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Kulturhistorisk rapport 
 

Forud for en ny boligudstykning nordøst for Tyrsted Kirke er der i sommeren 
2014 fortaget en arkæologisk udgravning af to lokaliteter, benævnt Lokalitet 1 
og 2. Ved Lokalitet 1 blev der undersøgt fire grøftforløb, hvoraf det ene stemte 
overens med et markskel på original 1-kortet. De øvrige forløb kunne ikke 
genfindes i det ældste kortmateriale og antages at repræsentere en ældre 
markinddeling eller matrikulering. I et af disse grøftforløb fremkom et 
keramikskår, som dateres til efterreformatorisk tid, måske 1600-tallet. Endvidere 
blev der undersøgt en hørtørringsgrube, antageligt fra nyere/historisk tid samt 
bunden af en urnegrav fra yngre bronzealder eller tidlig førromersk jernalder. 
Ved Lokalitet 2 blev der undersøgt en stor grube fra yngre bronzealder med et 
righoldigt flint- og keramikmateriale.  
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Undersøgelsesområdets beliggenhed markeret med rødt. 
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Indledning 
Horsens Museum har i 2014 foretaget arkæologiske undersøgelser på markerne nordøst for Tysted 

Kirke og Kirkevej i Tyrsted forud for en boligudstykning af området. I slutningen af april og 

begyndelsen af maj blev der foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og i den sidste del af maj og i 

begyndelsen af juni blev der foretaget en egentlig udgravning.  

Ejendomsselskabet CASA A/S – med Jan Mortensen som kontaktperson – var bygherre på 

projektet og finansierede både forundersøgelsen og de egentlige udgravninger, jf. museumslovens 

kapitel 8. Fra museets side fungerede museumsinspektørerne Anne Mette Kristiansen og Lone S. 

Jacobsen som administrativt ansvarlige. Undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, fungerede som 

daglig udgravningsleder og beretningsansvarlig for både forundersøgelsen og den egentlige udgravning.  

 

Forundersøgelsen 
I foråret 2014 foretog Horsens Museum et forundersøgelse af det kommende boligområde i Tyrsted – 

et areal på ca. 2,2 hektar (Figur 1).  Ejendomsselskabet CASA A/S havde anmodet museet om at få 

foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Der var ikke på forhånd registreret fortidsminder på arealet, 

men med en beliggenhed mellem Tyrsted Kirke og den oprindelige del af landsbyen Tyrsted var der 

umiddelbart en formodning om fortidsminder i området. Desuden var der generelt tale om en oplagt 

topografi for jordfaste fortidsminder, og syd for arealet var der kendskab til flere gravhøje.  

Allerede i 2004 var der planer om en boligudstykning øst for Tyrsted kirke. Der var dengang tale 

om et lidt andet areal, end det som nu var blevet udlagt til boligområde. Det gamle område omfattede 

den nordlige del af det nye område samt et større areal øst herfor.  

Ved forundersøgelsen blev der påvist to områder med væsentlige fortidsminder, benævnt 

Lokalitet 1 og 2, som enten skulle udgraves eller friholdes for anlægsarbejde (Figur 1).  

Ved Lokalitet 1 blev der fundet tre grøftforløb, hvoraf det ene stemte overens med et markskel 

på original1-kortet. De to øvrige forløb kunne ikke genfindes i det ældste kortmateriale og måtte 

formodentlig stamme fra en ældre markinddeling eller matrikulering, alternativt to gårdsafgrænsninger. 

De to grøftforløb lod sig ikke umiddelbart datere, men der kunne i princippet være tale om vikingetid 

eller middelalder. Ved detektorafsøgning af undersøgelsesområdet fremkom en skivefibel fra 

vikingetiden (Figur 2), dog længere længere mod sydvest i forhold til de fundne grøfter. 

Ved Lokalitet 2 blev der fundet en stor grube eller et grubekompleks fra mellemste eller yngste 

bronzealder.  
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Figur 1. Forundersøgelsens resultater. Med kraftig sort streg er markeret det forundersøgte areal. Søgegrøfter 

er markeret med gråt. Anlægsspor er sorte. Med kraftig rød streg er markeret de to områder med væsentlige 

fortidsminder. 

 

 

 

Figur 2. Skivefibel, dateret til vikingetid. Fundet med metaldetektor af Brian Christensen forud for 

forundersøgelsen. Foto: Brian Christensen. 

 

 

Bygherre ønskede at få de to områder udgravet, og forløbet og resultaterne af denne udgravning 

beskrives i det følgende. 
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Fakta vedrørende den egentlige udgravning 
Den arkæologiske udgravning af Lokalitet 1 og 2 blev påbegyndt den 26. maj 2014, og feltarbejdet blev 

endeligt afsluttet den 12. juni 2014. 

Undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, fungerede som daglig udgravningsleder og 

beretningsansvarlig. Desuden deltog arkæolog Per Borup i en kortere periode i feltarbejdet. Personale 

ved Horsens Museum har vasket og nummereret genstandsmaterialet fra udgravningen.  

Maskinkraft blev leveret af Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S i form af en stor Liebherr-

gravemaskine på bånd. Maskinen blev ført af Christian Hedegård. 

Skur- og toiletfaciliteter blev leveret af Dalsgaard Pavilloner A/S. 

Udgravningen foregik i det sene forår og den tidlige sommer 2014. Udgravningsperioden var 

generelt karakteriseret ved varmt og solrigt vejr, men også enkelte dage med skyer og regn, som til tider 

kunne være ret kraftig. Det solrige vejr betød, at felterne havde en tendens til at tørre ud – særligt 

Lokalitet 1, hvor undergrunden var karakteriseret ved fed ler. Mod udgravningens slutning blev felterne 

dog blødt op af en del regn, og generelt gav vejret ikke de store gener for udgravningsarbejdet.  

 

Topografi 
Undersøgelsesområdet henlå i dyrkede marker og blev afgrænset af Kirkevej mod vest, bebyggelsen 

langs Søndrevej mod nord og åbne marker mod øst og syd. I et større perspektiv var der tale om et 

kuperet morænelandskab, og undersøgelsesområdet var beliggende på kanten af en markant højderyg 

med fald mod nord – ned mod Horsens fjord (jf. Figur 3). Der var udsigt til Klokkedal mod øst og 

mod syd til Purhøj. 

Lokalitet 1: Beliggende nærmest på kanten af højderyggen. I feltets østlige del var der tale om en 

plan flade, men længst mod nord var der et begyndende fald i nordlig retning. I feltets vestlige del var 

der et jævnt fald i vestlig og nordlig retning. Se Figur 4. 

Undergrunden varierede en del, men den bestod overvejende af gulbrunt ler – stedvis meget fed, 

næsten plastisk, ler. I andre områder var der betydelige indslag af mere sandet/siltet undergrund, f.eks. i 

det sydøstlige hjørne af feltet. Undergrunden var generelt temmelig mørk og ”urolig” i forskellige 

nuancer af gulbrun. Stedvis var der en del sten i undergrunden. Muldtykkelsen varierede mellem 30-60 

cm, men lå typiske omkring 35-40 cm.  

Lokalitet 2: Denne lokalitet var beliggende i et nærmest plant terræn, centralt placeret på en 

større flade. Dog var der et svagt fald mod nordvest og vest. Se Figur 4. 
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Undergrunden bestod af gulbrunt og gulgråt mere eller mindre sandet ler, som stedvis var ret 

markant gruset. Muldtykkelsen var omkring 40-45 cm.  

 

 

Figur 3. Undersøgelsesområdet indtegnet med rødt på det høje målebordsblad. 

 

 

 

Figur 4. Med stiplet grøn streg er det forundersøgte areal indtegnet på et kotekort. Med sort streg er markeret 

de to områder med væsentlige fortidsminder. 
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Undersøgelsens resultater 

Areal og anlægstyper 
 

 

Figur 5. HOM 1985, oversigtsplan. 

 

Ved udgravningen af Lokalitet 1 blev der åbnet et felt med et areal på ca. 2.255 m2 (Figur 5). Ved 

udgravningen blev det primære udgravningsobjekt, grøfterne, kun afgrænset mod syd. Både mod nord, 

vest og øst forsatte grøfterne uden for feltet.  

Ved udgravningen af Lokalitet 2 blev der afrømmet yderligere en smule omkring grube A66, så 

der i alt er blevet åbnet et areal på ca. 571 m2 (Figur 5 + 18). Umiddelbart må lokaliteten opfattes som 

endeligt afgrænset, idet feltudvidelsen kun resulterede i ét nyt anlæg. Endvidere blev der ved 

forundersøgelsen udlagt ekstra søgegrøfter omkring gruben. Disse ekstra grøfter var helt tomme. 
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I nedenstående tabel er vist fordelingen af de registrerede anlægstyper (begge lokaliteter).  

 

    

Hovedgruppe Undergruppe Antal (i parentes)   

Hovedgruppe: Afgrænsning (9) 

 Undergruppe: Grøft (9) 

Hovedgruppe: Fyldskifte (3) 

 Undergruppe: Fyldskifte (3) 

Hovedgruppe: Grav (2) 

 Undergruppe: Brandgrav, Urnegrav (1) 

 Undergruppe: Dyrebegravelse (1) 

Hovedgruppe: Grube (2) 

 Undergruppe: Grube (1) 

 Undergruppe: Materialetagningsgrube (1) 

Hovedgruppe: Produktionsanlæg (1) 

 Undergruppe: Hørtørringsanlæg (1) 

Hovedgruppe: Stolpehul (1) 

 Undergruppe: Stolpehul (1) 

Hovedgruppe: Udgår (14) 

 Undergruppe: Udgår (14) 

 

Lokalitet 1 
Det primære formål med udgravningen af Lokalitet 1 var at få frilagt grøfterne, så disse kunne 

dokumenteres på forsvarlig vis. Endvidere var det væsentligt at få afklaret, om der var 

strukturer/bygninger inden for det areal, som grøfterne afgrænsede.  

Urnegrav A50 
Udgravningen viste klart, at der ikke var bygninger eller konstruktioner inden for grøfterne. Det eneste 

regulære anlæg, som fremkom inden for de afgrænsede arealer, var bunden af en urnegrav, A50 – 

beliggende i den nordøstlige del af feltet (Figur 6). Urnegraven var meget dårligt bevaret. Der var kun 

den absolutte bund af urnen tilbage, og heri lå der er en beskeden mængde brændte knogler (Figur 7). I 

snittet kunne man ane den nedgravning, som urnen var nedsat i (Figur 8). Urnegraven kan ikke 

umiddelbart dateres nærmere på grund af bevaringsgraden, men dateringen er formodentlig yngre 

bronzealder/førromersk jernalder. I hvert fald er der på Lokalitet 2 undersøgt en stor grube fra yngre 

bronzealder.  

Urnegraven tolkes som lokalitetens ældste aktivitetsspor, og graven har intet at gøre med 

grøfterne.  
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Figur 6. Urnegrav A50 markeret med grønt. 

 

 
Figur 7. A50, urnegrav. Fladen oprenset. Nærbillede af urnerest + brændte knogler. Set fra N. 
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Figur 8. Urnegrav A50. Nærbillede af urneresten efter tømning for knogler. Man ser tydeligt, at der er tale om 

bunden af et kar! Nedgravningen omkring urnen er streget op. Set fra S/SØ. 

 

Grøftforløbene 
Ved udgravningen blev der registeret ni grøftstykker, som tilsammen har udgjort i hvert fald fire større, 

sammenhængende forløb, jf. Figur 9: 

Grøftforløb 1: Bestående af A40 + 44. 

Grøftforløb 2: Bestående af A46. 

Grøftforløb 3: Bestående af A49 + A62. 

Grøftforløb 4: Bestående af A52 + A53 samt A39(?). 

Måske har A39 udgjort et selvstændigt forløb. Endvidere blev der i det nordvestligste hjørne af 

feltet iagttaget endnu en grøft, A35, orienteret fuldstændig anderledes end de øvrige forløb – og hermed 

nok udtryk for endnu et selvstændigt forløb/en fase. Der blev dog kun frilagt så lidt af anlægget, at det 

er vanskeligt at beskrive dette forløb nærmere.  
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Figur 9. Lokalitet 1, grøftforløbene: Grøn = grøftforløb 1. Rød = grøftforløb 2. Grå = grøftforløb 3. Sort = 

grøftforløb 4. Gul = grøft A35. 

 

 

Figur 10.  Oversigtsbillede. Grøftforløb 1, 2 og 3. Set fra SØ.  
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Grøftforløb 1 og 3 lå i forlængelse af hinanden og dannende to rektangulære afgrænsninger, 

hvoraf henholdsvis det sydøstlige og det sydvestlige hjørne kunne frilægges (Figur 10). Der var en 

afstand på ca. 4,5 m mellem enderne af de to forløb, hvorved der nærmest blev dannet en vej eller 

passage. På grund af symmetrien mellem de to forløb opfattes de som samtidige. Grøfterne i begge 

forløb var da også karakteriseret ved en ensartet fyld uden tydelig lagdeling. De var fladbundede og 

med skrå eller let rundede sider (Figur 11). Generelt var grøftforløb 1 dybere og bedre bevaret end 

grøftforløb 3. Grøftforløb 1 var typisk ca. 20 cm dyb, grøftforløb 3 var max 10 cm dyb. Dele af 

grøftforløb 3 var beliggende i siltet undergrund, og særligt i denne undergrundstype var forløbet meget 

dårligt bevaret.  

 

Figur 11. A40, grøft. Profil/snit 1 (tværsnit). Set fra SØ. 

 

Der er blevet overvejet, om der har stået feltværkshegn eller lignende i grøfterne. Der blev ikke 

iagttaget regulære stolpehuller i grøfterne, men flere steder, bl.a. ved A49 snit 2, var der mindre 

fyldskifter, som kunne ligne nedbankede pinde. I snit så det dog ud til, at der snarest var tale om 

dyregange.   
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I grøftforløb 1, mellem A40 og A44, var der et ophold, ca. tre m bredt. Med denne bredde synes 

det oplagt, at opholdet har fungeret som passage for en vogn.   

Der er tegn på, at der er flere faser i grøftforløbene. I hvert fald var A40 skåret af A39. Måske 

udgør grøftforløb 4 (A52, A53 og evt. A39) en fase, som er yngre end forløbene 1 og 3? En anden 

mulighed er, at grøftforløb 4 (uden A39) udgør en selvstænding fase af grøftforløb 3. Alternativt er 

grøftforløb 4 samtidig med grøftforløb 3, så de to forløb tilsammen nærmest har dannet et vejforløb 

eller en passage (som det er tilfældet mellem forløb 1 og 3).  

Grøftforløb 2, bestående af A46, var orienteret ca. N/S, dog let forskudt NV/SØ. Forløbet blev 

ikke afgrænset. Grøftforløb 2 synes at passe med et markskel på original 1-kortet fra 1819 (Figur 12). 

Der blev lagt et enkelt snit i grøften, på tværs af længderetningen. I profil fremstod grøften fladbundet 

og med irregulære sider. Selve grøften var ca. 36 cm dyb og ca. 124 cm bred (Figur 13).  

 

 

Figur 12. Lokalitet 1 indtegnet på original 1-kortet. Grøftforløb 2 markeret med grønt. Der er sammenfald 

mellem dette grøftforløb og et markskel på kortet. 
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Figur 13. Grøft A46, profil. Med opstregning. Set fra N. 

 

Hverken på original-1 kortet, det høje målebordsblad eller yngre kort er der indtegnet noget, som 

modsvarer grøftforløbene 1, 3 og 4, og derfor er det muligt, at disse grøfter repræsenterer en ældre 

matrikulering eller markinddeling. På den anden side kan det ikke udelukkes, at grøfterne er anlæg uden en 

juridisk funktion, f.eks. afvandingsgrøfter, og derfor ikke er blevet indtegnet på kortene. I så fald kan de 

godt være samtidige med kortene.  

Det er blevet overvejet, om grøftforløbene 1 og 3 repræsenterer selve indhegningen af to 

gårde/tofter. Der blev dog overhovedet ikke fundet spor af bygninger eller strukturer inden for det 

område, som grøftforløbene afgrænsede. Derfor er det ikke så sandsynligt, at der er tale om selve 

gårdstofterne. Alternativt skulle der være tale om den absolut bagerste del af tofterne, hvor bygningerne 

så har ligget længere mod nord på tofterne. Gårdene i Tyrsted har ligget ca. 170 m længere mod nord i 

forhold til grøfterne. Forlænger man grøftforløbene, er der ikke et overbevisende sammenfald med de 

gårdstofter/gårdsarealer, som man kan se på original 1-kortet og i kortmaterialet generelt.   

Dateringen af grøftforløbene 1, 3 og 4 er vanskelig. Da de ikke optræder i kortmaterialet, kan de 

være mark- eller matrikelskel, som er ældre end udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Det synes 

oplagt, at grøfterne kunne repræsentere en vikingetidig/tidlig-middelalderlig forgænger til den 

eksisterende landsby, men reelt er grøfterne næppe så gamle. Ved den egentlige udgravning blev 
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sektioner af grøfterne afgravet i fladen, bl.a. i håb om et kunne finde nogle daterende genstande. I A44 

lykkedes det at finde et enkelt randskår, x7 (Figur 14 + 15). Randskåret er i rødt, hårdbrændt gods. 

Skåret er glaseret på indersiden. Selve randen er ret kraftigt udtrukket/udsvejet og nærmest med 

tilspidset afslutning. På ydersiden, ca. to cm under selve randen, ses i hvert fald én horisontal liste. Evt. 

er der to sådanne lister, adskilt af en svag fure. Generelt virker stykket som stjertpottegods, og 

dateringen kan hermed være fra engang i 1400-tallet og frem. Det er nok mest sandsynligt, at stykket er 

yngre end 1400-tallet – altså efterreformatorisk eller snarere 1600-tallet. Indtil videre er dette skår det 

bedste bud på en datering af grøftforløbene.  

 

 

 

Figur 14. Keramikskår, x7 – forsiden. 
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Figur 15. Keramikskår, x7 – bagsiden. 

 

Hørtørringsgrube A38 
Foruden urnegraven fremkom der et fyldskifte, ét muligt stolpehul samt en moderne begravelse af en 

kat eller en hund inden for de områder, som grøfterne afgrænsede. Uden for grøfterne fremkom der 

blot et fyldskifte og en hørtørringsgrube, A38. Gruben lå syd for grøfterne A39 og A40 (Figur 16).  

 

 

Figur 16. Hørtørringsgrube A38 markeret med rødt. 
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A38 fremstod nærmest ovalt i fladen. Gruben var ca. 84 cm dyb. I profil fremstod den med 

lodrette sider og flad bund. I bunden af anlægget fremkom det karakteristiske brandlag med store 

stykker trækul og forkullede hørstængler. Endvidere var den omgivende undergrund kraftigt rødbrændt.  

Der fremkom ingen genstande i anlægget, men der blev udtaget en jord-/trækulsprøve af 

brandlaget. Om end anlægget i princippet kan være fra oldtiden, anses det for mest sandsynligt, at 

gruben skal dateres til historisk/nyere tid – måske samtidig med grøfterne? Beliggenheden umiddelbart 

syd for grøften er interessant. Det kan måske indikere, at vi befinder os på den absolut bagerste del af 

en matrikel/tofte – ud fra en tankegang om, at man har lagt produktionsorienterede og eventuelt 

brandfarlige eller lugtende aktiviteter så langt væk fra bebyggelsen som muligt.  

Anlægget fremstod meget skarpt og tydeligt i profil (Figur 17), hvilket ses som et udtryk for, at 

anlægget daterer sig til historisk/nyere tid.  

 

 

Figur 17. A38, profil. Set fra S. 

Lokalitet 2 
Lokalitetens primære udgravningsobjekt var den store grube A66. Anlægget målte ca. 10 meter i 

længden, og den største bredde var ca. fem meter (Figur 18). Allerede ved forundersøgelsen blev 

gruben dateret til yngre bronzealder, ca. 1000-500 f. Kr, på baggrund af keramikfund fra fladen. Der 

blev åbnet yderligere op omkring gruben ved den egentlige udgravning, men der fremkom kun et enkelt 
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anlæg, A65, i form af en lille grube eller et fyldskifte – uden genstande, men nok snarest samtidig med 

den store grube. 

 

 

Figur 18. HOM 1985. Lokalitet 2. 

 

Man må formode, at der har ligget en bronzealder-bebyggelse i umiddelbar nærhed af A66, men 

hverken ved forundersøgelsen eller den egentlige udgravning blev der fundet spor heraf. Bebyggelsen 

kan selvfølgelig ligge uden for det forundersøgte areal, men den kan også være blevet pløjet væk. 

Alternativt har der foregået en speciel aktivitet ved gruben, og derfor er den blevet anlagt et godt stykke 

væk fra bebyggelsen. Det tyder dog mest på, at der er tale om en traditionel lertagningsgrube, som siden 

er blevet fyld op med husholdningsaffald.  

 

 

Faktaboks: Bronzealder 
 

Metallet bronze lægger navn til den tidsalder, der tog sin begyndelse i Danmark omkring år 2000 f.Kr. Mennesket 
havde fundet ud af, at tin og kobber kunne smeltes sammen ved høje varmegrader. Det blev til en legering, som var et 

nyt sejt materiale, der kunne formes langt mere alsidigt end flinten og stadigvæk måle sig med sten i hårdhed. Dertil 
var det et fantastisk smukt materiale, som hurtigt blev eftertragtet til våben, redskaber og smykker. I bronzealderen 

blev sværdet opfundet, og hesten blev en integreret del af husdyrene. 
Tin og kobber fandtes kun enkelte steder i Europa, og hvis man ville fremstille bronzesager var det nødvendigt 

at skabe handelskontakter på tværs af Europa. Handlen med bronzen åbnede op for handel med mange forskellige 
eksotiske varer. Og mindst lige så vigtigt var de nye tanker, ideer og livssyn, som blev skabt, når fremmede folk rejste 

og opdagede nye skikke og oplevede, hvordan andre under fremmed himmelstrøg levede, troede og døde. De mange 
kulturmøder i bronzealderen satte også sit præg på samfundet i Norden. 
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Figur 19. A66, grube – profil. Set fra NV. Den vestlige del (i billedets forgrund) skilte sig ud som en større 

nedgravning. 

 

 

Særligt den vestlige del af anlægget skilte sig ud som en større nedgravning (Figur 19) – måske 

efter ler. I hvert fald var der ret fed ler i undergrunden her. Denne nedgravning har formodentlig stået 

åbent i noget tid. Det så nemlig ud til, at der var blevet dannet en væksthorisont i bunden. På et senere 

tidspunkt har man deponeret affald i gruben. I affaldslaget var der sorte brandhorisonter med 

ildskørnede sten og meget keramik – bl.a. en større skårkoncentration med flere knuste kar (Figur 20).  
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Figur 20. A66, den vestlige del. Nærbillede af keramiklag. Set fra N.  

 

 

Den østlige del af A66 virkede meget diffus, og der fremkom kun få skår ved snittet. Det blev 

derfor besluttet ikke at tømme denne del af anlægget. Til gengæld blev anlæggets vestlige del tømt. 

Fladen blev afgravet i tynde lag med maskine. Skårkoncentrationen blev dog gravet med håndskovl og 

ske.  

Fra gruben blev der indsamlet et en del flint samt et større keramikmateriale, som entydigt daterer 

gruben til yngre bronzealder.   

 

Genstandsmaterialet 
Ved udgravningen blev der benyttet 21 fundnumre. I nedenstående tabel er vist en opgørelse over fund, 

fordelt på materiale og genstandstyper:   
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Materiale   Genstand  Antal (i parentes)   

Materiale: Flint (11) 

 Genstand: Afslag (3) 

 Genstand: Flække (1) 

 Genstand: Forarbejdet flint (1) 

 Genstand: Ildskørnet (2) 

 Genstand: Kerne/blok/knude (2) 

 Genstand: Kniv (2) 

Materiale: Jord  (2) 

 Genstand: til flotering  (1) 

 Genstand: til soldning (1) 

Materiale: Keramik / oldtid (7) 

 Genstand: Bundskår (1) 

 Genstand: Bundskår, uornamenteret (1) 

 Genstand: Keramik diverse (5) 

Materiale: Keramik/historisk tid (1) 

 Genstand: Randskår, ubestemt (1) 

 

 

 

Hovedparten af fundene stammer fra A66. Genstandsmaterialet fra A66 fordeler sig på flint og 

keramik. Flintmaterialet omfatter afslag, blokke/knuder, flækker, behugget flint og ildskørnet flint. I 

anlægget er der fremkommet i alt tre store flækkeknive, som er en ledetype for yngre bronzealder (Figur 

21 + 22). Det drejer sig om x14 og x19, hvor det sidste fundnummer rummer to flækkeknive.  
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Figur 21. x14. Flækkekniv. 

 

 

 

Figur 22. x19. To større flækkeknive, hvoraf den ene dog er knækket. 
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Fra gruben er der blevet indsamlet et righoldigt keramikmateriale (Figur 23). På baggrund af 

randskårene kan man fastslå, at flere forskellige kar er repræsenteret. En stor skårmængde repræsenterer 

et stort kar med en påsat horisontal liste med fingerindtryk på overgangen mellem hals og bug, ca. fem 

cm under randen. Det pågældende kar har været med beklasket – altså meget ru – underdel, men med 

glat hals og rand. I skårmaterialet er der mindst et eller to andre kar repræsenteret, som også har haft en 

påsat horisontal liste med fingerindtryk. I øvrigt er en meget stor del af sideskårene beklaskede. 

Antageligt er det primært den nederste del af lerkarrene, som har haft beklaskning, men blandt 

keramikken fra gruben er der også enkelte randskår, hvor den ru overflade fortsætter helt op til randen.    

 

 

Figur 23. x18, udvalgte skår. Keramik fra grube A66. 

 

 

Konklusion og udgravningens perspektiver 

Lokalitet 1 
Sammenfattende forbliver funktion og datering af grøfterne noget uklar. Kun grøftforløb 2 kan med 

sikkerhed siges at udgøre et markskel, idet forløbet kan genfindes på original 1-kortet. Da 

grøftforløbene 1, 3 og 4 ikke optræder på original 1-kortet – eller i de yngre kort – er det sandsynligt, at 
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disse forløb repræsenterer en ældre mark- eller matrikelinddeling, som går tilbage før udskiftningen i 

slutningen af 1700-tallet. Det kan dog ikke udelukkes, at der er tale om grøfter uden en juridisk 

funktion. I så fald er grøfterne ikke nødvendigvis blevet indtegnet på kortene, om end der har været tale 

om samtidighed. Grøftforløb 1, 3 og 4 virker dog så systematiske, at der næppe blot er tale om lidt 

tilfældige grøfter, f.eks. til afvanding. Der så da heller ikke ud til at være vandaflejrede lag i grøfterne.  

Der blev ikke fundet spor efter huse eller øvrige konstruktioner på de arealer, som grøfterne 

afgrænsede, og det synes ikke sandsynligt, at der er tale om afgrænsning af selve gårdtofterne.  

Der blev fundet en hørtørringsgrube umiddelbart uden for grøftforløb 1, og det kunne måske 

antyde, at vi befinder os på den absolut bagerste del af en matrikel ud fra en tankegang om, at de 

produktionsmæssige aktiviteter har været trukket langt tilbage fra selve bygningerne. Der er dog 

usikkerhed om grubens datering.   

Det skal bemærkes, at grøfterne nærmest danner forløb eller veje. Om end der ikke blev fundet 

spor efter fletværk i grøfterne, anses det alligevel for en mulighed, at der har stået nogle spinkle hegn i 

grøfterne, hvorved der er blevet dannet fægyder eller kreaturpassager, som har ledt dyrene fra 

landsbyen og ud til græsningsarealerne. Hvis denne tolkning er korrekt, vil det være tale om en ret stor 

sjældenhed, idet sådanne strukturer normalt ikke er bevaret.  

På baggrund af blot et enkelt skår anses grøfterne snarest for efterreformatoriske – måske 1600-

tallet. I hvert fald er der ikke tale om vikingetid eller den tidligste middelalder, hvilket er en væsentlig 

konklusion/konstatering. 

Sammenfattende skal grøfterne ses i relation til Tyrsted-landsbyen. Grøftforløbene kan reelt have 

haft flere funktioner, men gamle mark- eller matrikelskel opfattes som den mest 

sandsynlige/overordnede funktion.  Hermed er grøftforløbene vigtige vidnesbyrd om udviklingen af 

strukturen i landsbyen Tyrsted.     

Lokalitet 2 
Den materielle kultur i den mellemste og yngste del af bronzealderen er dårligt belyst – også når det 

gælder Horsens Museums ansvarsområde, men med udgravningen af A66 er der blevet tilvejebragt et 

detaljeret flint- og keramikmateriale fra perioden. Endvidere er det muligt, at urnegraven på Lokalitet 1 

er fra denne periode. 

Vores kendskab til bronzealderens bebyggelse syd for Horsens Fjord er stærkt begrænset. Mod 

vest er der for år tilbage påvist og undersøgt et toskibet hus fra periode II af bronzealderen på 

lokaliteten HOM 1384 Bankager, Tyrsted Sogn. Men i lokalområdet har vi ellers ikke regulære 

bopladsfund. Det er således stærkt savnet at få noget kød på perioden, men det har grube A66 nu 

bidraget til. Tilstedeværelsen af talrige rundhøje, hvoraf en del må være bronzealderlige, viser, at man 
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har beboet området, som i øvrigt er præget af frugtbare jorder og nem adgang til fjorden og dens 

mange resurser, som man givetvis har udnyttet.   

 

Fremtidigt arbejde  
Både Lokalitet 1 og 2 er nu helt færdig-udgravet, og begge de udpegede arealer er frigivet til 

anlægsarbejde. Hermed er hele lokalplanområdet frigivet til anlægsarbejde, jf. Figur 24. Såfremt 

boligområdet udvides mod øst eller syd, bør der først laves en grundig forundersøgelse. Ved Lokalite t 1 

fortsætter grøftforløb 3 med sikkerhed mod øst uden for udgravningsfeltet, og der er oplagt, at en 

bebyggelse tilhørende den store bronzealdergrube er lokaliseret mod syd. En sådan bebyggelse kan også 

ligge øst for det nu frigivne areal. Mod vest og nord er der eksisterende bebyggelse, så her er der næppe 

meget at komme efter.  

 

 

Figur 24. Med lysgrøn farve er markeret det område, som nu er frigivet til anlægsarbejde – svarende til hele 

udstykningen. Endvidere er indtegnet det udpegede område, udgravningsfelter og anlæg. 

  

Dataliste 
Sagens akter, dokumentation og korrespondance findes i Horsens Museums arkiv under 

journalnummeret HOM 1985 Tyrsted Sydøst, øst for Kirkevej. Endvidere findes den detaljerede 

forundersøgelsesrapport, selve udgravningsberetningen og al original-dokumentation også i museets 
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arkiv. Alle data fra udgravningen er indtastet i databasen MUD, Museernes Udgravningsdata. De 

indsamlede genstande opbevares i Horsens Museums magasiner. 

Kulturstyrelsens journalnummer er 2014-7.24.02/HOM-0007. 

 

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 farve er markeret de tidsrum, hvorfra der er konstateret anlægsspor ved udgravningen. Grøn: Den store grube, A66 

og evt. urnegrav A50, som dog også kan være fra førromersk jernalder. Blå: Grøftforløbene. 

 


