
Udgravning af HOM 2362 område 2 forud for byggemodning af industriområde. Ved 
udgravningen blev der afdækket og undersøgt en kort kogegruberække samt andre 
ovnanlæg, herunder en struktur, der tolkes som en lav-temperaturovn. Et grubekompleks  
rummede mindst 2 ovnanlæg, sandsynligvis af høj temperatur-type. Ud fra keramik, 
fundet i og over ovnanlæggene, dateres ovnene til førromersk jernalder periode 1. Rækken 
af kogegruber kan være samtidig med ovnanlæggene, men er med større sandsynlighed 
ældre. På tidspunktet for ovnenes anvendelse har et tykt kulturag dækket i hvert fald dele 
af området. Lokaliteten anses som perifer i forhold til samtidig bebyggelse.  

 

Susanne Ritz Nicolaisen 13/8 2009 
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Undersøgelsens forhistorie  

 
Horsens kommune ønsker et 7,6 HA stort område nord og syd for Virkelyst i Brædstrup udstykket til 
industri. Området har tidligere været under dyrkning. Som incitament for de indledende 
forundersøgelser på stedet kan nævnes en række lokaliteter, overvejende med datering til den tidlige 
jernalder. Der er ikke påtruffet fortidsminder på selve området, men i områderne omkring er der 
tidligere påvist jordfaste anlæg (bl.a. HOM 2251 sb. 160409-64 og HOM 1074 sb.160409-67, sb. 
160409-55, HOM 784 sb. 160409-59), samt en større bebyggelse fra den tidlige førromerske jernalder 
HOM 1892 sb. 160404-55. Desuden er der adskillige gravhøje såvel øst som vest herfor. 
 
Forundersøgelsene på stedet påviste massive spor efter bebyggelse, et kulturlag, aktivitetsområder samt 
gravlæggelser (se forundersøgelsesrapport). 

 

Administrative data 
 
Et samlet budget på kr. 1.370.890,00 er godkendt af KUAS 3. marts 2009, og af anlægsmyndigheden 
Horsens Kommune Teknisk Forvaltning 9. juni 2009. Horsens Kommune ønsker i første omgang kun 
gennemført egentlige arkæologiske udgravninger på en del af området: område 2, beliggende syd for 
Virkelyst. Godkendelsen gælder for 1/10 af budgettet, altså kr. 130.890, 00. Beliggenheden er område 2 
er markeret med rød signatur på forsiden af nærværende rapport. 
 
De arkæologiske undersøgelser af område 2 startede 15. juni 2009 og sluttede 10. juli 2009. Der blev 
dog ikke gravet kontinuerligt i perioden. I udgravningen deltog Maskinfører Søren Rasmussen, Jens 
Jørgensen A/S, Østbirk, og Susanne Ritz Nicolaisen, Horsens Museum. Museumsinspektør ved 
Horsens Museum Anders H. Nielsen var ansvarlig leder af udgravningen. 
 
Område 2 er udgravet under udmærkede iagttagelsesforhold. 
 
Fund og originaldokumentation opbevares efter endt udgravning på Horsens Museum. Al opmåling 
med GPS, bearbejdning af fundmateriale, renskrivning af lister og redigering af MapInfo data er 
varetaget af Susanne R. Nicolaisen. 

 

Topografi 
 
Området, hvorpå udgravningerne er foretaget, er beliggende på matr. 1t, Tønning sogn, Tyrsting 
herred, gl. Skanderborg amt. Området er en del af et meget bakket morænelandskab, præget af mindre, 
kuplede bakker og tidligere vandfyldte lavninger. Udgravningsfeltet i område 2 støder op til et paragraf 
3 naturbeskyttelsesområde mod vest, og der er derfor ikke udvidet længere i denne retning. 
Naturbeskyttelsesområdet var på tidspunktet for udgravningen af område 2 ikke klart markeret, så 
derfor er afgrænsningen baseret på et skøn. 
 
I område 2 blev der åbnet 2 felter tæt ved hinanden. Undergrunden i udgravningsfelterne i område 2 
var vekslende over ganske korte afstande. Inden for ganske få kvadratmetre sås både sandblandet ler i 
en let bearbejdelig blanding og ganske stift ler. Generelt var leret mindre sandblandet i felt 2 længst 
mod øst, og mere sandblandet i felt 1 mod vest. 
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Målesystem 
 
Da al opmåling blev foretaget med GPS i system 34 Jylland/Fyn er der ikke udlagt noget egentligt 
målesystem. DVR 90 er anvendt. 

 

Udgravningsmetode 
 
Ved udgravningerne i område 2 blev der anvendt en gravemaskine på larvefødder, monteret med en 2 
meter bred  planerskovl. Alle fyldskifter er nummereret kontinuerligt efterhånden som de fremkom. Da 
der ikke har været tildækket efter forundersøgelsen, blev de utildækkede fyldskifter fra forundersøgelsen 
omnummereret, og tilføjet et 1000-nummer. A86 fra forundersøgelsen kom således til at hedde A1086. 
Alle ny-fremkomne anlæg blev nummereret fra 5000 og op. Hvor det skønnedes nødvendigt blev der 
afrenset med skovl eller ske. Herefter er alle fyldskifter digitaliseret i størrelsesforholdet 1:1 i felten. Alle 
anlægsbeskrivelser er udarbejdet efter Horsens Museums retningslinjer. Fotodokumentation er 
udarbejdet hvor det var muligt og fordelagtigt. 
 
Alle fund fra udgravningen af område 2 er nummereret fra x100 og op. 
 
Flere anlæg er snittet med gravemaskinen. Dette viste sig at være en fordel i forhold flere af gruberne, 
men mindre heldig i forhold til det lave ovnanlæg A1086, idet en del af det herved blev bortgravet.  

 

Undersøgelsens resultater 
 
Ved udgravningerne af område 2 fremkom flere ovnanlæg af forskellig karakter. Det drejer sig om en 
række af kogegruber (7 stk.), en enkeltliggende lav-temperaturovn til bagning, rygning, tørring og 
mindst 2 andre ovne - måske beregnet på keramikproduktion - beliggende i et grubekompleks. Den ene 
ovn kan med nogen usikkerhed bestemmes som en vertikalovn. Derud over blev der registreret spredte 
gruber og -komplekser. Heraf er 3 helt eller delvist udgravet.  
 
Pyrotekniske anlæg 
 
Rækken af kogegruber er 11 meter lang, og består af A1080 - A1085 samt A5001. Den er beliggende på 
et højtliggende næs omtrent langs kanten til en kraftig sænkning. Denne sænkning har forud for 
dræning henligget som vådområde (jf. original 1 kort). Den består af 7 lave kogegruber. Heraf blev de 6 
fundet ved forundersøgelserne på stedet. På trods af det beskedne antal gruber synes der at være belæg 
for at sammenholde rækken med den anlægsform, der kaldes enstrengede kogegruberækker. De fleste 
anlæg af denne type dateres til yngre bronzealder. 
 
3 af gruberne var af temmelig ringe dybde, og forsvandt i forbindelse med anlæggelsen af søgegrøften. 
De øvrige gruber havde - med en enkelt undtagelse - en diameter på omrking 80 cm. 
Sammenligningsgrundlaget for grubernes form i profil er for spinket til egentlig konklusion herom. 
Fylden bestod i alle tilfælde af gråsort, meget trækulsholdigt og humøst sand med ildskørnede sten. Der 
var ingen fund i de udgravede anlæg. 
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fig. 1 
 
På fig. 1 ses de to udgravningsfelter med tilknyttede søgegrøfter set ovenfra. De udgravede ovnanlæg, der nævnes i teksten, 
er markeret med gul. Andre nedgravninger er hvide. Nederst er den sydvest – nordøst orienterede række med kogegruber. 
Umiddelbart her over lå lav-temperaturovnen A1086. Længere mod nord i udvidelsen af søgegrøften er grubekomplekset, 
der indeholdt mindst 2 ovne. 
 
A1086  tolkes som et ovnanlæg. Anlægget blev maskinsnittet - på oversiden lignede det en helt 
almindelig grube med mørkt, heterogent sandblandet ler og mange trækulsnistre samt lidt klumper af 
rødbrændt ler i toppen. En del keramik er opsamlet på toppen af anlægget i forbindelse med 
forundersøgelsen.  Anlæggets diameter (180 cm) indikerede en betragtelig dybde, derfor blev snit med 
maskine valgt. Hypotesen om anlæggets dybde viste sig ikke at holde stik, idet gruben kun var omkring 
30 cm dyb. Maskinsnittet har imidlertid ødelagt muligheden for iagttagelser i ovnanlæggets nordlige del. 
Følgende konklusioner er derfor baseret på iagttagelser i anlæggets sydlige del. Ovntypen er svær at 
bestemme. Da det lag, der anses for at være bunden af ovnen - et fladedækkende keramiklag - kun 
begrænset omfang er sekundært varmepåvirket, tolkes ovnanlægget som en lav-temperaturovn, 
beregnet til bagning, tørring, rygning eller lignende.  
 
Ved udgravningen kunne der i bunden af gruben ses et et trækulslag, der mere eller mindre dækkede 
hele bunden. Det formodes, at dette lag står i forbindelse med aktiviteterne i ovnen. Det er sandsynligt 
at der oprindeligt kun har været trækul i den del af gruben, hvor selve ovnen har været, men at det 
opløste trækul er flydt ud i hele gruben i tidens løb. Alternativt kan trækulslaget opfattes som rester af 
aktiviteter i gruben forud for bygningen af selve ovnanlægget. I den østlige del af nedgravningen lå der 
et helt fladedækkende lag af kermik. Keramikken lå overvejende i et enkelt lag, og virkede som bevidst 
arrangeret som bund i ovnen. Der er tale om et større, kraftigt kar. Kun et enkelt skår stammer fra et 
mindre, finere kar. Keramiklaget har fortsat mod nord - ud i maskinsnittet - her blev flere skårflager af 
tilsvarende type opsamlet. På enkelte skår ses en let påvirkning af varme. Mod syd synes et kompakt lag 
af rødbrændt ler at omslutte laget af keramik. Det rødbrændte lag lå massivt over keramiklaget og 
korresponderede i udbredelse hermed. Det rødbrændte lerlag var lokalt kompakt og  knoldet, mens det 
andre steder var mere løst og porøst. Laget karakteriseres som fugtigt og opløst. Det rødbrændte lerlag 
tolkes som resterne af ovnkappen. Alternativt skal laget ses som bunden i en ovn. Keramiklagets 
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funktion er dermed uklar. Måske danner det fundamentet for ovnen. Jordprøver fra de respektive lag er 
udtaget med henblik på at belyse ovnanlæggets funktion.  
 

 
fig. 2 

 
På fig. 2 ses A1086 under udgravning. Til højre i billedet ligger det fladedækkende lag af skårflager. Det sorte 
trækulslag, der lå under keramiklaget, bemærkes til venstre herfor. Over keramiklaget er laget af rødbrændt ler, der 
repræsenterer ovnkappen.  
 
I et grubekompleks A5004 ikke så langt derfra, fandtes mindst 2 ovnanlæg. Indledningsvist blev der Ø-
V orienterede grubekompleks snittet med maskine. Ud fra kompleksets udseende på toppen var der 
heller ikke her anledning til at forvente noget ekstraordinært, om end der kunne iagttages spredte 
klumper af rødbrændt ler. I den maskinsnittede omtrent Ø-V orienterede profil sås mindst 3 
nedgravninger, hvoraf de 2 indeholdt betragtelige mængder af rødbrændt ler under et overliggende 
kulturlag. Den østligste nedgravning, der sås i profilen, er muligvis den først anlagte: Her var i alt fald 
ingen spor af rødbrændt ler. Fylden i nedgravningen kunne ikke adskilles fra det overliggende kulturlag. 
Længere mod vest var en bred, rundbundet nedgravning. I østenden lå enkelte, store sten, og i bunden 
et lag, indeholdende store mængder rødbrændt ler. Umiddelbart vest herfor lå en kedelformet 
nedgravning med stejle sider. Ligesom i nedgravningen umiddelbart til højre var der et nedre lag med 
store mængder rødbrændt materiale. I bunden af nedgravningen var et sort lag af opløst trækul.  
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fig. 3 

 
 
I første omgang tolkedes de to vestlige nedgravninger med store mængder rødbrændt ler at udgøre en 
høj-temperaturovn, f.eks. til brænding af keramik. Den østlige grube, hvori der kun var rødbrændt ler, 
blev tolket som arbejdsgruben foran ovnkammeret, der lå længst mod vest, og havde striben af trækul i 
bunden. De to nedgravninger ses på fig. 3. Forrest i billedet den formodede arbejdsgrube, bagerst 
ovnkammeret med trækulsstriben i bunden. 
 
Med henblik på at nå ned under det overlejrende - og ret tykke – kulturlag. blev det øverste lag 
afrømmet med maskine. I denne forbindelse kunne der i fladen iagttages en koncentration af rødbrændt 
ler, der sandsynligvis skal ses som levnene efter et yngre ovnanlæg, placeret oven i det gamle grube-
/ovnkompleks. På fig. 4 ses koncentrationen af rødbrændt ler fra det overliggende 
kulturlag markeret med pil. 

 
Efter afrømningen af det overliggende kulturlag blev der 
lagt 2 snit mod syd gennem hhv. den formodede 
arbejdsgrube og det formodede ovnkammer. En planlagt 
Ø-V profil mod syd opgives, da en yngre nedgravning har 
forstyrret i denne ende. De to snit gennem de to 
strukturer åbner for den mulighed, at der er tale om to, 
selvstændige ovnanlæg, og ikke èt samlet.  
 
I den vestlige nedgravning sås der i snittet længst mod syd 
et kompakt lag af rødbrændt ler. Eftersom undergrunden 
under det nordlige trækulslag ikke er ildpåvirket overhovedet, er det højest sandsynligt at ovnkammeret 
slet ikke er beliggende her, men længere mod syd, hvor en del af det kompakte lag af rødbrændt ler har 

fig. 4 
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dannet ovnens gulv. Et lille koncentration af aske er fundet på overgangen mellem det koncentrationen 
af rødbrændt ler og trækulslaget. Det sorte trækulslag repræsenterer sandsynligvis arealet uden for selve 
ovnkammeret, måske med udrømmet materiale. Selve nedgravningen, hvori ovnen har været placeret, 
har været smalt (ca. 60 cm bredt) mod nord. Mod syd kunne bredden ikke fastslås, da en yngre grube 
havde forstyrret på østsiden. 
 
I den formodede arbejdsgrube mod øst sås den rødbrændte ler som et meget dominerende indslag. 
Nedgravningen bibeholdt sin afrundede form, og blev forstyrret af den yngre grube mod syd. Det kan 
ikke udelukkes at der også her er tale om et selvstændigt ovnanlæg. Denne tolkning er udelukkende 
baseret på tilstedeværelsen af de store mængder brændt materiale. Der kan være tale om en mere simpel 
ovn end den vestlige. En anden tolkning af tilstedeværelsen af det rødbrændte materiale fra 
nedgravningens bund er, at den har stået åben, da ovnen ved siden af kollapsede. Herved er der faldet 
store mængder ovnkappe ned i nedgravningen. Der er kun enkelte fund fra de to omtalte gruber, men 
der er optaget jordprøver af de relevante lag med henblik på funktionsbestemmelse af ovnanlæggene. 
 
Gruber:  
 
Der blev udgravet 3 gruber i område 2. De 2 var lave og fundtomme, og der kan ikke siges yderligere 
om deres anvendelse eller datering (A5009, A5000). Der var ikke spor efter varmepåvirkning i 
gruberne. Den 3. grube - A1069 - var et helt grubekompleks, bestående af mindst 3 nedgravninger, i 
toppen dækket af et fælles, overliggende lag med spredt keramik og flint (jvf. forundersøgelsesrapport). 
Umiddelbart nordvest for grubekomplekset lå en tilsvarende struktur (A5005), der dog ikke blev 
undersøgt nærmere. Der er med stor sandsynlighed er der tale om et lignende grubekompleks. 
 
Fund:  
 
Fra udgravningerne i område 2 blev der hjembragt keramik fra stratigrafisk sikre kontekster fra de 
udgravede anlæg. Keramikken stammer overvejende fra det fladedækkende keramiklag i A1086 og det 
overliggende kulturlag i A5004. Der var overvejende tale om skår fra store, grove forrådskar med lige 
afskåret rand og svagt afsatte skuldre. På andre kar kunne der iagttages en lille læbe på ydersiden af 
randen, primært på skår af en lidt finere kvalitet. På et sideskår sad en bred, båndformet hank. 
 
Et enkelt skår stammer fra et svaleredekar, der er ledetype for den tidligeste del af førromersk jernalder. 
På fig.5 sammenholdes det fundne skår med et helt svaleredekar 
En stor del af fundmaterialet fra udgravningen udgøres af materiale til naturvidenskabelige prøver fra 
lag i ovnene. I skrivende stund er der ikke foretaget analyse af materialet. 
 
Datering: 
 
Der er ingen fund fra kogegruberækken. Det er derfor sandsynligt, at grubernes anvendelsestidspunkt 
går forud for anlæggelsen af de øvrige ovnanlæg. I de øvrige ovnanlæg ses der i toppen nedsunkne 
overfladelag med keramik. Lav-temperaturovnen A1086 og ovnanlæggene i A5004 kan ud fra 
keramikken, der er fundet i og over ovnlagene, dateres til førromersk jernalder periode 1. 
Kogegruberækken skal, med parallel i en del andre fund, antageligvis ses som en del af 
religionsudøvelsen i yngre bronzealder. 
 
Område 2 - en syntese: 
 
Der blev ved afrømningen af mulden i område 2 ikke fundet spor efter bebyggelse. Den nærmeste, 
erkendte bebyggelse ligger nord for Virkelyst i område 1 og 3. Hvorvidt aktiviteterne i område 2 er 
samtidige må stå åbent, idet dateringen af bosættelsen i område 1 og 3 kun er baseret på resultaterne fra 
forundersøgelsen. Imidlertid ser det ud til, at aktiviteterne i område 2 repræsenterer en anden 
tidsperiode end bebyggelsen i de nordligere områder. Om end der, f.eks. i grubekomplekset A5004, sås  
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fig. 5 

 
et overliggende kulturlag med relativt store mængder keramik er der ikke grund til at antage, at der 
skulle være bebyggelse i nærheden. Laget kan kun ses som udtryk for aktivitet på stedet, og ikke for 
regulær bebyggelse. Eftersom den nærmeste, kendte bebyggelse med samme datering er beliggende 
omkring 1 km derfra (HOM 1892), kan området betegnes som perifert. Området kan dermed betegnes 
som et arbejdsområde. I forbindelse med kogegruberækken stemmer beliggenheden stemmer overens 
med iagttagelser af andre lokaliteters beliggenhed. Her ses en lignende perifer beliggenhed i forhold til 
kendt bebyggelse samt nærhed til vand - i dette tilfælde repræsenteret ved et vådområde. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
 
Lokaliteten HOM 2362 område 2 anses for færdigundersøgt.  
 
 
 

Horsens Museum d. 11-08-2009 
 
 
Susanne Ritz Nicolaisen 

 
 
 
 
 
 

 

Anlægsliste  
 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 15-06-2009  

1069 Grube Grubekompleks Bronzealder     

1081 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

1083 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

1086 Produktionsanl
æg 

Ovn Ældre 
Jernalder 

 20   
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5000 Grube  Oldtid     

5001 Grube Koge-/ildgrube Oldtid  21   

5004 Produktionsanl
æg 

Ovn Ældre 
Jernalder 

 17,22   

5008 Udgår  Udateret     

5009 Grube  Oldtid  18   

5010 Udgår  Udateret     

5011 Udgår  Udateret     

5012 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

5013 Udgår  Udateret     

5015 Udgår  Udateret     
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Anlægsbeskrivelse 
 
 
1069 
Grube, Grubekompleks, Bronzealder 
Grubekomplekset består af min 3 lave nedgravninger, forbundet af et overliggende kulturlag. På toppen af anlægget  er der 
fundet lidt keramik. a) lyst til mellem brungråt ler opblandet med brungult undergrundsler. Spredte trækulsnistre. Jævnt 
afgrænset. b) kile af indfaldent rungult ler fra undergrunden. c) lyst gråbrunt ler jævnt opblandet med brungult 
undergrundsler. Diffust til jævnt afgrænset. Enkelte stykker trækul. d) brungult ler   
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 101: Keramik diverse, Oldtid 
 
1081 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 
Kun få centimeter gråsort nedsivning og enkelte ildskørnede sten tilbage. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
1083 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 
Planum: omtrent cirkulær   Profil: lige, skrå sider, lige bund Bredde: 78 Dybde: 10 Beskrivelse: a) gråsort, meget 
trækulsholdigt, humøst sand let opblandet med brungult undergrundsmateriale. Mange ret ildskørnede sten i fylden. Jævnt 
afgrænset. b) brungult let sandblandet ler = UG 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund: 114: til flotering , Oldtid 
 
1086 
Produktionsanlæg, Ovn, Ældre Jernalder 
 Anlæg, allerede iagttaget under forundersøgelsen. Her beskrives det som et ovalt fyldskifte med mørkt, heterogent sandbl. 
ler. mange trækulsnistre og klumper af rødbrændt ler. En del keramik opsamlet på top af anlægget. Udgravet senere.  
Planum:  cirkulær  Profil: rundbundet, 2 nedgravninger ? Maskinsnittet, da diameteren indikerede en betragtelig dybde. 
Bredde: 180 Dybde: 30 Beskrivelse: Ø-V profil a) mellem gråbrunt sandblandet ler let opblandet med brungult UG 
materiale. Navnlig mod Ø ses klumper  (op til 4 cm Ø) af rødbrændt ler, der er porøst. Diffus afgrænsning mod e), ellers 
jævn. b) helt sort, trækulsholdig stribe - brandlag. I laget ses en del keramik, der ligger i overkanten af laget overvejende. Ved 
den senere udgravning af anlægget kan det ses, at laget ligger over hele bunden. c) trækulsholdig, mellem gråbrun 
sandblandet ler. Trækullet mere i plamager. d) brungult ler = UG e) brungult ler (UG) opblandet med lidt gråbrunt fyld, 
klumper af rødbrændt ler.  N-S profil: a2) som a), her ses jævnthen klumper af rødbrændt ler og opløste 
trækulsstykker/nistre e2) i N-S profilen antager laget en kompakt masse af rødbrændt ler, I profilens modstående side kan 
laget følges 50 - 55 cm syd for maskinsnittet. Den gråbrune fyld ses kun som smalle striber mellem den rødbrændte ler. 
Lagets udbredelse i fladen korresponderer med det underkeramiklag, og synes at omslutte det mod syd. Laget er lokalt 
temmelig kompakt, knoldet, andre steder mere porøst - navnlig i ring rundt om keramiklaget - mere porøst over 
keramiklaget. f) lag af keramik. Helt fladedækkende, kraftigt gods, ant. opbevaringskar, men også randskår af finere keramik 
set. ligger tydeligvis ovenpå trækulslaget.  Et mindre, lavt ovnanlæg. I hele bunden af nedgravningen kunne et trækulslag ses. 
I den  nordlige del var et område belagt med keramik. En slags gulv i ovnen ? Det rødbrændte lag herover tolkes som 
sammenstyrtet ovnkappe. 
Tegninger: 20 
Foto:  
Består:  
Fund: 104: Keramik diverse, Ældre Førromersk Jernalder (per.1); 106: Keramik diverse, Ældre Førromersk Jernalder (per.1); 
108: Brændt ler, Oldtid; 109: til flotering , Oldtid; 112: til flotering , Oldtid; 115: til flotering , Oldtid 
 
5000 
Grube, Oldtid 
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ca. 20 cm dyb, rundbundet grube, fyld af heterogent, lyst gråbrunt fyld. Ingen spor efter brug af ild. 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
5001 
Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 
Planum: oval   Profil: lav, rundbundet Bredde: 78 Dybde: 10 Beskrivelse: a) gråsort, meget trækulsholdigt, humøst sand let 
opblandet med brungult undergrundsmateriale. mange ildskørnede sten i fylden. Jævnt afgrænset. b) brungult sand = UG 
Tegninger: 21 
Foto:  
Består:  
Fund: 113: til flotering , Oldtid 
 
5004 
Produktionsanlæg, Ovn, Ældre Jernalder 
I overfladen synes der at være tale om et Ø-V orienteret grubekompleks, 8 talsformet, sporadiske klumper af rødbrændt ler 
ses.  Anlægget giver indtryk af at være et ordinært grubekompleks. Det besluttes i afrømningssituationen at lave et 
maskinsnit omtrent orienteret Ø-V. Her står det klart, at der er tale om et ovnanlæg af en slags. Det overliggende, 
nedsunkne kulturlag, der overlejrer strukturen, fjernes herefter med maskine. Under denne afrømning iagttages en 
koncentration af brændt ler, der sandsynligvis repræsenterer et ovnanlæg. Denne ovn er anlægt i de ældre gruber/ovnanlæg. 
Der håndgraves 2 profiler orienteret N-S - gennem hhv. den formodede arbejdsgrube mod øst og det formodede 
ovnkammer mod vest.  NØ-SV profil: I snittet ses 3 nedgravninger. Det antages ikke , at nedgravningen mod NØ har noget 
at gøre med ovnanlæggene. Ovnen består af de 2 nedgravninger længst mod SV. Længst mod SV ses en smal nedgravning- 
selve ovnen. Længere mod NØ arbejdsgruben foran. Der ses kun 1 brandlag i ovnen .(Se dog den senere, samlede tolkning 
af anlæggene!)  a) mellem gråbrunt heterogent fyld opblandet med brungult UG materiale. Længst mod NØ ret leret, mod 
SV ret sandet. Mange trækulsnistre/stk. Større klumper (op til 5x5 cm Ø) af rødbrændt, porøst ler. Også mange nistre heraf. 
[ en del keramik iagttaget antageligvis fra dette lag, men kun en mindre del stratigrafisk sikret hjemtaget]. Et overliggende 
kulturlag. Jævnt afgrænset. b) Nederste lag i arbejdsgruben foran ovnen.. Lyst gråbrunt og brungråt lerblandet sand i 
heterogen blanding med plamager af porøst, rødbrændt ler. Ligger mere som bånd end klumper. Jævnt afgrænset. c) 
aktivitetslag i ovnen. Beskrivelse som b) d) helt sort lag af opløst trækul. e) Undergrund. meget stift mod NØ, mere 
sandblandet mod SV  Efter beskrivelsen af NØ-SV profilen er det overliggende lag a) afrømmet, og der er anlagt 2 N-S 
profiler gennem hhv. den formodede arbejdsgrube og selve ovnrummet. Tillige er der forsøgt anlagt en Ø-V profil mod syd, 
men det blev opgivet, da en yngre grube (lag k) havde forstyrret de phyrotekniske anlæg her. Modsat tidligere antaget ser det 
her ud til at den vestlige nedgravning [repræsenteret ved lag c)] udgør et selvstændigt ovnanlæg. I syd ses arbejdsgruben, 
mod N selve ovnen. Det rødbrændte ler tolkes som ovnkappen, der, efterovnens anvendelsestid, er kollapset ud i 
arbejdsgruben mod S. Undergrunden ikke varmepåvirket, da der har været et gulv. Lag d) u [repræsenterer ikke selve 
ovnrummet, men arbejdsgruben foran, lag d) udrømmet materiale?]. Den samlede tolkning af A5004: I V-enden [lag c)] 
ligger der en højtemperaturovn. Den er aflang og N-S vendt. Mod Sligger selve ovnen, mod N arbejdsgruben. Gruben mod 
Ø (lag b) er en mere usikker konstruktion - ikke af samme type ? Muligvis materialetagningsgrube, der har stået åben, da 
lerkappen kollapsede, og blev derved fyldt med kappen. Der er ledt efter trækulslag mod N - i maskinsnittet, men her kunne 
ikke ses noget. Senere er der gravet endnu en grube mod vest (lag k)), der har forstyrret de to ovnanlæg.. Længst mod Ø sås 
i den maskinsnittede profil endnu en grube, der ikke havde spor efter rødbrændt ler. Måske anlagt først. Hele komplekset 
dækket af senere aktivitetslag (a).  vest-profil set fra Ø: c2)  I profilen dominerer ret massive forekomster af rødbrændt ler , 
der nærmest ligger som bånd. Her i mellem bånd af nærmest UG-lignende materiale f) ?. Antageligvis lerkappe, der er opløst 
- har mistet oprindelige form - for siden at blive komprimeret i tykke lag. OBS! i den modstående side af profilen forsvinder 
lag c2) ca 80 cm syd for den maskinsnittede profil. f) lyst gråbrunt og brungult undergrundslignende, heterogent lerblandet 
sand med lidt spredt keramik og større trækulsnistre - stykker (Øop til 0,5x 0,5cm). Jævnt afgrænset mod UG og 
underliggende lag. g) lyst gråt, afsmittende lerbl. sand = aske. h) lyst brungråt lerblandet sand.  øst-profilen set fra V: b2) 
som i vest-profilen udgør den rødbrændte ler her et meget dominerende indslag. Den lyse, gråbrune fyld, ses kun sporadisk, 
omrodet i laget, der er ekstremt hårdt - dog som den underliggende undergrund.. Mange trækulsnistre - tendens til strber af 
trækul. k) lidt svært at adskille fra overliggende lag l), der dog synes at indeholde mange trækulsnistre. k) er et heterogent, 
mellem gråbrunt lag, ret opblandet med lyst brungult materiale. Består af hårdt, komprimeret lerblandet sand. Skærer b2), og 
er et selvstændigt, yngre anlæg, der også kunne ses på østvæggen af vest-profilen. I den nordligste ende en del klumper af 
rødbrændt ler. l) lyst, gråbrunt lag med mange stykker trækul - antageligvis lag fra lige under den ovn, der blev iagttaget 
under afgravningen af lag a)  
Tegninger: 17,22 
Foto:  
Består:  
Fund: 100: Keramik diverse, Oldtid; 102: Keramik diverse, Ældre Førromersk Jernalder (per.1); 103: Keramik diverse, Ældre 
Førromersk Jernalder (per.1); 105: Keramik diverse, Oldtid; 107: Brændt ler, Oldtid; 110: til flotering , Oldtid; 111: til 
flotering , Oldtid; 116: til flotering , Oldtid 
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5009 
Grube, Oldtid 
Planum:  cirkulær  Profil: rundbundet Bredde: 75 Dybde: 25 Beskrivelse: mellem, homogent, gråbrunt sandblandet ler. 
Spredte trækulsnistre. Jævnt afgrænset. 
Tegninger: 18 
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
5010 
Udgår, Udateret 
dyreaktivitet 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
 
5015 
Udgår, Udateret 
dyreaktivitet (gråbrun oldtidsfyld samt trækulsnistre trukket ned) 
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  
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Fundliste  
 
Fu
nd 

Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 15-06-2009  

100 Keramik / oldtid Keramik diverse Oldtid 5004 

101 Keramik / oldtid Keramik diverse Oldtid 1069 

102 Keramik / oldtid Keramik diverse Ældre 
Førromersk 
Jernalder 
(per.1) 

5004 

103 Keramik / oldtid Keramik diverse Ældre 
Førromersk 
Jernalder 
(per.1) 

5004 

104 Keramik / oldtid Keramik diverse Ældre 
Førromersk 
Jernalder 
(per.1) 

1086 

105 Keramik / oldtid Keramik diverse Oldtid 5004 

106 Keramik / oldtid Keramik diverse Ældre 
Førromersk 
Jernalder 
(per.1) 

1086 

107 Ler Brændt ler Oldtid 5004 

108 Ler Brændt ler Oldtid 1086 

109 Jord  til flotering  Oldtid 1086 

110 Jord  til flotering  Oldtid 5004 

111 Jord  til flotering  Oldtid 5004 

112 Jord  til flotering  Oldtid 1086 

113 Jord  til flotering  Oldtid 5001 

114 Jord  til flotering  Oldtid 1083 

115 Jord  til flotering  Oldtid 1086 

116 Jord  til flotering  Oldtid 5004 
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Fundbeskrivelse  
 
100 
Oldtid 
Lag c)- 2 sideskår. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
 
101 
Oldtid 
Keramik fra gruber. Ukarakteristiske, grove sideskår med beklaskning. Ant. ældre jernalder og eller yngre bronzealder. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1069 
 
102 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1) 
Lag a)  / f). Side-og randskår fra mindst 2 kar. Randprofil viser let markeret rand, ufortykket, glidende overgang mellem hals 
og bug. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
 
103 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1) 
fra lag a). Bund- rand- sideskår samt hank fra min. 2 kar. Randskår med svag læbedannelse. Ufortykket rand. Ingen overgang 
mellem rand, hals og skuldre. Bred, båndformet hank, let indsnævret i basis. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
 
104 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1) 
Kardele, opsamlet fra maskinsnit. Der ses bl.a. randskår, der (sandsynligvis) stammer fra samme kar som ses i x106. Enkelte 
skår synes også at have været udsat for svag, sekundør varmepåvirkning. Randprofilen lige afskåret, ufortykket, glidende 
overgang melle rand, hals og skulder. Skuldre ikke markerede. Blandt de øvrige skår ses en del af det indre ophæng fra et 
svaleredekar. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1086 
 
105 
Oldtid 
Lag k). Bundskår fra kraftigt kar. Måske et enkelt sideskår. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
 
106 
Ældre Førromersk Jernalder (per.1) 
Fra lag f) - keramiklag.  Bund og side fra stort, kraftigt kar. Enkelte skår let sekundært påvirkede af varme. Et enkelt 
randskår fra finere kar. Næsten ret, kølleformet profil med lille læbe på rand. Ufortykket. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1086 
 
107 
Oldtid 
Antal = gram. Lag c) prøve af rødbrændt ler fra ovnkappe/ovnbund. Kraftigt magret med organisk materiale såsom halm. 
Tegninger:  
Foto:  
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Anlæg: 5004 
 
108 
Oldtid 
Antal = gram. Lag e2) prøve af rødbrændt ler fra ovnkappe. Kraftigt magret med organisk materiale såsom halm. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1086 
 
109 
Oldtid 
Prøve 2 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1086 
 
110 
Oldtid 
Lag c) 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
 
111 
Oldtid 
lag d) 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
 
112 
Oldtid 
lag e) 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1086 
 
113 
Oldtid 
lag a) 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5001 
 
115 
Oldtid 
lag b) prøve 1 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 1086 
 
116 
Oldtid 
lag c) umiddelbart over trækulslag. 
Tegninger:  
Foto:  
Anlæg: 5004 
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Tegningsliste  
 
 
 
Tegnin
g 

Målest
ok 

Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 15-06-2009  

16 1:20 Profiltegning 86   16-06-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 

17 1:20 Profiltegning 5004   16-06-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 

18 1:20 Profiltegning 5009  A5012, 5013, 5015, 
5010, 5011, 5008, 5009 

16-06-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 

19 1:20 Profiltegning   A1062 16-06-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 

20 1:20 Profiltegning 1086  A1086 09-07-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 

21 1:20 Profiltegning 5001  A5001, 1081, 1083 09-07-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 

22 1:20 Profiltegning 5004  A5004 stort format 06-07-
2009 

Susann
e Ritz 
Nicolai
sen 
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Fotoliste  
 
 
 
Film Billede Motiv Anlæ

g 
Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 15-06-2009  

2362 F30 A5004 østlige N-S 
profil, ø side set 
fra V 

  Digital 08-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F31 A86 under 
udgravning set fra 
Ø 

  Digital 09-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F32 A86 
keramiklag,omkran
dset af rødbrændt 
ler. Set fra Ø 

  Digital 09-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F33 A86 profil set fra 
Ø: Keramiklag 
ligger over 
trækulslag, og 
under lag af 
rødbrændt ler 

  Digital 09-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F34 A86 detail billede 
af profil set fra Ø: 
keramik, trækulslag 
og rødbrændt ler 

  Digital 09-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F35 A86 detail billede 
af profil set fra Ø 

  Digital 09-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F36 Felt 2, afrømmet, 
set fra Ø 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F37 Felt 2, afrømmet, 
set fra Ø 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F38 A5004 lag b set fra 
N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F39 A5004 lag c/d set 
fra N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F40 A5004 profil fra Ø 
mod V set fra N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F41 A86 profil set fra 
N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F42 A5004 under 
afrømning af lag a) 
set fra N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F43 A5004 under 
afrømning af lag a) 
set fra N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F44 A5004 under 
afrømning af lag a) 
set fra N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F45 A5004 efter 
afrømning af lag a) 
set fra N 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F46 A5004 lag c) under 
udgravning set fra 
NV 

  Digital 16-06-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F47 A5004 vestlige N-
S profil set fra Ø 

  Digital 07-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F48 A5004 sydlige del 
af vestlige N-S 

  Digital 07-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 
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profil set fra Ø 

2362 F49 A5004 nordlige del 
af vestlige N-S 
profil set fra Ø 

  Digital 07-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

2362 F50 A5004 østlige N-S 
profil set fra V. 
Bemærk 
trækulskoncentrati
on øverst. 
Stammer fra 
undersiden af 
ovnen, der blev 
bortgravet ved 
afrømningen af lag 
a) 

  Digital 08-07-
2009 

Susanne Ritz 
Nicolaisen 

 


