede en del – fra ca. 35 til ca. 90 cm, 

tykkest længst mod nord og længst mod syd. De laveste muldtykkelser forekom på kanten af det flade 

plateau; hvor terrænet netop begyndte at falde.  
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Lokalitet 2 
Det udpegede område blev splittet op i fem felter, 2A-E, alle beliggende ved foden af den markante 

bakke/rygning, som prægede områdets nordlige del (Figur 2 + 3). Den østlige del af lokaliteten, felterne 

2C og 2D, var endvidere beliggende på kanten af den mindre bakke/rygning vest for søen. Konkret 

betød dette, at der generelt var et fald mod nord og vest i den sydlige del af disse felter. Nordligst i 

felterne var terrænet nogenlunde plant. Umiddelbart nord for feltgrænserne begyndte terrænet at stige 

voldsomt. Mod vest fladede terrænet efterhånden ud og blev en del af det lave område nedenfor den 

nordlige rygning. Lokalitetens vestlige del, Felt 2A, var således beliggende i nogenlunde plant terræn. I 

den nordligste del af dette felt begyndte terrænet dog så småt at stige.  

Et større parti, centralt i det udpegede område, blev ikke afrømmet, idet der var tale om et 

gammelt vådområde. Felterne 2B og 2E blev anlagt i dette vådområde. Det gamle vådområde var flere 

steder blevet påført et tykt lag jord, primært i form af byggeaffald med indhold af murbrokker, 

ledningsstumper m.m. 

I det relativt flade terræn mod vest lå muldtykkelsen på omkring 35/40 cm. Længst mod øst, i 

slugten mellem den markante nordlige rygning og den mindre bakke/rygning vest for søen, nåede 

muldtykkelsen i de nordlige feltgrænser op på max 120 cm. 

Undergrunden bestod primært af gulbrunt stenet/gruset sand, men i områder havde sandet dog 

en rustrød/orangerød farve. I en stor del af Felt 2C bestod undergrunden af mellem- til mørkgråt sand.  

Lokalitet 3 
Selve Lokalitet 3 lå på den lille bakke/rygning vest for søen (Figur 2 + 3). Feltets østlige del lå tæt på 

bakkens/rygningens top, og her var der tale om en nogenlunde plan flade. Hovedparten af feltet lå dog 

på bakkens vestside, og feltets vestlige del var derfor karakteriseret ved et fald mod vest samt et mere 

jævnt fald mod syd og nord.  

I hele feltet bestod undergrunden hovedsagelig af sand, men i feltets østlige del var undergrunden 

dog også meget stenet og gruset. I denne del af feltet havde sandet en ret mørk, brungul farve. I feltets 

vestlige og sydlige del var undergrunden stort set uden sten, og farven var her ret markant gul – stedvis 

dog nærmest grågul/lys grågul. I hele feltet forekom der lokalt mere lerede partier.  

Muldtykkelsen i området varierede en del. I feltets vestlige del, ned af bakkens side, blev der 

registreret en muldtykkelse på omkring 70 – 80 cm. Mod øst, nær bakkens top, lå muldtykkelsen på 25-

30 cm. 
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Resultater 
I det følgende beskrives de væsentligste resultater, som blev opnået ved udgravningerne af Lokalitet 1-

3. 

Lokalitet 1 

 

 

Figur 4. Lokalitet 1. Oversigtsplan. 

 

Ved udgravningen blev der åbnet et felt med et samlet areal på ca. 6.770 m2 (Figur 4). Der var udpeget 

et areal på ca. 9.900 m2, men på grund af lav anlægsintensitet blev det besluttet ikke at åbne større 

partier af det udpegede område mod vest, syd og øst. Hermed også sagt, at lokaliteten blev nogenlunde 

afgrænset i disse retninger. Til gengæld vurderes det, at lokaliteten ikke blev afgrænset mod nord og 

nordvest. 

Anlægssporene på Lokalitet 1 udgjorde et 

bopladsområde fra bondestenalderen – karakteriseret ved 

kulturlag, stolpehuller, gruber samt diverse 

nedgravninger. Bopladsområdets centrale del var 

beliggende i den nordlige del af udgravningsfeltet. Her 

var der en svag lavning på et ellers nogenlunde fladt 

plateau nær toppen af den ret markante bakke/rygning, 

jf. afsnittet ”Topografi, terræn og undergrund”. 
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Lavningen var dækket af et massivt kulturlag, benævnt A3000, med indhold af flint og keramik (Figur 

5). Umiddelbart vest og sydvest for det store kulturlag var der en markant koncentration af anlæg. I 

bunden af kulturlaget fremkom yderligere anlægsstrukturer, herunder et to-skibet hus, benævnt A3001. 

 I feltets sydlige halvdel var anlægssporene spredte og generelt ret vanskelige at få styr på.  

 

 

 

Figur 5. Det store kulturlag A3000, markeret med grå farve. 
 

 

 

Datering 
På baggrund af genstandsmaterialet kunne bopladsen dateres til bondestenalderen – nærmere bestemt 

den del af perioden, som benævnes tragtbægerkultur – ca. 3.900-2.800 f.Kr. Hovedparten af fundene 

var fra tiden omkring 3.300 f.Kr. Fund af en særlig pilespids, en såkaldt mikrolit, samt en kerneøkse 

antydede, at der havde været aktivitet på stedet også i ældre stenalder. Ingen anlæg kunne dog knyttes til 

denne periode. I kulturlaget blev der endvidere fundet pilespidser fra en lidt senere del af 

bondestenalderen, den såkaldte enkeltgravskultur. Konklusionen er, at der er tale om et bosted med 

meget lang kontinuitet, hvilket har akkumuleret det massive kulturlag.  
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Hus A3001 og ildsted A2215 
Umiddelbart er Provstlund-bopladsen karakteristisk for 

tragtbægerkulturens bopladser. De giver sig typisk til 

kende som større områder med mange gruber, 

nedgravninger og ret diffuse anlæg. Kun sjældent kan 

man udskille regulære huse eller konstruktioner på 

periodens bopladser, men ved Provstlund lykkedes det 

faktisk at udskille et hus, A3001 (Figur 6). Der er tale 
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om et såkaldt to-skibet hus, hvor taget har været båret af kun en enkelt række stolper centralt i huset. 

Huset har været ca. 5,5 m bredt og ca. 12 m langt. Længden er dog noget usikker, idet husets østlige del 

var dårligt bevaret. Huset fremkom i bunden af kulturlag A3000, og netop dette sted var kulturlaget 

særligt fundrigt.  

I tilknytning til huset blev der erkendt et ildsted, A2215.  Umiddelbart efter muldafrømningen 

fremstod ildstedet som en cirkulær til oval plamage af orangerødt sand, ca. 70 cm i diameter. Efter en 

grundig oprensning af fladen kunne det erkendes, at plamagen af rødbrændt/varmepåvirket sand var 

omgivet af en smal, grøftligende nedgravning. Grøften forløb som en kvadratisk struktur, ca. 110x110 

cm. 

 

 

Figur 6. Hus A3001. Grøn = stolpehuller. Rød = ildsted. Mørkgrå farve markerer husets formodede udstrækning. 

Udstrækningen af af kulturlag A3000 er markeret med lysgrå farve. 

 

Gruberne 
I alt 66 af de undersøgte anlæg blev kategoriseret som gruber. Der var store indbyrdes forskelle mellem 

gruberne. Formodentlig repræsenterer den samlede mængde af gruber flere forskellige funktioner. 

Fundrige gruber kan karakteriseres som affaldsgruber, men der var også flere helt fundtomme gruber. 

Generelt er det vanskeligt at funktionsbestemme gruberne nærmere.  

Hovedparten af gruberne var af relativ beskeden dybde, mellem ca. 15 og 50 cm, men et lille antal 

gruber skilte sig ud i kraft af stor dybde og dimensionerne generelt. Med en dybde på ca. 190 cm og en 

diameter på ca. 230 cm var A2127 nok den største grube. Anlægget havde én lodret og én skrå, 
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trinformet side. Der blev indsamlet lidt flint og keramik fra anlægget. Gruberne A2107 (Figur 7) og 

A2298 (Figur 8) var næsten identiske. De var begge 114 cm dybe, og de fremstod begge ovale i fladen 

og med skrå sider og atypisk bund i profil. De var placeret henholdsvis vest og øst for hus A3001, men 

det er usikkert, om de skal ses i relation til huset.  

 

 

Figur 7. Grube A2107, profil. Set fra Ø. 

 

 

 

Figur 8. Grube A2298, profil. Set fra NØ. 
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I det store kulturlag A3000 fremkom to stenfyldte gruber (Figur 9). Desuden fremkom under 

kulturlaget to regulære kogestensgruber med brændte/varmepåvirkede sten og sort, trækulsholdigt fyld 

(Figur 10). A2117 blev i felten beskrevet som et stolpehul, men den kan måske også karakteriseres som 

en lille grube. Anlægget var ca. 50 cm i diameter og ca. 14 cm dybt. I dette ret beskedne anlæg fremkom 

et omfattende genstandsmateriale med både flint og keramik, bl.a. to skår fra en fint dekoreret fodskål 

med vandrette buestikslinjer.  

 

 

Figur 9. A2047, én af de stenfyldte gruber i det store kulturlag. Profil. Set fra øst. 

 

 

Figur 10. A2063, én af kogestensgruberne under det store kulturlag. Profil. Set fra Ø. 
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Genstandsmaterialet 
Ved udgravningen blev der hjemtaget et omfattende genstandsmateriale, primært bestående flint og 

keramik – i alt 207 x-numre, fordelt på følgende hovedkategorier:  

 

 

 

Materiale Antal 

Flint 130 

Keramik 60 

Jordprøver 12 

Sten, trækul, brændt ler m.m. 5 

 

 

 

Hovedparten af flinten bestod af blandet flintaffald fra både bloktilhugning og 

redskabsproduktion. Hertil kom et større antal flintredskaber med skiveskraberen som den 

dominerende redskabstype. Desværre var flintmaterialet med få undtagelser dårligt egnet til datering, 

idet der var tale om genstandstyper, som er blevet benyttes i en meget lang tidsperiode.   

Ved udgravningen blev der indsamlet et omfattende keramikmateriale (Figur 11). Al keramikken 

kunne dateres til bondestenalderen, langt hovedparten fra tragtbægerkulturen. Dateringen til 

tragtbægerkultur bygger på keramikkens ornamentik. For de uornamenterede skår bygger dateringen på 

godsets karakter med magring af knust granit, hvor granitstumperne træder tydeligt frem i både 

overflade og skærv. Tragtbægerkulturen repræsenterer et af højdepunkterne i den forhistoriske 

keramikproduktion, og flere af de indsamlede skår var da også rigt ornamenteret.  
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Figur 11. Udgravningens mest karakteristiske skår, samlet efter A-nummer. Foto: Torsten Madsen. 
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Lokalitet 2 
Ved udgravningen blev der åbnet fem felter med et samlet areal på ca. 2.535 m2. Der var udpeget et 

areal på ca. 3650 m2, men det blev besluttet ikke at åbne et større parti centralt i det udpegede område, 

da der var tale om et gammelt vådområde uden kulturspor. 

 

Hulbælter – definition og tolkninger 
Det primære formål i Felt 2 var at få afdækket og undersøgt det hulbælte, som blev erkendt ved 

forundersøgelsen. Et hulbælte er et forsvarsværk, bestående af flere rækker parallelle huller i et bælte på 

nogle meters bredde. Anlægstypen dateres traditionelt til den tidlige del af førromersk jernalder, ca. 500-

300 f.Kr. Anlægstypen er bedst kendt i Vestjylland, men i de seneste år har vi i Horsens Museums 

ansvarsområde undersøgt flere hulbælter. Det er vigtigt at understrege, at der IKKE er tale om 

stolpehuller; de mange huller er IKKE sporene efter 

en palisade. Hullerne synes at have stået åbne i en 

periode, idet man ofte finder tynde lag af flyvesand i 

hullerne. Fra Vestjylland har man kendskab til 

hulbælter, hvor der har været nedstukket spidse 

træpinde mellem hullerne, men ikke i selve hullerne. 

Det kan dog ikke udelukkes, at dette har været 

praktiseret i andre tilfælde.  

Hulbælter betegnes også ”Cæsars liljer”, hvilket 

skyldes, at Julius Cæsar beskriver et lignende 

forsvarssystem – om end i større målestok – blandt 

gallerne i Sydfrankrig: Dybe huller i rækker, hvori der 

er nedstukket tilspidsede stolper. Hullerne er dækket 

med ris og kviste, og kun spidserne rager op og ligner 

lilje-blomsten. Det skal bemærkes, at beskrivelsen er 

nogle hundrede år yngre end de danske anlæg – og 

desuden fra en helt anden geografisk region.  

Hulbælter er ikke forsvarsanlæg, som stopper 

en fjende, men de nedsætter hastigheden for fjendens 

fremrykning. De er en hindring i lighed med vor tids 
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pigtrådsspærringer. Andre forskere mener dog, at hulbælterne har at gøre med territorielle markeringer, 

indhegning af kvæg eller kultisk/rituelle aktiviteter.   

Hulbæltet ved Provstlund 
Hulbæltet ved Provstlund kunne følges over en strækning på ca. 170 m (Figur 12). Der var dog et 

markant ophold i forløbet i forbindelse med det gamle vådområde i den centrale del af det udpegede 

område. Hulbæltet havde et krummet/buet forløb, som meget præcist fulgte bakkefoden og lavningen i 

tilknytning hertil, jf. afsnittet ”Topografi, terræn og undergrund”. Mod vest, i Felt 2A, var hulbæltet 

orienteret NV/SØ. Denne orientering fortsatte nogenlunde i den vestlige del af Felt 2C, men så 

skiftede hulbæltet retning og forløb nærmest Ø/V. 

Hulbæltet blev ikke afgrænset mod vest/nordvest. Mod øst aftog nedgravningernes dybde i takt 

med stigningen i terrænet, og efterhånden døde forløbet ud. Det synes dog logisk at antage, at forløbet 

har fortsat længere mod øst – helt hen til søen. På denne måde har hulbælte og vådområder i fællesskab 

skabt en effektiv hindring/spærring i landskabet.  

 

 

Figur 12. Provstlund-hulbæltet. Formodentlig har anlægget fortsat længere mod øst – helt hen til søen, som man 

lige aner nederst til højre 
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Karakteristik af Provstlund-hulbæltet 
Hulbæltet fremstod meget heterogent (Figur 13 + 14). Bæltet var flere steder omkring to meter bredt, 

svarende til fire eller fem rækker af huller. Andre steder var det smallere og med et færre antal rækker. I 

større partier var der kun tale om en enkelt række huller. Særligt mod vest fremstod hulbæltet som flere 

afgrænsede sektioner, tydeligt adskilt af partier uden anlæg. Oftest lå sektionerne let forskudt i forhold 

til hinanden.  

Spørgsmålet er, om hulbæltets heterogene præg er et udtryk for dårlig bevaring. Der var huller fra 

forundersøgelsen, som ikke kunne genfindes ved den egentlige udgravning, og det kunne tyde på, at i 

hvert fald i nogle områder har hullerne haft en ringe dybde og hermed været mere udsat for 

nedpløjning. I langt overvejende grad virkede det dog som bevidste træk med stedvis kun en enkelt 

række huller og ophold/anlægstomme partier mellem sektioner i hulbæltet. En anden forklaring på 

hulbæltets heterogene præg kunne være, at hulbæltet simpelthen aldrig blev gjort færdigt. 

 

 

 

Figur 13. Hulbæltets vestlige del (Felt 2A). 
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Figur 14. Hulbæltets østlige del (Felt 2C). Med lys rød er markeret et stort hoveddræn, A2730. 

 

Om end flere partier lå forskudt i forhold til hinanden, fik man alligevel fornemmelsen af en 

”frontrække” mod syd (Figur 15 + 16). Det var nord og nordøst for denne række, at bredden og 

antallet af rækker varierede. Stort set ingen anlæg syd/sydvest for ”frontrækken” relaterede sig til 

hulbæltet. I snit skilte hullerne i den sydlige række/frontrækken sig ikke ud fra hulbæltets øvrige 

nedgravninger.  

Frontrækken var let bugtet. Hvor der var tale om et fler-strenget forløb, optrådte hullerne i det 

hele taget kun sjældent helt parallelt i horisontale rækker. De fremstod næsten hyppigere som 

slyngninger eller mere eller mindre buede rækker. Disse horisontale slyngninger har formodentlig ikke 

haft betydning for anlæggets funktion, men de kan måske afspejle, hvorledes de enkelte huller er blevet 

gravet samt systematikken i hele anlæggelsen af hulbæltet. Den her beskrevne tendens kendes også fra 

andre hulbælter i museets ansvarsområde, endda i mere udpræget grad.  

I den centrale del af Felt 2C var antallet af rækker i hulbæltet størst, men desværre var hulbæltet 

også forstyrret i dette område af en stor drængrøft. Særligt i denne del af hulbæltet kunne man iagttage 

rækker af huller på tværs af hulbæltets længderetning (Figur 16). Noget lignende gjorde sig stedvis også 

gældende i den vestlige del af hulbæltet, Felt 2A (Figur 15). Sådanne rækker kendes fra andre hulbælter. 

Med disse tværrækker opdeles hulbæltet i mindre sektioner eller moduler, som antages at spejle en vis 

individuel anlæggelse eller gravning af hulbæltet.  
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Figur 15. Hulbæltets vestlige del (Felt 2A). Frontrækken er markeret med sort. Med rødt er markeret linjer af 

nedgravninger på tværs af hulbæltets længderetning, formodentlig markerende moduler. Øvrige nedgravninger i 

hulbæltet er grønne. 
 

 

Figur 16. Hulbæltets østlige del (Felt 2C). Frontrækken er markeret med sort. Med rødt er markeret linjer af 

nedgravninger på tværs af hulbæltets længderetning, formodentlig markerende moduler. Øvrige nedgravninger i 

hulbæltet er grønne. Man fornemmer tydeligt, at der er tale om let bugtende/buede forløb. 
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Hullernes fremtoning og fyld 
Hulbæltets huller udgjorde en temmelig heterogen gruppe med variation i både form, størrelse og 

dybde. Hovedparten fremstod dog som stolpehulslignende nedgravninger med lodrette til let skrå sider 

samt flad til let rundet bund. I fladen varierede nedgravningernes form fra cirkulær til oval. I den 

centrale del af Felt 2C var hovedparten af nedgravningerne nærmest ovale med et tværmål på ca. 30 cm. 

Længst mod vest i Felt 2A fremstod anlæggene til gengæld mere cirkulære og med en lidt mindre 

diameter, ca. 20-25 cm. De mindste dybder blandt nedgravninger forekom generelt længst mod øst, 

hvor nedslidningen også antages at have været størst. Dybderne i dette område lå på ca. 5 – 10. De 

generelt største dybder forekom centralt i Felt 2C, hvor dybden lå på 20-25 cm, enkelte op til 30/32 

cm. I Felt 2A var dybden på nedgravningerne typisk 15-20 cm.  

Der kunne ikke umiddelbart erkendes et system med hensyn hullernes form og dimensioner. Man 

synes ikke at have tilstræbt ensartede huller – i hvert fald ikke for hulbæltet som helhed. Man kunne 

dog fornemme, at nedgravningerne i nogle områder lignede hinanden mere end i andre. Hvor der var 

tale om et enkelt-strenget forløb, skilte hullerne sig ikke ud – hverken med hensyn til form eller fyld. 

Der var i hvert fald ikke tale om stolpehuller! Heller ikke de velafgrænsede partier mod vest skilte sig 

ud.   

Hovedparten af hullerne i hulbæltet havde stået åbne i en længere periode. Den dominerende fyld 

var af heterogent, lyst gråhvidt sand med gråsorte vandrette striber af humøst materiale (Figur 17 - 19). 

Fylden er utvivlsomt udtryk for skiftevis indskridende sand og tynde lag af humøst materiale som blade 

og lignende – altså en naturlig opfyldning af åbne nedgravninger over en længere periode. Som tidligere 

nævnt kender man fra flere hulbælter, at hullerne har stået åbne i en længere periode. I Provstlund-

hulbæltet blev der ikke påvist spor efter pæle, pinde eller lignende, hverken i selve hullerne eller mellem 

hullerne. Det må konkluderes, at undersøgelsen ikke har bidraget med afgørende ny viden om hullernes 

oprindelige anvendelse eller funktion.  
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Figur 17. A2641 – et af hullerne i hulbæltet, profil. Bemærk den fine lagdeling af fylden i anlæggets nederste del. 

Set fra Ø. 

 

 

 

Figur 18. A2679-81 – tre huller i  hulbæltet, profil. Set fra V. Fin lagdelt fyld i bunden, i den øvre en meget mørk og 

humøs fyld. 

 

For langt hovedparten af hullerne kunne man iagttage, at det lyse sand med striber begrænsede 

sig til de nederste ca. to tredjedele. Den øvre tredjedel bestod af humøst, mørk – stedvis næsten sort – 

mere eller mindre omsat organisk materiale (Figur 17 – 19). Stedvis havde den mørke fyld karakter af 

tørv. Jeg skal senere vende tilbage til denne mørke fyld. 
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Figur 19. A2732, A2735 og A2737 – huller i hulbæltet. Profil. Set fra Ø. Her er den mørke fyld i toppen meget 

markant. 

 

Datering og funktion 
At hullerne har stået åbne i længere tid, antydning af moduler i hulbæltet i form af rækker på tværs af 

længderetningen, en frontrække og let bølgede forløb er karakteristika som kendes fra flere andre 

hulbælter – både i museets ansvarsområde og i Vestjylland, hvor hulbælterne generelt er bedst 

undersøgt. Det virker derfor sandsynligt, at Provstlund-hulbæltet i lighed med disse skal dateres til den 

tidlige del af førromersk jernalder. Der blev dog ikke fundet førromersk keramik i tilknytning til 

hulbæltet. Til gengæld blev der i seks af hullerne fundet flint – primært i form af afslag eller behugget 

flint. I toppen af A2732 blev der fundet en tværpil, som dateres til bondestenalderen. Den øvrige flint 

er ukarakteristisk, men skal også snarest dateres til neolitikum. Materialet kan ikke bruges til at datere 

hulbæltet, idet der med al sandsynlighed er tale om redeponeret materiale, som stammer fra 

eksisterende kulturlag på stedet. Udover flinten blev der ikke gjort andre fund i nedgravningerne. 

Om end der er lighedspunkter, adskiller Provstlund-hulbæltet sig også på en række punkter fra de 

øvrige hulbælter: Først og fremmest de omfattende partier, hvor der kun er tale om et enkelt forløb af 

huller, de velafgrænsede sektioner mod vest og den generelt usystematiske variation i hulbæltets bredde 

og antallet af rækker. Det er tidligere blevet berørt, om hulbæltets heterogene præg er udtryk for dårlig 

bevaring eller måske et udtryk for, at hulbæltet aldrig er blevet gjort færdig. En anden forklaringsmodel 

kunne være, at forskellene er udtryk for en tidsmæssig forskel; at Provstlund-hulbæltet er ældre end den 

gængse datering af hulbælterne – og i så fald snarest fra bondestenalderen. Denne teori hænger sammen 

hulbæltets relation til nogle kulturlag fra bondestenalderen, som også blev undersøgt på Lokalitet 2, 

hvilket jeg senere vil vende tilbage til.   
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Hulbælter anses ofte som forsvarsværker, enten i tilknytning til en bebyggelse eller som spærring 

af et væsentligt vejforløb. Det virker oplagt at antage, at Provstlund-hulbæltet er et forsvarsværk i 

tilknytning til en bebyggelse fra tidlig jernalder, beliggende længere oppe ad bakken. Ved 

forundersøgelsen er der imidlertid ikke fundet spor efter en sådan bebyggelse, og den må i så fald have 

ligget nord for det forundersøgte område, ca. 250 m nord for hulbæltet. I det hele taget er der ikke 

fundet førromersk jernalder indenfor en radius af 1 km fra hulbæltet. Nær bakkens top er der på 

Lokalitet 1 – som bekendt – undersøgt et større bopladsområde fra tragtbægerkulturen, hvilket igen 

knytter an til diskussionen om en mulig datering af hulbæltet til bondestenalderen.  

 

 

Figur 20. Provstlund- hulbæltet som spærring. 1: Hulbæltet. 2: Eksisterende hulvej i 1800-tallet. 3 og 4: Formodede 

forhistoriske hulveje. 5 og 6: Eksisterende hulveje i 1800-tallet. 7 og 9: Naturlige direkte vejforløb gennem området 

fra/til de formodede forhistoriske hulveje, der er afskåret af hulbæltet. 8: Den tvungne omvej. 10: Gravhøj. 11: 

Muligt forhistorisk voldsted. Illustration v. Lars Pagh, Horsens Museum. 

 

 

Hvis ikke Provstlund-hulbæltet er et forsvarsanlæg for en bebyggelse på bakken, skal det måske 

ses som spærring i sammenhæng med et gammelt vejforløb i nord-sydlig retning gennem området 

(Figur 20). Topografien i området gør, at denne tolkning bestemt ikke er usandsynlig. Nord og nordøst 

for lokaliteten er der både naturlige slugter og en formodet hulvej, der forbinder ådalen med 

moræneplateauet, og dermed formentlig har udgjort et eller flere forhistoriske vejforløb. 
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Morænebakkedraget lige nord for hulbæltet er naturligt afgrænset af ådalen i nordøst, og mod 

sydvest af en naturlig lavning, der gradvist bliver til en slugt mod vest og nord, samt af søen mod syd. 

Mellem slugten og søen er der gennem lavningen en passage, der er helt tør umiddelbart nordvest for 

søen. Lidt længere mod vest er lavningen i perioder af året mere våd og sumpet – i stigende grad jo 

længere mod vest, man kommer. Hulbæltet udgør en hindring af fri passage på dette sted mellem søen 

og lavningen, og færdslen gennem området er dermed blevet tvunget øst om bakkedraget og søen.  

Man kan også forestille sig et scenarie, hvor hulbæltet indgår som et led i den generelle kontrol 

med området (jf. Figur 17). Morænebakkedraget lige nord for hulbæltet er naturligt afgrænset mod 

nordøst, nord, vest og syd. Adgangsforholdene fra disse sider er forholdsvis lette at kontrollere. 

Hulbæltet er med til at afskærme passagen mellem slugten og søen, så den eneste åbne passage bliver 

fra sydøst, hvor man kan komme ind i området hen over et fladt stykke moræneland. 

Ovenstående overvejelser omkring hulbæltets funktion som spærring er hentet fra arkæolog Lars 

Paghs artikel om Provstlund-hulbæltet til projektet Befæstet jernalder – Hulbælter. Artiklen er alene baseret 

på forundersøgelsens resultater. 

 

Kulturlag 
Foruden hulbæltet blev der på Lokalitet 2 også undersøgt flere kulturlag. Allerede ved forundersøgelsen 

blev der erkendt kulturlag, men udgravningens budget og det udpegede areal var lagt an på afdækning 

og undersøgelse af hulbæltet, og det var derfor ikke muligt at afgrænse kulturlagene og underkaste dem 

en dybdegående undersøgelse.  

Mest markant blandt kulturlagene var et meget mørkt, næsten sort lag, i den nordlige del af 

Lokalitet 2. Laget var således aflejret over et større område ved foden af den store bakke, som prægede 

den nordlige del af lokalplanområdet, jf. afsnittet ”Topografi, terræn og undergrund”. Der blev gjort 

sikre fund fra tragtbægerkulturen i rester af laget, og det er fristende at datere laget som helhed til 

tragtbægerkultur. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at der ikke har været tale om en 

sammenhængende totalafdækning af laget, og det kan ikke udelukkes, at de partier af det sorte lag, som 

er blevet undersøgt, i virkeligheden repræsenterer flere forskellige fænomener/lag fra forskellige 

tidsperioder.  

Det er blevet overvejet, om det sorte lag repræsenterer udsmid fra tragtbægerbopladsen på 

Lokalitet 1 (mod øst evt. fra bopladsområdet på Lokalitet 3). Afstanden er dog nok lige stor nok. Det er 

også blevet overvejet, om det ret massive, sorte lag kan være dannet på anden vis; at laget repræsenterer 

en dyrkningshorisont eller lignende. Det er dog gjort fund af oldsager i laget, og fundenes karakter tyder 

altså snarest på en datering til bondestenalderen.  
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Foruden det sorte kulturlag blev der også registreret et andet kulturlag, A2839, i Felt 2C – 

primært i den vestlige og midterste del af feltet (Figur 21). Der var tale om et lag af mellem- til lysgråt 

sand. Der blev indsamlet en del flint fra laget – primært blandet flintaffald fra både bloktilhugning og 

redskabsproduktion/finere tilhugning, men også få redskaber. Endvidere blev der indsamlet lidt 

keramik med en meget markant/karakteristisk magring i form af hvidbrændt flint fra laget. Keramikken 

er snarest fra bondestenalderen, men det er usikkert, om der er tale om tragtbægerkultur eller 

enkeltgravskultur. Der kan være tale om et blandet lag. 

 

 

Figur 21. A2839 markeret med gråt. Desuden er Profil 2 og 3, hvori laget er dokumeneteret, også markeret. 

 

Forholdet mellem kulturlag og hulbælte 
En afgørende problemstilling er forholdet mellem kulturlagene og hulbæltet. Det ser ud til, at hullerne i 

hulbæltet er gravet ned i det grå lag, A2839. Den flint, som er indsamlet fra enkelte anlæg i hulbæltet, er 

snarest redeponeret materiale fra kulturlag A2839. Forholdet mellem hulbæltet og det sorte kulturlag er 

mere problematisk. Er hulbæltet også nedgravet i dette kulturlag, eller er kulturlaget en yngre aflejring? 

Problemstillingen har afgørende betydning for dateringen af hulbæltet! Er hulbæltet fra jernalderen, må 

man formode, at hullerne er nedgravet gennem det sorte lag, der tolkes som bondestenalder. Er der tale 

om den omvendte situation, at det sorte lag er yngst og overlejrer hullerne, må hulbæltet også være fra 

bondestenalderen. Begge scenarier kan forenes med, at det ældste kulturlag A2839 er skåret af 
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hulbæltets huller. Hvis hulbæltet er fra bondestenalderen, er der blot aktivitet i flere faser af 

bondestenalderen på stedet.  

I flere af hullerne havde den mørke fyld i toppen lighed med det mørke kulturlag fra stenalderen. 

Det kunne tyde på, at hulbæltet netop er anlagt først – på et tidligt tidspunkt i bondestenalderen, senere 

i bondestenalderen kommer det sorte lag til og synker ned i hulbæltets huller. Vi har dog ikke en sikker 

stratigrafi, som kan bekræfte denne hypotese.  

Som vi har set, er der en omfattende boplads (Lokalitet 1) nær toppen af bakken i 

bondestenalderen, så et forsvarsanlæg i tilknytning hertil vil give mening. Vælger man at se hulbæltet 

som en eller anden form for rituel eller kultisk anlæg, vil det også give mening med en datering til 

bondestenalder. Tragtbægerkulturen, som bopladsen tilhører, er karakteriseret ved omfattende rituel 

aktivitet.  

Udgravningen har ikke kunnet give et entydigt svar på forholdet mellem hulbælte og det sorte 

kulturlag. Det kan ses ud til, at hulbæltet er ældst og det sorte lag dannes på et senere tidspunkt. Herved 

fremstår hulbæltet som anlagt i bondestenalderen. Dette rejser dog spørgsmålet, om tolkningen af det 

sorte lag som et lag fra bondestenalderen er korrekt? Som det tidligere har været berørt, er det måske 

kun dele af det sorte lag, der er fra bondestenalderen. Partier af laget kan være yngre, og kan det i så 

fald være fra jernalderen? I så fald er en datering til førromersk jernalder mest sandsynlig.   

 

Genstandsmaterialet  
Ved udgravningen blev der hjemtaget i alt 101 fundnumre, fordelt på følgende hovedkategorier: 

 

Materiale Antal fundnumre 

Flint 49 

Keramik 4 

Sten 1 

Jordprøver 47 

 

Hovedparten af flinten består af blandet flintaffald fra både bloktilhugning og 

redskabsproduktion/finere tilhugning. Hertil kommer et mindre antal flintredskaber. Med få 

undtagelser kan flintmaterialet ikke dateres nærmere end bondestenalder. Med hensyn til keramikken er 

der i to tilfælde tale om skårmateriale fra historisk tid. De to øvrige fundnumre er forhistorisk keramik, 

den tidligere omtalte keramik fra det grå kulturlag A2839.  
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Sammenfatning af resultaterne for Lokalitet 2  
Ved udgravningen blev der undersøgt et hulbælte, som kunne følges over en strækning på ca. 170 m, 

dog med et større ophold i tilknytning til et gammelt vådområde. Hulbæltet var beliggende ved foden af 

en bakke/rygning. Hulbæltet fulgte meget nøje bakkens fod og hermed også et (tidligere) vådområde i 

tilknytning til bakkefoden.  

Hulbæltet havde træk fælles med både de øvrige hulbælter fra museets ansvarsområde og de 

vestjyske anlæg. I lighed med disse dateres hulbæltet umiddelbart til tidlig førromersk jernalder, om end 

der ikke blev fundet førromersk keramik i tilknytning til hulbæltet. Det kunne konstateres, at hulbæltets 

huller havde stået åbne i en længere periode, men udgravningen har ikke bidraget med afgørende ny 

viden om den oprindelige anvendelse eller funktion af hullerne. Antageligt har hulbæltet indgået i 

forsvaret af en jernalderbebyggelse længere mod nord på bakkedraget. Der er dog endnu ikke fundet 

spor efter en sådan bebyggelse. Alternativt har hulbæltet fungeret som en spærring af et nord/syd-

gående vejforløb eller som et led i kontrollen med den massive bakke/rygning.   

Om end hulbæltet havde flere træk fælles med de øvrige hulbælter, skilte det sig også markant ud 

på en række punkter. Forskellene kan være begrundet i bevaringsgraden, eller de kan være et udtryk for, 

at hulbæltet aldrig blev gjort færdigt. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at hulbæltet skal dateres til 

bondestenalderen, og det kan være derfor, at anlægget på flere punkter skilte sig ud. Den mulige 

datering til bondestenalderen baseres på, at der var flere kulturlag fra denne periode i området. Den 

afgørende problemstilling er, om hulbæltet er gravet ned i disse kulturlag, eller om de neolitiske 

kulturlag overlejrer hulbæltet. Desværre lykkedes det ikke at opnå en sikker stratigrafi mellem de to 

fænomener. 

 

Lokalitet 3 
Ved undersøgelsen blev der åbnet et areal på ca. 2.200 m2. Der var udpeget et areal på 3.084 m2 til 

udgravning, men da der ikke kunne udskilles regulære konstruktioner, og da anlægssporene generelt var 

ret få og noget spredte, blev det besluttet ikke at åbne hele det udpegede område. Således blev der både 

mod øst og vest ikke åbnet op til grænsen af udpegningen. De søgegrøfter, som gik igennem disse dele 

af udpegningen, var nemlig fuldstændig fundtomme. Formodentlig kan pladsen betragtes som 

nogenlunde afgrænset i disse retninger. Til gengæld blev der åbnet en smule mere mod syd, end der 

oprindeligt var udpeget, idet der fremkom flere gode anlæg i denne retning. Mod syd er pladsen næppe 

endeligt afgrænset, men der blev åbnet op næsten helt til grænsen af lokalplanområdet. Mod nord fulgte 

feltgrænsen det udpegede område. Der fremkom enkelte regulære anlæg. Det er vanskeligt at afgøre, 

om pladsen reelt er blevet afgrænset i denne retning. Se desuden Figur 22. 
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Figur 22. Oversigtsplan med samtlige anlæg, der fremkom ved udgravningen. Med kraftig, ubrudt rød streg er 

markeret det udpegede område. Både mod øst og vest blev der åbnet mindre op i forhold til udpegningen på grund af 

lav anlægsintensitet. Grøn streg markerer grænsen af det forundersøgte område. 

 

 

På Lokalitet 3 fremkom sporene efter et bopladsområde fra bondestenalderen – nærmere 

bestemt tragtbægerkulturen, som det også var tilfældet på Lokalitet 1. Der blev registreret gruber og 

stolpehuller, men det var ikke muligt at udskille huse eller andre konstruktioner (Figur 23). Som 

tidligere nævnt er det et generelt træk for periodens bopladser. Man kan diskutere, om der er tale om 

selve bostedet, eller om Lokalitet 3 snarere skal karakteriseres som et aktivitetsområde.  

I den nordlige del af feltet fremkom et grøftforløb. I profil fremstod grøften let rundbundet og 

med skrå sider. Der var ikke tegn på aflejringer/vækstlag i bunden, så grøften har nok ikke stået åben 

ret længe. Grøftforløbet kunne følges i flere af søgegrøfterne ved forundersøgelsen. Grøftforløbet kan 

genfindes på original 1-kortet, og der synes at være tale om et tofteskel. Det pågældende original1-kort 

er fra 1818. Grøftforløbet skal dateres til historisk tid. 
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Figur 23. Tolket udgravningsplan. Grøn = gruber. Sort = stolpehuller. Grå = grøftforløb. Lilla = fyldskifte. Rød = 

kogestensgrube. Ikke undersøgte anlæg er vist med blå streg. Planen er renset for de anlæg, som udgår. Fra de 

nummererede anlæg er der indsamlet fund. 
 

Genstandsmaterialet 
Ved udgravningen blev der hjemtaget 11 x-numre – ni numre med flint, de sidste to med keramik. 

Fundene stammer primært fra gruberne A2230 og A2263. Endvidere blev der indsamlet fund fra 

anlæggene A2254 og A2272.  

Den indsamlede keramik stammer fra gruben A2230. I begge tilfælde er der tale om to mindre 

sideskår. Skårene skal dateres til tragtbægerkulturen. Dateringen er primært baseret på godsets karakter 

og magringen: Keramikken er groft magret med knust granit, som træder tydeligt frem i både skærv og 

flader.  

Blandt den indsamlede flint skal fremhæves materialet fra A2263. Det rummer flækker, toppen af 

en flækkeblok og flere afslag. Der er tale om en god flintteknik, og materialet dateres til 

bondestenalderen – formodentlig tragtbægerkultur. Dele af materialet er så godt, at det i princippet 

kunne stamme fra ældre stenalder (ertebøllekultur). Også fra A2230, der som nævnt er dateret til 

tagtbægerkultur på baggrund af keramikfund, er der et godt flintmateriale i form af bl.a. en flække/et 

flækkelignende afslag samt æggen af en skraber. Den øvrige flint, som er blevet hjemtaget fra 

lokaliteten, består af ukarakteristiske/ikke daterbare afslag samt ildskørnet flint (utildannet). 

Afslutningsvis skal x218 fremhæves, en intakt sleben økse! (Figur 24 + 25). Der er tale om et 

løsfund. Fundet blev gjort ca. 100 m SØ for Lokalitet 3. Undertegnede fandt øksen i en bunke jord, 
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som var skubbet op i forbindelse med anlæggelse af en sti og andet jordarbejde på stedet. Ved 

forundersøgelsen blev der ikke konstateret fortidsminder her, og området blev derfor umiddelbart 

frigivet til anlægsarbejde. Fundstedet var beliggende blot få meter fra søen, og man kan overveje, om 

der er tale om et offerfund. Øksen virker dog ikke mosepatineret. Det er nok mere sandsynligt, at 

øksen er stammer fra en bopladskontekst.  

 

Figur 24. x218. Tyndnakket økse. Løsfund. 

 

 

Figur 25.  x218. Tyndnakket økse. Løsfund. Bemærk den store afspaltning, forårsaget af en urenhed i flinten. 
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Fortidsmindelandskabet 

 

 

Figur 26. Med stjernesignatur er markeret registrerede fund og fortidsminder omkring Provstlund. 

Udgravningsfelterne er markeret med rød farve. 

 

På Figur 26 er med stjerne-signatur markeret de steder, hvor der er registreret fund og fortidsminder 

omkring Provstlund. Mod nord er der på kanten af ådalen registreret flere fund og bopladser fra 

stenalderen. I den østlige udkant af Lund, ved Langgade, har museet tidligere udgravet bebyggelse fra 

vikingetid og en smedje fra middelalder eller renæssance. I området mellem Ny Silkeborgvej og 

Vrøndingvej er der i de seneste år foretaget flere store udgravninger. Der er primært blevet undersøgt 

lokaliteter fra bondestenalder og bronzealder. Blandt andet skal fremhæves en langhøj fra den tidligste 

del af bondestenalderen. I højen blev der fundet fornemme gravgaver i form af ravperler og økser. 

Længere mod sydøst, i området omkring Bygholm Sø, er der også registreret et stort antal 

fortidsminder, primært i form af megalitgrave – altså dysser og jættestuer. Megalitgravene skal dateres til 

tragtbægerkulturen.  

 

Udgravningernes betydning og perspektiver 

Med de omfattende boplads- og aktivitetsområder fra tragtbægerkulturen på Lokalitet 1 og 3 nuanceres 

billedet af denne periode i området øst og sydøst for Lund, hvor det hidtil primært har været periodens 

gravanlæg, som har domineret billedet (jf. afsnittet ”Fortidsmindelandskabet). I det store kulturlag på 

Lokalitet 1 blev der gjort fund, som dækker næsten hele tragtbægerkulturen. Bl.a. fremkom der keramik, 
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som kan dateres til TN I, hvilket er den tidligste del af tragtbægerkulturen. Det er sjældent at støde på 

materiale fra TN I, bondestenalderens tidligste del. Hovedparten af materialet i kulturlaget var dog fra 

en lidt senere del af tragtbæger-kulturen. Endvidere er der grund til at fremhæve hus A3001 på 

Lokalitet 1, da det generelt er sjældent, at man kan udskille regulære konstruktioner på 

tragtbægerkulturens bopladser.  

Sammenfattende har udgravningerne ved Provstlund bidraget med flere spændende resultater. 

Udgravningerne har betydning på det lokale og regionale plan. Først og fremmest er der blevet tilføjet 

yderligere brikker til puslespillet omkring forståelsen af tragtbægerkulturen i Horsens-området, hvor 

kulturen er stærkt repræsenteret med flere særegne og ret spektakulære anlæg. I kraft af hulbæltet er der 

også opnået resultater, som knytter an til et overregionalt niveau. Hulbælterne kendes primært fra 

Vestjylland. Provstlund-hulbæltet er et af de østligste anlæg, som kendes fra Danmark overhovedet. I 

kraft af muligheden for en datering til bondestenalderen er Provstlund-hulbæltet særligt interessant. 

Endnu afventes C14-dateringer af hulbæltet, som forhåbentlig endegyldigt kan afgøre hulbæltets alder. 

Under alle omstændigheder er et hulbælte en sjælden anlægstype, og ethvert nyt eksemplar er 

kærkommen for forskerne. 

 

Fremtidigt arbejde 
 

 

Figur 27.  Lokalitet 1, 2 og 3 er nu færdig-udgravet. Hermed er HELE arealet inden for den grønne streg frigivet 

til anlægsarbejde.  
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Lokalitet 1, 2 og 3 er nu helt færdigudgravet og frigivet til anlægsarbejde. Hermed er HELE arealet 

inden for den grønne streg på Figur 27 frigivet til anlægsarbejde. Såfremt der skal laves jordarbejde i det 

grønne område mod nord/gyvelbevoksningen, herunder også dybdepløjning forud for evt. ny 

beplantning, bør der laves en forundersøgelse, da bopladsområdet på Lokalitet 1 ikke er afgrænset i 

denne retning. Endvidere er der registreret en overpløjet gravhøj i området. Skal boligudstykningen 

udvides mod vest, bør der også laves forundersøgelse, da hulbæltet på Lokalitet 2 fortsætter i denne 

retning.   

 

Dataliste 
Udgravningerne ved Provstlund er i Horsens Museums journalsystem betegnet HOM 2676. I 

Kulturstyrelsens system er journalnummeret 2011-7.24.02/HOM-0020. De detaljerede 

udgravningsberetninger og al original-dokumentation opbevares i Horsens Museums arkiver. Endvidere 

er alle data fra udgravningen indtastet i databasen MUD, Museernes udgravningsdata. De indsamlede 

genstande opbevares i Horsens Museums magasiner. 
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Tidstavle 
 

Periode Underperiode 
  

År 
 

   

Nyere tid Nyere tid   
  

1650 
 

Renæssance Renæssance 
   
 

1536 
 

  
Senmiddelalder   

 
  

1350 
 

Middelalder Højmiddelalder 
   
 

1200 

   
Tidlig middelalder   

  
1050 

  
Vikingetid   

  
750 

 

  
Germansk jernalder   

 

Jernalder 400 
 

Romersk jernalder   
 

  
Kr. f. 

 

  
Førromersk jernalder 

  

   
500 

  
Yngre bronzealder  

Bronzealder 1000 

Ældre bronzealder   
  

1700 
  

Neolitikum 
   

   
3900 

 

Stenalder Mesolitikum   
 

9000 
 

  
Pælæolitikum   

 

  12500  

 
Med blå farve er markeret det tidsrum, hvortil bopladsområderne på Lokalitet 1 og 3 daterer sig. Med grøn farve er 

markeret det tidsrum, hvortil hulbæltet på Lokalitet 2 formodentlig skal dateres. Som beskrevet i rapporten kan det dog 

ikke udelukkes, at hulbæltet er fra bondestenalderen (neolitikum).  


