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Udgravningsfeltets beliggenhed markeret med rød stjerne.
Forud for råstofudvinding er der i det tidlige forår 2014 foretaget en arkæologisk
2
udgravning af et areal på ca. 2.350 m ved Penthalegård – nær Ørum. Ved
udgravningen blev der undersøgt et aktivitets-/arbejdsområde (alternativt
udkanten af et bopladsområde eller en dårlig bevaret boplads), primært
karakteriseret ved gruber og diverse nedgravninger. Det fremkomne
genstandsmateriale viser, at der har været aktivitet i mindst to faser: Den sidste
del af bondestenalderen/den tidligste del af bronzealderen og den sene del af
yngre bronzealder. I tilknytning til den ældste fase blev der undersøgt et
forsænket/nedgravet husgulv. De stolpehuller, som må have hørt til
konstruktionen, var dog ikke bevaret. I forsænkningen blev der fundet en del
keramik og en større mængde flint, bl.a. en fladehugget pilespids og et fragment
af en fladehugget dolk eller segl.
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Indledning
Horsens Museum har i 2014 foretaget en arkæologisk udgravning på markerne vest for Penthalegård
nær Ørum forud for inddragelse af området til råstofudvinding. Horsens Museum har ad flere omgange
foretaget arkæologiske forundersøgelser ved Penthalegård i forbindelse med udvidelser af området for
råstofudvinding. Udgravningen i 2014 er således benævnt etape 3. Det pågældende areal blev
forundersøgt i begyndelsen af 2012. Indtil videre er etape 3 det eneste sted i grusgraven, hvor der er
blevet påtruffet væsentlige fortidsminder.
Steen Højgaard, Ørumgård, Sønderskovvej 5, 8721 Daugård var bygherre og finansierede både
forundersøgelse og den egentlige udgravning, jf. museumslovens kapitel 8. Fra museets side har
museumsinspektørerne Anders H. Nielsen, Anne Mette Kristiansen og Lone S. Jacobsen varetaget det
administrative arbejde med sagen. Arkæolog Janne D. Kosior forestod forundersøgelsen, mens
undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, fungerede som daglig udgravningsleder og
beretningsansvarlig for den egentlige udgravning.

Forundersøgelsen
I januar 2012 foretog Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse af et ca. to hektar stort areal
ved Penthalegård, benævnt etape 3. Forundersøgelsen havde til formål at afklare, om der var væsentlige
fortidsminder skjult i jorden. På forhånd var der ikke kendskab til fortidsminder på det berørte areal,
men på højdedraget umiddelbart syd for etape 3 var der registreret en megalit. Desuden blev der i 1935
undersøgt en enkeltgrav fra bondestenalderen øst for etape 3. Denne lokalitet blev genfundet i
forbindelse med forundersøgelsen af etape 1.
Ved forundersøgelsen i 2012 fremkom der væsentlige fortidsminder i form en koncentration af
ild- og kogegruber samt et kulturlag med kogesten. På baggrund af sparsomme mængder keramik blev
anlægssporene dateret til bondestenalderen eller ældre bronzealder. Der blev udpeget et areal på ca.
2.500 m2, som enten skulle udgraves eller friholdes for anlægsarbejde/råstofudvinding (Figur 1).
Efter forundersøgelsen af etape 3 lå denne del af grusgraven stille, og råstofudvindingen fortsatte
i andre retninger. I 2014 valgte grusgravens ejer, Steen Højgaard, at sælge grusgraven, og han ønskede
at få det udpegede område med væsentlige fortidsminder udgravet før overdragelsen af grusgraven til
den nye ejer (HM Entreprenør v. Michael Mortensen). Horsens Museum udgravede det udpegede
område i det tidlige forår 2014. Resultaterne af udgravningen beskrives i det følgende.
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Figur 1. Forundersøgelsens søgegrøfter og anlæg. Med tynd, sort streg er omfanget af det forundersøgte område
(etape 3) markeret. Den kraftige blå streg markerer det udpegede område med væsentlige fortidsminder.

Fakta vedrørende de egentlige udgravninger
Den arkæologiske udgravning af det udpegede område på etape 3 blev påbegyndt den 17. marts 2014,
og feltarbejdet blev endeligt afsluttet i begyndelsen af april 2014.
Foruden undertegnede deltog Jan Jensen, arbejdsmand og specialarbejder ved Horsens Museum,
i feltarbejdet. Jan Jensen har endvidere vasket og nummereret genstandsmaterialet fra udgravningen.
Steen Højgaard stod selv for at anskaffe/levere maskinkraft til muldafrømningen. I første
omgang blev benyttet en meget stor CAT-gravemaskine på bånd, som dog senere blev udskiftet med en
mindre og mere handy CAT-model. Gravearbejdet blev udført af en freelance-maskinfører, lejet ind til
opgaven af Steen Højgaard.
Under feltarbejdet benyttede museets personale grusgravens skur- og toiletfaciliteter.
Udgravningen foregik i det tidlige forår 2014. Der var tale om mildt forårsvejr med vekslende sol
og skyer og til tider lidt regn. Vejret gav ingen nævneværdige gener for feltarbejdet.
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Topografi, terræn og undergrund

Figur 2. Udgravningsfeltet indtegnet på det høje målebordsblad.

På udgravningstidspunktet fremstod den overordnede topografi som et markant næs, der fra øst skød
sig ud i Ørum Ådal (Figur 2). Næsset fremstod med stejle kanter/sider mod nord, vest og syd. Selve
udgravningsfeltet var beliggende på kanten af næsset. Feltets østlige del var således en god og regulær,
plan flade – beliggende på det plateau, som udgjorde næssets top/centrale del. Dette plateau fortsatte
mod øst uden for feltet. Feltets vestlige og nordvestlige del var beliggende delvist ned af næssets sider,
og der var et markant terrænfald mod vest og nordvest. Endvidere bugtede næssets kant sig her, så der
nærmest var tale om to tunger, adskilt af en svag kløft (Figur 3).
På udgravningstidspunktet var terrænet umiddelbart syd for feltet ødelagt, da området allerede
var blevet afrømmet og til dels afgravet.
Den plane del af feltet var beliggende omkring kote 34. De laveste koter – omkring kote 30,8 –
blev målt mod nordvest, hvor der som nævnt var et markant terrænfald.
Undergrunden bestod primært af gulbrunt, gulgråt og stedvis rødbrunt gruset sand. Særligt mod
nordøst var der mange sten i undergrunden. Enkelte steder var der bånd eller plamager af ler/leret
sand. Typisk var der fint sand under disse lerlag.
Muldtykkelsen lå på ca. 40/45 cm. Mod nordvest, i slugten mellem de to tunger, var
muldtykkelsen dog op til ca. 100 cm. Mod vest var der stedvis en muldtykkelse på ca. 75 cm.
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Figur 3. Udgravningsfeltet indtegnet på det høje målebordsblad. Zoom-udsnit, hvor man bedre fornemmer
udgravningsfeltets beliggenhed på kanten af næsset.

Udgravningens resultater
Areal og anlægstyper

Ved udgravningen blev der åbnet et felt med et samlet areal på ca. 2.350 m2 . Egentlig var der blevet
udpeget et areal på ca. 2.500 m2 med væsentlige fortidsminder, men afgravningen i området syd for det
udpegede areal var allerede påbegyndt ved opstart af den arkæologiske udgravning, og desværre var det
sydvestlige hjørne af det udpegede område også blevet berørt og nu ikke længere egnet til arkæologiske
iagttagelser. Anlægskoncentrationen var dog ret beskedent i dette hjørne af udgravningsfeltet (Figur 4).
Det er vanskeligt at afgøre, om lokaliteten er blevet endeligt afgrænset, da anlæggene lå med stor
spredning. Mod nord syntes de regulære anlæg dog at ebbe ud, og mod vest begyndte terrænet
efterhånden at falde så markant, at lokaliteten næppe har fortsat i denne retning. Et stykke syd for feltet
har der oprindeligt også været et markant terrænfald. På grund af anlæggenes noget spredte beliggenhed
kan det ikke udelukkes, at der har gemt sig nogle anlæg mellem søgegrøfterne mod øst, så lokaliteten
reelt har forsat i denne retning. Rent topografisk har området øst for udgravningsfeltet fortsat været
oplagt til at rumme forhistorisk bebyggelse.
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Figur 4. Oversigtsplan. Med kraftig sort streg er det udpegede område markeret. Det sydvestlige hjørne af
udpegningen var allerede afgravet/ødelagt, da udgravningen blev opstartet.

I nedenstående tabel er vist fordelingen af de registrerede anlægstyper:
Hovedgruppe

Undergruppe

Antal (i parentes)

Hovedgruppe: Afgrænsning (1)
Undergruppe: Grøft (1)
Hovedgruppe: Bygning (1)
Undergruppe: Forsænkning (1)
Hovedgruppe: Fyldskifte (13)
Undergruppe: Fyldskifte (13)
Hovedgruppe: Grube (16)
Undergruppe: Grube (13)
Undergruppe: Koge-/ildgrube (3)
Hovedgruppe: Stolpehul (4)
Undergruppe: Stolpehul (4)
Hovedgruppe: Udgår (6)
Undergruppe: Udgår (6)

Gruber og fyldskifter udgør de dominerende anlægstyper (Figur 5). Fyldskifte er en betegnelse for
en meget diffus nedgravning eller en rest af kulturjord. Nogle af fyldskifterne er i virkeligheden
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naturfænomener og derfor uden den store kulturhistoriske interesse. De fire stolpehuller er urelaterede
og indgår ikke i konstruktioner. Et enkelt anlæg, A335, tolkes dog som en større konstruktion, idet
anlægget opfattes som et forsænket/nedgravet husgulv. De stolpehuller, som må have hørt til
konstruktionen, var dog ikke bevaret. Sammenfattende tyder fordelingen af anlægstyper på, at
lokaliteten skal tolkes som et aktivitets-/arbejdsområde eller udkanten af et bopladsområde, alternativt
en dårligt bevaret boplads.

Figur 5. Tolket oversigtsplan. Sort = stolpehul. Rød = kogestensgrube. Lilla = skelgrøft. Grøn = grube. Blå =
Fyldskifte, udateret (natur). Grå = fyldskifte, oldtid. Brun = forsænkning. Blå streg = udgået anlæg eller sten.

Lokalitetens faser

Genstandsmaterialet viser, at der har været aktivitet i mindst to faser: Den sidste del af
bondestenalderen (kaldet senneolitikum)/den ældste del af bronzealderen (ca. 2.000-1.500 f. Kr.) samt
den sene del af yngre bronzealder (ca. 750-500 f. Kr.). En række anlæg kan dog ikke dateres nærmere
end oldtid, men de pågældende anlæg tilhører med al sandsynlighed én af de to faser. Den yngste
aktivitet af kulturhistorisk interesse på stedet er skelgrøften A320, som kan genfindes på original1kortet – vores ældste tilgængelige kort, fra begyndelsen af 1800-tallet. I det følgende beskrives de
enkelte faser.
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Faktabok: Senneolitikum
Senneolitkum (2400 – 1800 f. Kr.) var tidligere kendt som Dolktid på grund af de elegante fladehuggede dolke.
Flintdolkene og de andre fladehuggede flintredskaber, som pilespidser og kornsegl, er efterligninger af de tilsvarende
redskaber i bronze. I den centrale og sydlige del af Europa var bronzealderen i gang og fund af kobber og
bronzegenstande i Danmark viser, at der var tæt kontakt. De toskibede langhuse bliver større og kan nu være op til
47 meter lange og 10 meter brede. Gravskikken varierede meget. Man genbrugte storstensgravene men byggede også
nye stengrave i form af hellekister. Nogle blev begravet i kister lavet af udhulede træstammer hvorover man opførte en
jordhøj.

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.

Senneolitikum/ældre bronzealder
På baggrund af det fremkomne genstandsmateriale kan følgende anlæg med sikkerhed henføres til
denne fase: A333, A335, A337 og A340. Som nævnt tolkes A335 som et forsænket husgulv. A337 er en
større grube umiddelbart vest for gulvet. A333 og A340 er mindre gruber, beliggende henholdsvis nord
og syd for forsænkningen (Figur 6). A333 kan eventuelt tolkes som et stolpehul i tilknytning til
forsænkningen i stedet, men afstanden synes dog at være for stor.
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Figur 6. Senneolitikum/ældre bronzealder. Brun = forsænkning. Grøn = grube.

A335 fremstod nærmest rektangulært i fladen efter muldafrømningen – ca. 6,5 x 3,5/4 m, med en
mave/udposning mod nord. Orienteringen var ikke helt Ø/V, men let forskudt NØ/SV. Anlægget blev
erkendt allerede ved forundersøgelsen, hvor det blev tolket som et kulturlag med kogesten, dateret til
neolitikum eller ældre bronzealder. Anlægget blev ikke afgrænset mod vest ved forundersøgelsen.
I forbindelse med den egentlige udgravning blev anlægget endeligt afgrænset mod vest, og det
samlede anlæg blev oprenset (Figur 7) og efterfølgende udgravet. I den nyafrømmede vestdel var der
særlig mange sten, hvoraf flere var skørnede. Også undervejs ned i anlægget blev der ved med at være
mange sten i anlæggets vestlige del.
A335 var en fladbundet til let grydeformet nedgravning med kun to typer fyld: I bunden et sort,
trækulsholdigt lag med indhold af flint og keramik. Det sorte lag var overlejret af et mørkbrunt lag –
også med flint og keramik samt spredte trækulsstykker. Nedgravningens samlede dybde var ca. 30 cm
(max). Se desuden Figur 8 og 9.
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Figur 7. A335. Fladen oprenset. Set fra V/SV.

Figur 8. A335, profiler i den nordvestlige kvadrant. Man fornemmer nedgravningens form og det sorte bundlag.
Set fra NV.
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Figur 9. A335. Tværgående profil. Set fra V.

Der fremkom ingen stolpehuller – hverken i kanten af forsænkningen eller under den. Ej heller
fremkom der stolpehuller øst eller vest for forsænkningen. Alligevel tolkes anlægget som et forsænket
gulv i et hus – måske snarest et mindre udhus uden den traditionelle stolpehulsdel i vest, som
kendetegner periodens langhuse/hovedhuse. Selv til et udhus bør der dog have været nogle stolpehuller
i tilknytning til forsænkningen, om end måske ikke så systematisk placeret, men sådanne stolpehuller
kan være blevet pløjet væk. Det sorte lag i bunden af anlægget tolkes som et primært lag – enten et
gulvlag eller et brandlag. Den brune fyld tolkes som opfyldning. Undergrunden på stedet bestod af gult,
stedvis orangegult, gruset sand, så A335 er i hvert fald ikke en traditionel materialetagningsgrube, idet
denne anlægstype er knyttet til leret undergrund. Dette forhold taler også for en tolkning af anlægget
som en forsænkning/et husgulv.
Der blev fundet en fladehugget pilespids (Figur 17) ved oprensning af fladen, og i det sorte lag
fremkom et helt hvidbrændt fragment af en flintdolk eller en segl (Figur 18). Fragmentet var så kraftigt
varmepåvirket, at det bevidst må være blevet lagt i ilden. I det hele taget var der meget ildskørnet flint i
anlægget. På grund af den fladehuggede flint, er der ingen tvivl om, at anlægget skal dateres til
senneolitikum/ældre bronzealder. Dateringen underbygges yderligere af den grove keramik, som
fremkom i anlægget.
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Mindre udhuse fra den seneste del af bondestenaldren eller den tidligste del af bronzealderen
kendes også fra andre lokaliteter, men endnu er vores viden om disse bygninger meget begrænset. Dette
gælder ikke mindst selve konstruktionen. Det er ikke lykkedes at lave en rekonstruktion på baggrund af
de normalt sporadisk forekommende stolper, der som regel findes i og omkring forsænkningen. Derfor
er det også fortsat uvist, om der har været tale om en lukket bygning, eller det snarere var en
overdækket hytte uden – eller blot med delvist – lukkede sider. Det har endvidere været omdiskuteret,
hvilken funktion disse små bygninger har haft, men i Østbirk-området – ca. 15 km nordøst for Horsens
– tyder det på, at de både kan have været anvendt til opbevaring af forråd eller som værkstedshytter –
en form for grubehuse. I A335 er der desværre ingen entydige vidnesbyrd om funktionen.
A337 betegner et større grube, som lå ca. seks meter vest for A335. Gruben var ca. 164 cm i
diameter og ca. 36 cm dyb. Mod vest var anlægget skåret af grube A360 (Figur 10). Der var spredt
keramik og flint i fylden. Endvidere var der flere store sten (tværmål ca. 40 cm) i anlægget. Stenene
udgjorde dog ikke en struktur. Under en af de store sten i den sydlige halvdel lå en koncentration af
skår. Gruben indeholdt keramik meget lig keramikken fra A335, og de to anlæg opfattes som samtidige.
Det er usikkert, om gruben har ligget inden for eller uden for huset, men med en afstand på ca. 6 m
synes det nok mest sandsynligt, at gruben har ligget umiddelbart uden for huset. Det skal bemærkes, at
en sådan sammenhæng mellem et (ud)hus og en samtidig grube er set andre steder i museets
ansvarsområde, bl.a. ved Østbirk.

Figur 10. Gruberne A337 (til venstre) og A360 i fælles profil/snit. Set fra N.
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Yngre bronzealder

Figur 11. Yngre bronzealder. Gruberne A324 og A326.

I to gruber er der gjort fund af keramik, som daterer anlæggene til yngre bronzealder, antageligt den
sene del af perioden (Figur 11). Det drejer sig om A324 (Figur 12) og A326 (Figur 13). Gruberne var
henholdsvis 24 og 20 cm dybe, og i begge anlæg fremkom et temmelig righoldigt keramikmateriale. Fra
fladen af A326 blev der endvidere indsamlet en bearbejdet sten, formodentlig et netsynk.

Figur 12. A324, grube. Profil. Set fra V.
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Figur 13. A326, grube. Profil. Set fra Ø.

De to affaldsgruber er de eneste anlæg, som med sikkerhed kan henføres til perioden. Der er således
ikke blevet erkendt huse eller andre konstruktioner fra perioden. Igen må man antage, at nogle af de
anlæg og fyldskifter, som blot er dateret til oldtid, i virkeligheden skal henføres til denne periode.
Oldtid
22 anlæg kan ikke dateres nærmere end oldtid. Det drejer sig om fundtomme anlæg eller anlæg, hvori
der kun er fremkommet ikke nærmere daterbart materiale i form af ukarakteristisk keramik eller flint.
Hovedparten af disse anlæg relaterer sig formodentlig enten til aktivitetsfasen i senneolitikum/ældre
bronzealder eller den yngre aktivitetsfase i sen yngre bronzealder. Blandt anlæggene, som ikke kan
dateres nærmere end oldtid, er der flere kogestensgruber og ild-/kogegruber.

Faktaboks: Kogestensgrube
Kogestensgruber er jordovne og forekommer tit på bopladser fra oltiden, især i bronze- og jernalder (1.700 f.kr.-750
e.kr.). I grubens bund ses ofte et sort trækulslag, fra det bål, der har opvarmet et lag af håndstore sten. På stenene har
man lagt sin steg. Den har nok været indpakket i blade el. lign. for at beskytte kødet mod den kraftige varme - og
ikke mindst den græstørv eller jord, der er brugt til at dække gruben til for at holde på varmen. Efter nogle timer er
maden gennemstegt og klar til servering.
Kogestensgruberne kan også være brugt til at markere sit område - eller som en del af religiøse aktiviteter, som de
kendes fra bronzealderens lange rækker af kogestensgruber.
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Historisk tid (skelgrøft A320)

Figur 14. Historisk tid. Skelgrøft A320.

A320 betegner en grøft, som løb på langs gennem hele feltet (Figur 14 + 15). Grøften blev ikke
afgrænset. Orienteringen af grøften var ikke var ikke helt Ø/V, men let forskudt NØ/SV. Grøften blev
erkendt allerede ved forundersøgelsen. Grøftforløbet falder godt sammen med arealets ældre inddeling i
skovparceller, som kendes fra Original1-kortet (1792/1810).
Der blev lagt tre snit i grøften, benævnt Snit 1-3, alle på tværs af længderetningen (Figur 16).
Grøftens bredde og dybde varierede en del. I de tre snit var bredden henholdsvis 66, 130 og 94 cm, og
grøftens dybde i de tre snit var henholdsvis 18, 38 og 22 cm. I profil fremstod grøften typisk med skrå
sider og let rundet bund. Grøften har formodentlig næppe stået åbent særlig længe.
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Figur 15. A320. Set fra V.

Figur 16. A320, grøft. Profil/snit 2. Set fra V.
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Genstandsmaterialet

I nedenstående tabel er vist en opgørelse over fund, fordelt på materiale og genstandstyper:
Materiale

Genstand

Antal (i
parentes)

Materiale: Flint (35)
Genstand: Afslag (12)
Genstand: Fladehugget flint, usikker type (1)
Genstand: Fladehugget pilespids (1)
Genstand: Forarbejdet flint (5)
Genstand: Ildskørnet (11)
Genstand: Kniv (1)
Genstand: Knusesten / slagsten (1)
Genstand: Skraber (3)
Materiale: Jord (5)
Genstand: til flotering (5)
Materiale: Keramik / oldtid (13)
Genstand: Keramik diverse (6)
Genstand: Sideskår, uornamenteret (7)
Materiale: Sten (2)
Genstand: Bearbejdet: anden (1)
Genstand: Bearbejdet: netsænk (1)
Materiale: Træ (7)
Genstand: Trækul (7)

Flint
Hovedparten af den indsamlede flint stammer fra A335. En fladehugget pilespids (x28) og et fragment
af en fladehugget dolk eller en segl (x35) daterer anlægget til senneolitikum/ældre bronzealder.
Pilespidsen (Figur 17) er smal, trekantet og med kun en lille halvrund/konkav indskæring i basen –
næsten uden indskæring overhovedet! Pilen har let udbuede sider. Den er ca. 4,3 cm lang og 1,7 cm
bred ved basen. Dolk- eller seglfragmentet (Figur 18) måler ca. 4x3 cm, og det er helt hvidbrændt og
meget krakeleret. Af øvrige flintredskaber fra A335 kan nævnes en kniv (x27) og tre skrabere (x26, x30
og x46). Desuden er der indsamlet et fragment af en slagsten i flint, en større mængde afslag og en del
behugget flint fra anlægget. Endelig er der indsamlet en større mængde ildskørnet flint fra A335. For
hovedparten af den ildskørnede flint er det vanskeligt at afgøre, om der er tale om naturflint eller
behugget/tildannet flint. En del af den ildskørnede flint har dog nok oprindeligt været
bearbejdet/affald fra flinthugning.
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Flintmaterialet fra øvrige anlæg begrænser sig typisk til et par afslag eller lidt behugget flint.

Figur 17. x28, fladehugget pilespids.

Figur 18. x35, fragment af fladehugget genstand – segl eller dolk?
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Keramik
Fra A335 er der indsamlet en større mængde keramik, fordelt over flere x-numre. Hovedparten af
keramikken fra anlægget er groft magret med småsten og knust granit, og keramikken er generelt dårl igt
brændt/meget porøst. Anlæggets keramik er typisk i rødbrune og orangerøde nuancer med mørk/sort
inderside. Generelt er skårene uornamenterede, og der optræder kun få randskår. På baggrund af disse
karakteristika kan keramikken med ret stor sikkerhed dateres til senneolitikum/ældre bronzealder,
hvilket stemmer overens med tilstedeværelsen af fladehugget flint i anlægget. Fra A333, A337 og A340
er der indsamlet lignende keramik. På baggrund af keramikken dateres disse anlæg dateres også til
senneolitikum/ældre bronzealder.
Fra A324 og A326 er der indsamlet en del keramik. I begge tilfælde kan keramikken dateres til
sen yngre bronzealder. Af karakteristiske elementer kan nævnes en båndformet hank med tendens til en
central fure, skår fra et kar med dobbelt-konisk underdel og skår med fingerindtryk i overgangen
mellem hals og bug. Endvidere er der et fragment af en mindre skål eller et fad, hvor der udgår en bred,
båndformet hank fra randen. Generelt er randene tynde og let udtrukket/udsvejet.
Fra enkelte andre anlæg er der indsamlet lidt keramik i form af ukarakteristiske småskår.
Øvrige fund
Af øvrige fund skal fremhæves en bearbejdet sten fra fladen af A326. Der er tale om en rektangulær
sten, som måler ca. 17x6x5 cm. Den har flade ender, og ca. midt på stenen ses indhug/afspaltninger,
hvor en snor eller et reb antageligt har været fastgjort. Stenen tolkes som et netsynk, og den dateres til
yngre bronzealder. x78 fra A360 er en varmepåvirket ”lommesten”. Stenen er nærmest kuglerund med
en diameter på ca. 3 cm. Den er ret kraftigt brændt, og der ses en afsprængning som følge heraf.
Stenens præcise funktion og datering er ukendt, men dog oldtid!

Sammenfatning

Ved udgravningen er der blevet påvist et aktivitets-/arbejdsområde i to faser: Senneolitikum/ældre
bronzealder samt den sene del af yngre bronzealder. Alternativt er der tale om udkanten af et
bopladsområde eller en dårlig bevaret boplads. Det har ikke været muligt at udskille regulære langhuse
eller andre stolpebyggede konstruktioner. A335, som tilhører den ældste faser, tolkes dog som et
forsænket husgulv, snarest tilhørende et mindre udhus – uden den karakteristiske række af tagbærende
stolpehuller, som kendertegner langhusene/hovedhusene. Det fremkomne genstandsmateriale (flint og
keramik) tillader ikke en mere præcis bestemmelse af husets funktion.
Der er overhovedet ikke iagttaget stolpehuller i tilknytning til A335, hvilket i nogen grad stadig
skaber tvivl omkring tolkningen af anlægget som et forsænket husgulv. Alternativt skulle der være tale
om et kulturlag, hvilket anlægget blev tolket som i forbindelse med forundersøgelsen, hvor dog kun en
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del af anlægget blev frilagt. Eventuelle stolpehuller kan dog være blevet pløjet væk, og i det hele taget
virker nedgravningens dimensioner og form ret overbevisende som en forsænkning. Det faktum, at der
optræder en samtidig grube i forlængelse af A335 taler også for tolkningen af anlægget som en
forsænkning, idet denne kombination af anlæg er set i andre tilfælde med et forsænket udhus fra
perioden.
Såfremt tolkningen af A335 som et udhus er korrekt, burde der være et langhus/hovedhus i
umiddelbart nærhed. I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at der har skjult sig anlægsspor mellem
søgegrøfterne øst for udgravningsfeltet. Topografisk synes det mest oplagt, at eventuelle huse har ligget
i denne retning. Dette gælder for begge faser. Alternativt har de tilhørende bebyggelser ligget i endnu
længere afstand fra udgravningsfeltet. I nærområdet er der flere højninger/rygninger, som virker oplagt
til at kunne rumme forhistorisk bebyggelse.
Umiddelbart kan der på baggrund af genstandsmaterialet henføres flest anlæg til den ældste fase.
Den yngre fase, sen yngre bronzealder, er kun repræsenteret i form af et par keramikholdige gruber.
Igen må man formode, at der har ligget nogle tilhørende huse i umiddelbar nærhed. Det skal bemærkes,
at der ved forundersøgelsen af etape 5 (området længst ud mod Højkildevej) blev påtruffet yderligere en
grube og spredte, urelaterede stolpehuller fra perioden, men disse anlægsspor gav dog ikke anledning til
egentlige udgravninger.
Ved udgravningen blev der desuden foretaget en grundig dokumentation af en skelgrøft, som
kendes fra Original1-kortet.

Fortidsmindelandskabet
På Figur 19 er med stjernesignatur markeret de steder, hvor der er registreret fund og fortidsminder i
området omkring Penthalegård. Som tidligere nævnt er der registreret en megalit på højdedraget
umiddelbart syd for etape 3, og i 1935 er der undersøgt en enkeltgrav fra bondestenalderen øst for
etape 3. På vestsiden af Ørum Å er der gjort enkeltfund af fladehugget flint, bl.a. en dolk og en
pilespids. Disse genstande er samtidige med den ældste fase på etape 3. Det tyder på, at der har været
en ret markant aktivitet i området i dette tidsrum af oldtiden
I den umiddelbare nærhed af Penthalegård har museet ikke foretaget mange udgravninger. Dog
har museet foretaget udgravning ved Fuglsang, ca. 1,5 km nordøst for Penthalegård, også i forbindelse
med råstofudvinding. Ved denne udgravning blev der bl.a. undersøgt bebyggelse fra yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder, ca. 200 – 550 e. Kr.
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Der er registreret flere gravhøje i området omkring Penthalegård, men hovedparten er ikke
udgravet. Ca. 2 km nordvest for Pentahlegård, på østsiden af Gretbjergvej, har Horsens Museum dog
udgravet en nedpløjet – men alligevel meget spændende – høj med flere større gravanlæg fra netop den
sidste del af bondestenalderen: en dobbelt stensat grav med to mandsbegravelser, en stærkt forstyrret
etagegrav med en bulkistegrav nederst samt en til flere grave af ukendt konstruktion øverst. Herudover
blev der i højområdet påvist endnu en formodet grav fra senneolitikum. Flere af gravene indeholdt
smukke flintdolke.
I Ørum by er der ved kirken registreret sten med skåltegn. De er fra bronzealderen og skal ses i
sammenhæng med periodens helleristninger.

Figur 19. Med stjernesignatur er markeret registrerede fund og fortidsminder omkring Penthalegård.
Undersøgelsesområdet er markeret med rødt.

Udgravningens betydning og perspektiver
I kraft af de mange negative forundersøgelser ved Penthalegård tegner der sig et billede af et område,
som enten er kraftigt nedpløjet, eller hvor anlægssporene tilsyneladende er meget vanskelige at
fange/erkende. Den pågældende undersøgelse har dog vist, at der ER områder med regulær forhistorisk
aktivitet, hvilket betragtes som et meget væsentligt resultat af udgravningen. Undersøgelsen har gjort
det klart, at man må regne med meget spredte anlægsspor i området – en vigtig iagttagelse med henblik
på eventuelt kommende forundersøgelser i nærområdet. Endvidere er der blevet tilføjet yderligere en
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brik til puslespillet omkring forståelsen af særligt den sene del af bondestenalderen/den tidligste del af
bronzealderen, som er ret stærkt repræsenteret i området ved Penthalegård og i Hedensted-området
mere generelt. Med de allerede kendte eksempler fra bl.a. Østbirk og det nye anlæg ved Penthalegård
tegner der sig et billede af udhuse med forsænket gulv og diffus stolpesætning, eventuelt med en
tilknyttet grube, som en regulær hustype i tilknytning til de bedre kendte langhuse med delvist
forsænket gulv.

Fremtidigt arbejde
Lokalitet 3 er nu helt færdig-udgravet, og hele det udpegede område er frigivet til råstofudvinding
(Figur 20). På grund af den meget spredte struktur på de forhistoriske anlægsspor i området ved
Penthalegård er det særligt vigtigt, at der foretages forundersøgelser i forbindelse med eventuel
inddragelse af omkringliggende arealer til råstofudvinding. Det er vanskeligt præcist at udpege et
område, hvor der er særlig stor sandsynlighed for at støde på fortidsminder.

Figur 20. Med grønt er markeret det område, som nu er frigivet til anlægsarbejde – svarende til hele etape 3.
Endvidere er indtegnet det udpegede område, udgravningsfelt og anlæg.
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Dataliste
Udgravningen er i Horsens Museums journalsystem betegnet HOM 2504 Penthalegård, Ørum.
Råstofudvinding. Etape 3. I Kulturstyrelsens system er journalnummeret 2010-7.24.02/HOM-0002. Den
detaljerede forundersøgelsesrapport, selve udgravningsberetningen 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.

Tidstavle
Periode

Underperiode

Nyere tid

Nyere tid

Renæssance

Renæssance

År

1650
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 grøn farve er markeret de tidsrum, hvorfra der med sikkerhed er konstateret anlægsspor ved udgravningen.
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