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  Udvidet arkæologisk forundersøgelse 

Kulturhistorisk rapport 
 

Den udvidede arkæologiske forundersøgelse af ledningstracéet resulterede i 

ca. 250 anlæg spredt over hele tracéets forløb. Langt størstedelen af anlæg-

gene var små og ubetydelige, men enkelte kan ud fra fundmaterialet dateres til 

perioderne yngre stenalder/bronzealder, yngre germansk jernalder/vikingetid 

og middelalder/nyere tid (stolpehuller, gruber, kogegruber og tofteskel). 

 Undersøgelserne påviste væsentlige fortidsminder ved to lokaliteter. 

Sydvest for Urlev og nordøst for Ballevej blev der fundet velbevarede spor 

efter et grubehus fra ældre vikingetid som sandsynligvis blev brugt som væve-

hytte. Ved Urlev Kirkevej, umiddelbart øst for Fiskbæk, blev der fundet spor 

efter to treskibede langhuse, som efter konstruktionen og det keramiske fund-

materiale at dømme, formodentlig kan dateres til yngre germansk jernal-

der/ældre vikingetid. 

Christoph Briese       11. november 2014 

 Horsens    Museum        Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76 29 23 50 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie  

I det tidlige efterår 2014 foretog Horsens Museum (HOM) en udvidet arkæologisk forun-

dersøgelse umiddelbart forud for og samtidig med etablering af en to-strenget spilde-

vandstrykledning fra Hestehaven ved Ørum til Bråskov renseanlæg i Hedensted Kommu-

ne. Ledningen skulle nedlægges ved opgravning 1,10 m under terræn, mens den de ste-

der, hvor den krydsede veje og vandløb, skulle den føres igennem styrede underboringer 

under terrænoverfladen. 

 Efter anmodning fra Hedensted Spildevand A/S (HS) foretog HOM en faglig vurde-

ring af projektet og anbefalede undervejs HS, at de så vidt muligt skulle lægge lednings-

tracéet i vejrabat for på den måde at undgå både registrerede og sandsynlige fortidsmin-

der - særligt i området mellem Fuglsang og Urlev. Bygherre foretog efterfølgende tilsva-

rende ændringer af tracéet. 

Fig. 1. Kort over de arkæologiske interesseområder på det endelige forløb af trykledningstracéet fra Brå-
skov renseanlæg til Ådalsvej/Urlev Kirkevej og Hestehaven ved Ørum. 
De blå streger med blå tal markerer med dato de dagligt frilagte etaper, som blev gravet fra Bråskov i øst-
vestlig retning. De to sorte punkter markerer de lokaliteter, hvor der blev fundet væsentlige bevarede for-
tidsminder i tracéet, henholdsvis et grubehus og to langhuse fra yngre germansk jernalder/ældre vikingetid. 
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Fig. 1 viser det endelige forløb af trykledningstracéet, hvor HOM vurderede, at der kunne 

fremkomme væsentlige fortidsminder under gravearbejdet. Det blev aftalt med HS, at der 

skulle foretages en udvidet arkæologisk forundersøgelse. Denne del af traceet udgjorde i 

alt 4 km af en samlet tracélængde på godt 7 km. Selve tracéet var ca. 2 m bredt, og ar-

bejdsareal var op til 9 m bredt. Der blev udarbejdet budget på en udvidet arkæologisk for-

undersøgelse, hvilket rummede mulighed for at færdigundersøge eventuelle fortidsminder i 

samme arbejdsgang og dermed undgå ventetid for bygherre undervejs. Budgettet medtog 

ikke undersøgelse af eventuelle fund af mere omfattende fortidsminder som gravpladser, 

kulturlag, gravhøje eller lignende. Det blev desuden aftalt, at HOM og HS løbende skulle 

være i dialog om eventuelle alternative ledningsføringer. Hvor det ikke lod sig gøre at flytte 

tracéet eller foretage styrede underboringer (hvor dette kunne anses for forsvarligt i forhold 

til det påviste fortidsminde), blev der kalkuleret med, at det var muligt at åbne felter i hele 

arbejdsarealets bredde. I budgettet var indregnet syv lokaliteter à 400 m2. 

 Det oprindeligt planlagte tracéforløb fra Hestehaven og op mod Ådalsvej blev æn-

dret, fordi tracéet førte hen over et næs, hvor der var særlig risiko for, at der kunne ligge 

bevarede fortidsminder. Tracéet blev derfor senere ført udenom mølledæmningen. Desu-

den kunne strækningen bag om Urlev rumme spor af gårde fra landsbyens ældre historie, 

og der er desuden kendte registreringer af fund i området, hvilket gør det sandsynligt, at 

der kunne være yderligere fund fra andre perioder på stedet. Endelig modtog HOM umid-

delbart før afsendelse af budgettet til godkendelse detektorfundne genstande fra området 

(en tenvægt af bly, et dårligt bevaret fibeldel af bronze og et muligt urnesspænde). 

 

Øst for Urlev førte den arkivalske kontrol til, at en uregistreret gravhøj var optegnet på Ori-

ginal-1-kortet. Højen ligger ca. 60 m nord for traceet. På strækningen fra Urlev til Bråskov 

blev der ikke fundet kendte registreringer i traceet, hvilket til dels kan skyldes, at området i 

overgangen mellem eng og ager har været ekstensivt benyttet, i nyere tid. Topografisk er 

placeringen i bunden af dalen dog således, at der også hér kunne være behov for en for-

undersøgelse. Mens bebyggelse og gravhøje ofte ligger ovenfor ådalen og er så synlige, 

at de i dag ses som kendte registreringer, har selve ådalen dannet ramme for andre af 

fortidens aktiviteter, som ud over landbrugsaktiviteter, har haft transportmæssige funktio-

ner i form af vadesteder og andre typer overgange. Derudover har våd- og fugtigbundsom-

råderne givetvis også trukket aktiviteter, som hører til den rituelle verden, eksempelvis of-
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ringer af genstande. I modsætning til gravhøjene og bopladserne gør disse ikke meget 

væsen af sig og ligger typisk meget spredt. I den ældre stenalder har åløbene fungeret 

som en slags veje i landskabet – her kunne man komme frem og datidens bopladser og 

jagtstationer kan ligge både helt nede ved de gamle åløb på flade småbakker eller ovenfor 

på morænefladen. Der var altså god grund til at være opmærksom på disse forhold. Der er 

dog allerede mange, fine registreringer i nærheden af tracéet – eksempelvis lige vest for 

Bråskov renseanlæg, hvor traceet føres tæt hen under et gammelt moseområde og op 

over meget markante bakker, hvorfra der er flere fine detektorfund som en bronzeøkse 

(Sb. 55 Brå By, Stenderup), fuglefibler (Sb. 57 Brå By, Stenderup) og Brå-kedlen (fundet 

ved Sb. 44 Brå By, Stenderup). Undervejs passerer tracéet en del ejerlavsskel, som også 

kunne være historisk interessante – flest dog i form af vandløb. Her blev der foretaget sty-

rede underboringer. 

På grund af de ovennævnte omstændigheder blev der i budgettet afsat et større timefor-

brug til både maskine og mandskab end sædvanligt for den fire kilometer lange strækning. 

Det forventedes nemlig, at det ikke ville være muligt at holde normalt tempo på grund af 

logistik og afbrydelser – hvilket også viste sig at holde stik. Der var budgetteret med to til 

tre mand på undersøgelsen, så der kunne forundersøges, opmåles og udgraves sidelø-

bende. 

Umiddelbart efter at forundersøgelsesbudgettet var blevet godkendt af Kulturstyrelsen, 

viste det sig, at en del af det oprindeligt planlagte tracéforløb ikke kunne overholdes fra 

bygherres side, da der, ifølge HS’s entreprenør, på en 2 km lang strækning mellem Ådals-

vej og Urlev By alligevel skulle lægges ledningsgrøft i markarealet. Bygherre bad derfor 

om, at der blev udarbejdet et nyt budget for en udvidet forundersøgelse af strækningen. 

 Det ændrede tracéforløb passerer gennem en hævet del af terrænet i en ådal. Ter-

rænet var særdeles velegnet til alle former for aktivitet i forhistorisk tid, og der findes flere 

registrerede – og to uregistrerede overpløjede – gravhøje i nærområdet. Blandt andet lø-

ber tracéet meget tæt forbi en relativt nyregistreret overpløjet anseelig gravhøj Sb. 9 og to 

endnu ikke registrerede, ligeledes overpløjede gravhøje umiddelbart syd for Sb. 13, den 

administrative lokalitet ved Urlev. Traceet passerer ådalen og fortsætter på dens nordlige 

side i et terræn som ligeledes er meget oplagt for at gemme på fortidsminder og passerer 

mod slutningen forbi et område ved Sb. 27, hvor HOM tidligere har undersøgt dele af en 
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bebyggelse fra YRJ/ÆGJ med grubehuse. Ved Sb. 21 havde HOM netop foretaget forun-

dersøgelse af et stort råstofareal og dér blev der påvist mange fortidsminder, som kunne 

dateres til jernalderen, men også til ældre perioder.  

 

Denne beretning omfatter hele strækningen.  

Administrative data 

Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8721 Daugård, var bygherre på projektet og fi-

nansierede den udvidede arkæologiske forundersøgelse, jf. museumslovens kapitel 8. 

Museets kontaktperson var den projektledende ingeniør Rikke Nerup Mønster. 

 Den overordnede myndighed var Hedensted Kommune, Natur og Miljø, Tjørnevej 7, 

7171 Uldum. Museets kommunikation med Hedensted Kommune foregik igennem Peder 

Nygaard Nielsen. 

 Firmaet HM Entreprenør A/S, Snaptunvej 11, Glud, 7130 Juelsminde, var hoveden-

treprenør på byggeriet og bygherres rådgiver med Jesper Kristensen som museets kon-

taktperson. 

 Den opsynsførende myndighed for fortidsminder var Kulturstyrelsen, H. C. Ander-

sens Boulevard 2, 1553 København V, med konsulent/arkæolog Hoda El-Sharnouby som 

sagsbehandler. 

 Ansvarlig for udførelse af den udvidede arkæologiske undersøgelse var Horsens 

Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens. 

 

27. juni 2014, bygherre Hedensted Spildevand henvender sig til HOM med en forespørg-

sel om udtalelse om det planlagt anlægsarbejde og mulig risiko for ødelæggelse af væ-

sentlige fortidsminder ved strækningen. 

10. juli 2014, HOM fremsender udtalelse om mulige truede fortidsminder i forbindelse med 

planlagt anlægsarbejde jf. Museumslovens §25 til bygherre. 

28. august 2014, HOM fremsender anmodning om budgetgodkendelse på 429.157,13 kr. 

inkl. moms for en udvidet arkæologisk forundersøgelse af et ledningstracé på 4 km til Kul-

turstyrelsen. 

29. august 2014, Kulturstyrelsen godkender budget for udvidet arkæologisk forundersø-

gelse. 
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1. september 2014, HOM fremsender udarbejdet budget til godkendelse hos bygherre. 

3. september 2014, HOM fremsender anmodning om budgetgodkendelse på yderligere  

240.383,10 kr. inkl. moms for en udvidet arkæologisk forundersøgelse af yderligere 2 km 

af ledningstracéet til Kulturstyrelsen. 

8. september 2014, Kulturstyrelsen godkender tillægsbudget for udvidet arkæologisk for-

undersøgelse. 

 

Sagens akter, dokumentation, korrespondancer og fund opbevares i Horsens Museums 

arkiver og magasiner og føres under journalnummer HOM 3066 Spildevand Bråskov–

Daugård. Kulturstyrelsen har behandlet sagen under journalnummer 2014-7.24.02/HOM-

0019. Beretninger er uploadet til sb-nr. 170404-129. 

Undersøgelsens forløb, deltagere og øvrige faktuelle forhold 

Den udvidede arkæologiske forundersøgelse af ledningstracéet blev påbegyndt den 3. 

september 2014, og feltarbejdet blev afsluttet den 6. oktober 2014. 

 Undertegnede stod for den daglige ledelse af udgravningen. I feltarbejdet deltog 

desuden museets arbejdsmand/specialarbejder, Jan Simon Jensen. Han afsøgte også et 

lille område af udgravningen med metaldetektor. Museumsinspektørerne Anne Mette Kri-

stiansen og Lone Seeberg Jacobsen forestod det administrative arbejde med sagen. 

 Maskinkraft blev leveret af hovedentreprenør på ledningsarbejdet, HM Entreprenør 

A/S, som skiftevis brugte tre gravemaskiner på bånd (Doosan 25 tons og 30 tons; Liebherr 

20 tons), henholdsvis med 180 cm og 280 cm brede skovle. Maskinerne blev ført af de fire 

maskinfører Jan Aarup, Palle Christensen, Ivan Knudsen og David Kristensen. Skur- og 

toiletvogn blev leveret af Dalsgaard Pavilloner, Industrivej 43, 7080 Børkop. 

 Udgravningen forløb hen over det tidlige efterår 2014. Vejret var dels moderat varmt 

og solrigt, dels overskygget, og der var kun enkelte regnvejrsdage. Det hårde, især i for-

middagstimerne lave og skærende sollys, gjorde til tider iagttagelsesforholdene vanskeli-

ge. Således fremhævede regnvejret eller et lysdæmpende skydække ofte yderlige an-

lægsspor, som i solen nemt kunne være overset, især på den generelt meget lerede og til 

tider ret grusede undergrund. 
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 Jan Simon Jensen har vasket og nummereret fundene fra udgravningen og foretaget 

floteringen af udvalgte jordprøver, der skal analyseres naturvidenskabligt med henblik på 

en C14-datering af tre vigtige anlæg. 

 Lister over anlægs- og fundbeskrivelser, fotos og tegninger blev indtastet i Museer-

nes Udgravningsdatabasen MUD af undertegnede, som også fotograferede den overskue-

lige mængde af fundgenstande med det samme. 

Topografi 

Landskabet, hvor spildevandstracéet skulle nedgraves, er præget af isens bevægelser 

under den sidste del af istiden. Mod vest, omkring Tørring, går hovedstilstandslinien fra 

istidens sidste fase fra syd til nord. Frem mod øst skabte en gletsjer den østjyske is-

randslinie, som trækker sig i nord-sydlig retning igennem landskabet øst for Løsning og 

Hedensted. Øst for denne israndslinie er terrænet kuperet med en jordbund af frugtbar ler, 

mens undergrunden mod sydvest i tiltagende grad består af sand og grus. 

 Landskabet sydøst for Hedensted er præget af den dybt nedskårne dal med Ørum Å, 

og den østlige del af regionen består af storbakkede plateauer adskilt af ådale som flere 

steder er skarpt nedskårne. Den generelle højdekurve nord for Hornsyld ligger ved ca. 50 

DNN og stiger i sydlig retning på 75-100 DNN. 

 Spildevandstraceét strækker sig fra Bråskov igennem Urlev Ådal og stiger i retningen 

nord for Østerskovvej mod Urlev, hvor det passerer byen umiddelbart syd herfor. Tracéet 

fortsætter derefter i sydvestlig retning igennem Ørum Ådal mod Fuglsang, hvorefter det 

følger Urlev Kirkevej mod Femveje. Hér sluttede den arkæologiske forundersøgelse med 

undtagelse af et kort afsnit ved Lildt Møllevej, nordvest for Røde Mølle. 

 Muldlaget var gennemsnitligt omkring 40–60 cm tykt, men kunne somme steder nå 

en tykkelse på op til 160 cm. 

Målesystem 

Da den horisontale opmåling af tracéet og anlæggene foregik med GPS, blev der ikke ud-

lagt et vilkårligt målesystem. Opmålingerne blev foretaget af undertegnede med Trimble 

R8 højpræcisions-GPS (projektion UTM Zone 32 ETRS 89). Opmålingerne er ved optima-

le forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Opmå-

lingsdata ligger på Horsens Kommunes server på G-drevet som eksporterede .csv-filer. 
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Alle opmålingsdata er autodigitaliseret i MapDigi, der opererer med foruddefinerede lag: 

anlæg, felt, fund, snit, målepunkter, prøver, kote, fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som 

regioner. Snit er digitaliseret som linier. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret 

som punkter. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab). Lige-

ledes foregik den vertikale opmåling af udgravningen udelukkende med GPS. I kotetabel-

len ligger en kote for hvert opmålt punkt i anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90. 

 Et enkelt anlæg blev, på grund af dets indviklede og detaljerede karakter, opmålt 

med hånd og efterfølgende georefereret ved indmåling af seks afsatte fikspunkter. 

 

Udgravningsmetode 

Muldafrømning 

Den øvre del af muldlaget, lige til umiddelbart over undergrunden, blev afrømmet med 

gravemaskine, hvorefter overfladen blev iagttaget og hurtig gennemsøgt efter muligt 

fundmateriale, der typisk kan optræde på overgangen mellem pløjelaget og den naturlige 

undergrund. Derefter blev den resterende del af muldlaget afgravet indtil den rene under-

grundsjord og de eventuelle nedgravede forhistoriske anlægsspor trådte frem. Den afgra-

vede muldjord blev, under hensyntagen til det efterfølgende anlægsarbejde, lagt til den 

ene eller anden side langs med grøftekanten. I de tilfælde, hvor der ved finafrømningen 

med gravemaskinen fremkom nedgravede anlæg i undergrundsjorden, blev fladen løben-

de skovlet ren med håndkraft. I de områder, hvor især stolpehullerne stod isolerede eller 

ikke dannede entydige mønstre, blev anlæggene snittet med det samme for at udskille 

tvivlsomme anlæg, mulige dyregange eller rene undergrundssfænomener. Entydige forhi-

storiske anlægsspor blev renset i overfladen, indridset med skovl og forsynet med et fort-

løbende anlægsnummer til efterfølgenede opmåling, registrering og undersøgelse. På den 

måde fulgtes maskinen og den arkæologiske undersøgelse i daglige etaper på gennem-

snitlig 500–800 m (fig. 1), som blev gravet konsekvent i øst-vestlig retning fra Bråskov til 

Daugård. Rækkefølgen af disse etaper rettede sig udelukkende efter entreprenørens afgø-

relse og ønske i forbindelse med proceduren i anlægsarbejdet. 

 Ved to lokaliteter var det nødvendigt, efter planen og aftale med bygherre og entre-

prenør, at udvide udgravningsarealet af tracéet til den fulde tilladte bredde, for at undersø-

ge de fundne anlæg så omfattende som muligt (fig. 1). Begge lokaliteter ligger ved Urlev 
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Kirkevej, den første ca. 0,6 km luftlinie SSV for Urlev (størrelse af det udvidet areal 19 x 

5 m), den anden ca. 1,25 km SV for Urlev (størrelse af det udvidet areal 70 x 5–6 m). Un-

dersøgelsen af de anlæg, der var fundet på de to lokaliteter varede sammenlagt ti dage. 

De fleste anlæg og enkelte flader på begge steder blev afrenset med graveske, snittet 

med spade og dér, hvor det skønnedes at være nødvendig, udgravet med graveske. 

 

Dokumentation 

På grund af de pressede arbejds- og tidsforhold blev anlæg og feltgrænser i de frilagte 

strækninger opmålt med GPS både sideløbende med muldafrømning og umiddelbart efter. 

Umiddelbart efter opmåling blev de registrerede anlæg undersøgt og dokumenteret, såle-

des, at den berørte af tracéet omgående kunne frigives til anlægsarbejdet. 

 I forbindelse med anlægsundersøgelserne af de nævnte udvidelser blev der udprintet 

arbejdsplaner (1:100) som afsæt for arbejdet med at snitte anlæggene. Når der blev fundet 

nye anlæg, eller de fundene anlæg viste sig at være ikke indmålt korrekt, blev disse kor-

rekturer håndtegnet på den pågældende arbejdsplan. Endvidere blev snitmærker, eventu-

elle udgåede anlæg og diverse iagttagelser noteret dér. Nytilkommende anlæg og ændrin-

ger i de øvrige anlæg blev også indmålt med GPS. 

 De digitale rådata fra GPS opmålingerne ligger uredigeret på HOM serveren under 

det respektive sagsnummer til eventuel senere kontrol. Af disse rådata blev der lavet en 

kopi til beretningsarbejdet, som ligger i den pågældende HOM 3066 sagsmappe. Disse 

opmålingsfiler er redigerede og afspejler undertegnedes endelige tolkning af de fundne 

anlæg. Det vil sige, at tidligere fejlmålinger blev rettet og udgåede anlæg slettet. 

 Eftersom GPS opmålingernes nøjagtighed har sine begrænsninger ved dokumentati-

on af komplekse anlæg og anlægsspor af mindre størrelse, valgte undertegnede i et enkelt 

tilfælde at dokumentere pågældende anlæg med en håndtegnet plan (målestoksforhold 

1:20) i et arbitrært målesystem ved hjælp af tommestok, målebånd og målesøm, som ef-

terfølgende blev georefereret med GPS. 

 

Forundersøgelsesstrategi 

Eftersom den udvidede forundersøgelse primært foregik indenfor den aftalte 2 m brede 

søgegrøft, var den overordnede strategi begrænset til at registrere de fortidsminder, der lå 

indenfor tracéet. I det øjeblik, hvor der fremkom store anlæg eller anlægskoncentrationer, 
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især af stolpehuller, der tillod at genkende et kontekstuelt system, blev tracéet indenfor de 

fastlagte rammer udvidet præcis nok til at undersøge anlæggene i det størst mulige om-

fang. Som følge af denne strategi blev fire større kontekster totalundersøgt, det vil sige, at 

samtlige anlægsspor blev oprenset i fladen, snittet og dokumenteret. 

 

Anlægs- og konstruktionsregistrering 

Generelt blev de snittede anlæg tegnet i målestok 1:20. Udvalgte anlæg blev tømt efter 

registrering af profil. For alle anlæg blev profilen også registreret med foto. Anlæggene 

blev i felten registreret ud fra udgraverens vurdering og med mulighed for at skrive alle 

data som fritekst. Ved den efterfølgende indtastning af anlægsbeskrivelserne i MUD blev 

enkelte data trukket ud af den øvrige beskrivelse. 

 

Fotoregistrering 

Der blev anvendt digitalt kamera både i forbindelse med udgravningen og i forbindelse 

med fundgennemgangen, hvor der blev der taget genstandsfotos. Alle billeder er gemt 

som JPG-filer, registeret som 3066F1dig ff. og indtastet i MUD-databasen. 

 

Fundhåndtering 

Fundene blev løbende tildelt x-nummer i felten og hjemtaget. Løsfund, især flintredskaber, 

som ikke kunne relateres til anlæg, blev indmålt med GPS. Derefter blev fundene vasket 

og nummeret af Jan Simon Jensen. Undertegnede indtastet fundene i MUD-databasen 

med registrering af antal, materiale, genstandstype og datering. 

 

Naturvidenskab 

Ved udgravningen blev der indsamlet i alt 29 jordprøver fra hvert tagbærende stolpehul fra 

de tre huse der blev fundet. Det blev gjort med henblik på en mulig C14-datering af kon-

struktionerne, hvor materiale fra netop tre anlæg i hver konstruktion bør dateres. udover 

prøverne fra de omtalte huse, blev der udtaget jordprøver fra to gruber – en formodet kæl-

der-/opbevaringsgrube i et af husene og en affaldsgrube. I skrivende stund afventes god-

kendelse fra Kulturstyrelsen til flotering og naturvidenskabelig analyse af i alt ni udvalgte 

jordprøver med henblik på C14-datering. 
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Undersøgelsens resultater 

I forbindelse med den udvidede arkæologiske forundersøgelse blev der afdækket tre væ-

sentlige fortidsminder, og derudover blev der fundet forholdsvis få og overvejende uvæ-

sentlige fund som geografisk lå meget spredt (sporadiske stolpehuller, materialetagnings- 

og affaldsgruber, kogegruber, enkelte tofteskel, såvel som en række moderne nedgravnin-

ger til enten dræn-, telefon- eller strømledninger). En mindre del af anlæggene kan, ud fra 

deres konstruktion eller fundmaterialet, dateres. Det drejer sig om følgende perioder: yng-

re stenalder/bronzealder, yngre germansk jernalder/ældre vikingetid og middelalder/nyere 

tid. 

 Undersøgelsens væsentligste fund er velbevarede spor efter et grubehus fra ældre 

vikingetid. Huset ligger ved Urlev Kirkevej, sydvest for Urlev og nordøst for Ballevej, og har 

tilsyneladende fungeret som vævehytte. Et andet vigtigt fund blev gjort ved Urlev Kirkevej, 

umiddelbart øst for Fiskbæk, hvor der blev afdækket spor efter to treskibede langhuse, 

som, efter konstruktionen og det keramiske fundmateriale at dømme, formodentlig kan 

dateres til yngre germansk jernalder/ældre vikingetid. 

 

Denne beretning omhandler resultaterne fra undersøgelsen af en samlet længde på 5.067 

m og et areal på ca. 10.230 m2. Ca. 450 m eller 900 m2 af ledningstraceet blev ikke under-

søgt, da disse førte igennem vandførende vådområder med et høj grundvandsspejl, hvilket 

gjorde en arkæologisk undersøgelse uden vandspejlsænkning umulig. 

 

I forbindelse med udgravningen måtte vi udelukkende frilægge og undersøge fortidsmin-

der, som kom frem inden for tracéets rammer. De steder, hvor de fundne fortidsminder var 

tilstrækkeligt omfattende eller talrige, kunne undersøgelsesarealet dog udvides til tracéets 

fulde arbejdsbredde på 6 m. Denne mulighed betød, at der blev lavet tre udvidelser med et 

samlet areal på ca. 500 m2. 

 Ved samme lejlighed blev der indmålt to registrerede og fem hidtil uregistrerede 

gravhøje med GPS (fig. 2. 6). 
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Fig. 2  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Reliefkort over undersøgelsesareal ved Urlev Kirke-
vej sydvest for Urlev. Beliggenhed af langhuse A277 og A278 i tracéforløbet og markering af tre hidtil uregi-
strerede gravhøje (se også fig. 5). 
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Konstruktionerne 
 

Hus A277

 

Tre-skibet langhus, orienteret VØ. Huset består af mindst fire sæt tagbærende stolpehul-

ler: A113/A111, A103/A106, A99/A105, A98/A104 (benævnt fra V mod Ø). På trods af en 

grundig afsøgning har det ikke været muligt at finde yderlige tagbærende stolpehuller af 

den samme bevaringstilstand som dem der ligger længere mod V. Mulige anlæg, der kun-

ne betragtes som et yderligt sæt tagbærende stolpehuller, er A117/A118; der er dog kun 

en lille rest af bunden af A117 bevaret. Den indbyrdes afstand mellem stolpehullerne i de 

enkelte sæt er omtrent knap 2,5 m. Det virker dog som om, at midtskibet bliver en anelse 

smaller i Ø-enden af huset.  

 Huset har en uregelmæssig opbygning. Fra V mod Ø er der fire forskellige lange fag 

på henholdsvis 6,5 m, 5,5 m, 3,5 m og 2,5 m bevaret, så der synes ikke at være tale om 

regulære, kvadratiske moduler. 

 På N-siden af huset blev der fundet mulige spor efter to dørstolper i A108 og A107 

og et vægforløb A148/A109 på henholdsvis ca. 3,5 m og 4 m længde V og Ø for dørstol-

Fig. 3  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Treskibet langhus A277, planum. 
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perne. A110 i NØ-enden af huset tolkes som en hjørnerest af gavlen. I den nordvestlige 

halvdel af huset er det øvrige vægforløb meget nedslidt. Anlæggene A114, A121 og A116 

tolkes som mulige rester af vægforløbet, men om det er vægstolper eller selve væggen 

der står tilbage, kan ikke mere afgøres. A120 og A119 tolkes på samme måde som svage 

spor efter V-gavlen af huset. Det var ikke muligt at frilægge S-siden af huset helt, for om 

muligt at afsøge undergrunden for spor efter det sydlige vægforløb. Der er ingen bevarede 

spor efter indre konstruktioner i huset. 

 Konklusionen er, at der er en afstand på ca. 1,5 m mellem V-gavl og det vestligste 

sæt tagbærende stolper; ved østenden af huset er afstanden ca. 2,5 m mellem Ø-gavl og 

det østligste sæt tagbærende stolper. Afstanden mellem det nordlige vægforløb og den 

nordlige række af tagbærende stolper er godt 1,5–2,0 m. Det betyder, at den omtrentlige 

længde af huset A277 fra gavl til gavl er ca. 22 m. Bredden ved midten af hus A277 er 

godt 6 m, mens bredden af husets ender ligger ved 5,5 m. 

 Dybden af de overvejende meget tydelige tagbærende stolpehuller varierer en del: 

Set A117/A118, dybde 2–3/20 cm; set A113/A111, dybde 50/44 cm; set A103/A106, dybde 

46/50 cm; set A99/A105, dybde 20/15 cm og set A98/A104, dybde 50/60 cm. I seks af de ti 

tagbærende stolpehuller blev der fundet bevarede stolpespor med en dybde på 30–60 cm.  

 Der er udtaget jordprøver fra A98 (x52), A104 (x55), A99 (x53), A103 (x54), A106 

(x57), A113 (x59), A111 (x58). Alle prøverne er udtaget fra stolpespor, tre af dem (x54, 

x55, x57) blev trukket ud til C14-datering. 

 Huset består af følgende anlæg: A98, A99, A103, A104, A105, A106, A107, A108, 

A109, A110, A111, A113, A114, A116, A115, A117, A118, A119, A120, A121, A148. 

 Indenfor husarealet, umiddelbart syd for tagstolpehul A106, ligger grube A276. Dens 

stratigrafiske tilknytning til hus A277 kan dog ikke vurderes. 

 Fundmateriale: Et sideskår (x38) stammer fra grube A276. Skåret er fra et åbent kar;  

dateringen er usikker, men formodentlig ældere vikingetid. 
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Hus A278 

Tre-skibet langhus, orienteret VØ. Huset består af fem sæt tagbærende stolpehuller, hvor-

af de to østligste sæt A127/A126 og A124/A123 (benævnt fra V mod Ø) kunne påvises 

ved udgravning. På grund af de kendte udgravningstekniske begrænsninger i undersøgel-

sen, var det ikke muligt at frilægge de tilsvarende sydlige stolpehuller, der ville passe 

sammen med tagstolpehullerne A134, A132 og A130. Det samme gælder for tagstolpehul-

lerne A131 og A128, som står godt 1 m øst for henholdsvis A132 og A130. De stratigra-

fiske forhold mellem A132/A130 og A131/A128 kunne ikke bestemmes. Derfor kan det 

ikke afgøres, hvorvidt disse fire tagstolpehuller vidner om en senere ombygning af huset, 

hvor der sandsynligvis blev udskiftet to sæt tagstolper, eller, hvad der synes at være min-

dre sandsynligt, om der er tale om dele af en indre konstruktion. 

 I denne sammenhæng skal det nævnes, at der i stratigrafien af stolpehul A134 kunne 

iagttages et ældre og et yngre stolpespor, det vil sige, at der her i enden af huset, på et 

senere tidspunkt også blev udskiftet en tagbærende stolpe. 

Fig. 4  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Treskibet langhus A278, planum. 
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 Den indbyrdes afstand mellem stolpehullerne i de enkelte sæt er på knap 2,5 m. 

Hvorvidt midtskibet af hus A278 bliver smallere mod Ø-enden af huset, ligesom man kan 

se det ved hus A277, kan ikke afgøres med sikkerhed. 

 I modsætning til fundene i hus A277, blev der her i V-enden af hus A278 konstateret 

et muligt sæt af gavlstolper, hvoraf A135 er det nordlige af det formodede par. 

 Huset har en uregelmæssig opbygning. Fra V mod Ø er der tale om fire forskellige 

lange fag på henholdsvis 3,0 m/3,5 m, 4,0 m/4,5 m, 4,5 m/3,0 m og 2,0 m, alt afhængig af, 

hvilke tagstolpesæt der måles afstand til, eller hvilke tagstolper kan tilknyttes husets anta-

gede ombygningsfase. Der synes ikke at være tale om regulære, kvadratiske moduler. 

 Ved den vestlige gavlende af hus A278 blev der frilagt en del af en væggrøft A136, 

som står i direkte stratigrafisk forbindelse både med gavlstolpen A135 og med to mindre 

vægstolper A279 og A280. Gavlens let buede vægforløb munder ud i det nordvestlige 

hjørne af huset og løber derfra knap 1,5 m mod øst, hvor det trækker lidt ind i huset og 

ender dér. Om denne lille konkave runding i væggen kan tolkes som et spor efter en ind-

gang ved NV-hjørnet af huset, kan ikke afgøres, fordi anlægssporene er meget nedslidte. 

Anlæg A270 tolkes som fortsættelsen af væggrøft A136 mod Ø. Yderlige svage spor efter 

det nordlige vægforløb i hus A278 kom til syne ca. 6 m længere mod Ø (anlæg A146, 

A145, A144, A143, A125 og vægstolpehul A275). I Ø-enden af huset er der hverken væg-

groft eller gavl bevaret, og der blev ikke fundet tegn på et sæt gavlstolper eller andre an-

tydninger af, hvordan Ø-gavlen så ud. 

 Heller ikke hér var der mulighed for at frilægge S-siden af hus A278 helt, for at afsø-

ge undergrunden for spor efter det sydlige vægforløb. 

 Men det tyder det på, at der kan regnes med en afstand på ca. 2–2,5 m mellem V-

gavl og det vestligste sæt tagbærende stolper. Afstanden mellem det nordlige vægforløb 

og den nordlige række af tagbærende stolper måler også her 1,5–2,0 m. Den største 

bredde midt i huset er godt 6 m, mens bredden ved husets ender ligger på 5,5 m. Husets 

bevarede længde er 16 m. Hvis der, ligesom ved V-gavlen, regnes med yderlige 2–2,5 m 

afstand mellem det sidste par tagstolper og Ø-gavlen, er det muligt at antage en huslæng-

de på ca. 19 m. 

 Dybden af de overvejende velbevarede og tydelige tagstolpehuller varierer en del: 

Gavlstolpe A135, dybde 62 cm; set A134/–, dybde 64/– cm; set A132/–, dybde 34/– cm; 

set A131/–, dybde 42/– cm; set A130/–, dybde 44/– cm; set A128/–, dybde 40/– cm; set 
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A127/A126, dybde 24/30 cm og set A124/A123, dybde 62/46 cm. I otte af de ti tagbæren-

de stolpehuller blev der fundet bevarede stolpespor med en dybde på 30–64 cm. 

 Indenfor husarealet, lige mellem tagstolpehullet A130 og dens formodede pendant 

syd for, ligger grube A129. Dens position midt mellem de to tagbærende stolpehuller og 

den stratigrafiske tilknytning til tagstolpehullet A130 bekræfter, at gruben, formodentlig en 

opbevarings- eller kældergrube, var en del af huset. Gruben blev snittet på tværs, den er 

40 cm dyb og rundbundet, med en lodret Ø-side og en jævnt skrå V-side. I det vestligste 

fag, umiddelbart vest for tagstolpehullet A132 og lige ved det formodede indgangsparti af 

huset, ligger endnu en grube (A133). Den er asymmetrisk placeret, og det er ikke sikkert, 

at den hørte til huset. 

 I hus A 278 er der udtaget jordprøver fra A123 (x60), A124 (x61), A129 (x62), A130 

(x63), A131 (x64), A134 (x65, x66), A135 (x67). Alle prøver er udtaget fra stolpespor, und-

tagen den fra opbevaringsgrube A129 (x62). Fem prøver (x60, x61, x65, x66, x67) blev 

trukket ud til C14-datering. 

 Huset består af følgende anlæg: A123, A124, A125, A126, A127, A128, A130, A131, 

A132, A133, A134, A135, A136, A143, A144, A145, A146, A270, A275, A279, A280. 

 Fundmateriale: I fyldet fra tagstolpehul A124 blev der fundet to sideskår uden væ-

sentlige kendetegn (x18, x33) fra åbne kar, et fragment fra en udekoreret vævevægt og få 

stykker brændte dyreknogler (x32); dateringen er usikker. Sideskår (x30), som ikke har 

væsentlige kendetegn, stammer fra stolpehul A132; dateringen er usikker, men er formo-

dentlig ældre vikingetid. 

 Reference: HOM foretog i 2013 omfattende arkæologiske udgravninger på markerne 

ved Ålkærgårdvej, Rådved, nordvest for Horsens. Her blev der undersøgt en bebyggelse 

fra yngre germansk jernalder (HOM 3008 Biogasanlæg ved Ålkærgårdvej). Grundplanen 

af et af de fundene langhuse (A2002; længde 22 m; bredde ca. 5,5 m) minder med sine 

karakteristiske proportioner om det her omtalte hus A 278 ved Urlev Kirkevej. Huset A2002 

dateres af udgraveren til perioden sen ældre/tidlig yngre germansk jernalder, og denne 

tidshorisont passer godt sammen med den dateringsansats som keramikken giver for hus 

A278 ved Urlev Kirkevej. 
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Principskitse af treskibet hus.  

Fig. 5  HOM 3008 Biogasanlæg ved Ålkærgårdvej. Treskibet langhus A2002, planum. 
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Fig. 6  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Reliefkort over undersøgelsesareal ved Urlev Kirkevej 
umiddelbart SSV for Urlev by. Beliggenhed af grubehus A92 i tracéforløbet og markering af fem hidtil uregistre-
rede gravhøje (se også fig. 1). 
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Grubehus A92 

 

Grubehus, orienteret VØ. Huset viste sig i fladen som en uregelmæssig oval, 4,5 m lang 

og 3,5 m bred fyldskifte. Husgruben var en 10–20 cm dyb nedgravning med meget svagt 

skrånende sider; bunden var uregelmæssig flad og lidt dybere rund omkring tagstolpehul-

lerne. Terrænet skrånede mod vest. Fylden var ikke lagdelt og bestod af mørkt, gråbrunt 

leret, let muldet sand med småsten. Det indeholdt en del trækulsnister og sporadiske 

krummer af brændt ler. 

 Langs med den VØ orienterede midterakse blev der fundet fem tagstolpehuller, A149 

og A150 i den vestlige halvdel af huset og A151, A152 og A153 i den østlige. I alle kunne 

der ses tydelige stolpespor. Tagstolpehul A151 i den østlige side af huset må, på grund af 

sit stratigrafiske forhold til A153, tilhøre en tidligere af huset mindst to faser. Stratigrafien 

tillader dog ikke, at bestemme den ældre pendant til A151 i V-enden af huset. De tagbæ-

Fig. 7  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Planum af grubehus A92, som blev brugt som en 
vævehytte. Sort markerer dele af huskonstruktionen, såsom tagstolpehuller, ingangsstolpehuller og pælehul-
ler. Grå markerer rester af indretningen på indersiden af huset, som en opretstående vævestol og en mulig 
lille bænk. 
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rende stolper i begge ender af huset må således være bleve udskiftet mindst én gang. 

Dybden af tagstolpehullerne og stolpesporene er lidt varierende: A149, dybde 30/30 cm; 

A150, dybde 44/44 cm; A151, dybde 40/24 cm; A152, dybde 42/36 cm; A153, dybde 44/26 

cm. Det synes, at hverken nedgravningsdybden af stolpehullerne eller bundniveauet af 

stolpesporene tillader umiddelbart en konklusioner om, hvilken ombygningsfase de enkelte 

stolper kan tilskrives. Dog grundede stolperne i tagstolpehuller A150 og A152 tilsynela-

dende dybere end dem i tagstolpehullerne A149, A151 og A153. Eftersom A151 er ældre 

end A152, kan de dybe tagstolpehuller A150 og A152, måske også A153, muligvis anses 

for at være del af den yngre fase af huset. 

 I vestenden vidner to stolpehuller A262 og A263, som stå vinkelret i forhold til mid-

teraksen af grubehuset, muligvis om en bærende indvendig konstruktion eller opdeling 

(A262, dybde 40 cm; A263, dybde 15 cm). To yderligere stolpehuller A154 og A155 på S-

siden af grubehuset tolkes som dørstolpehuller til en lidt skråstillet indgang, der åbner hu-

set mod ØSØ (A154, dybde 22 cm; A155, dybde 23 cm). Umiddelbart skråt ved siden af 

det østlige dørstolpehul A155 ligger stolpehul A157, som var sandsynligvis var en del af 

indgangskonstruktionen, måske fra en senere ombygning. 

 Husets indre areal omkranses i fladen af to velbevarede, forholdsvis regelmæssige 

rækker af dobbelte, tætstående pælehuller, som danner en del af den oprindelige husvæg. 

Kun udvalgte pælehuller blev undersøgt. Det viste sig, at væggen var bygget af tilspidsede 

pæle med en diameter på ca. 9–12 cm som var banket ca. 20–40 cm ned i undergrunden. 

Tæt op ad østsiden af indgangen til huset ligger yderligere et stolpehul A156, som snitter 

et tidligere pælehul fra husets væg. Det kunne ikke afgøres, om dette stolpehul er tegn på 

endnu en efterfølgende ændring af den oprindelige indgangskonstruktion. 

Fig. 8  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Profil langs midten af grubehus A92 og de fem 
tagstolpehuller A149, A150, A151, A152 og A153 med stolpesporene. Set fra S. 
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 I den nordøstlige halvdel af huset blev der fundet to stolpehuller A264 og A203, som 

stod parallelt med nordvæggen med en indbyrdes afstand på 170 cm, lige Ø og V for en 

110 x 40 cm langoval og kun 7–8 cm dyb nedgravning A210 (A264, dybde 15 cm; A203, 

dybde 42 cm). I den ovale nedgravning blev der blandt andet fundet et fragment af en væ-

vevægt af brændt ler. Disse tre anlæg tolkes som typiske spor efter en opretstående væ-

vestol (markeret med grå). 

 En serie af små pælehuller i den sydøstlige halvdel af huset er spor efter yderlige 

indre konstruktioner, og de kan med forsigtighed tolkes som spor efter en vægbænk. 

 Der blev ikke opdaget hverken et påført gulvlag som del af konstruktionen i grubehu-

set eller en regelmæssig smudsflade. Dog var overfladen af den lerede undergrund på 

indersiden af huset mærkbar tættere og hårdere end på ydersiden, hvilket tolkes som et 

resultat af den aktivitet der foregik i huset. Desuden blev der, lige mellem nordvæggen og 

den formodede vævestol, fundet et tyndt smudslag A228. Dette er sandsynligvis en rest af 

en gangflade. 

 

Fig. 9  HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Grubehus A92, planum, set fra SSØ. 
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 I hus A92 er der udtaget jordprøver fra A149 (x40), A150 (x41), A151 (x42), A152 

(x43), A153 (x44), A155 (46), A156 (x47), A157 (x48) og A203 (x49). Alle prøver er taget 

fra stolpespor; fire prøver (x40, x41, x42, x43) fra tagstolpehullerne indsendes til C14-

datering. Derudover blev der taget jordprøver fra det øverste fyldlag A92 (x39) og fra fyld-

laget i nedgravning A210 (x50). 

 Huset består af følgende anlæg: A149–A159, A161–A174, A182–A194, A196, A198–

A229, A231–A233, A235–A238, A240–A248, A250–A258, A262–A264. 

 Fundmateriale: Fra det øverste fyldlag A92 stammer et randskår (x70) fra et lokalt 

fremstillet slavisk kugleformet kar med indadbøjet rand (900-tallet) og to usignifikante 

sideskår (x12, x26) fra åbne kar (formodentlig ældre vikingetid). I vævstolpehul A203 er 

der fundet et usignifikant sideskår (x28) fra et åbent kar (formodentlig ældre vikingetid). I 

fyldlaget i nedgravning A210 er der fundet et randskår (x29) fra et lokalt fremstillet slavisk 

kugleformet kar med indadbøjet rand (900-tallet) og et tenvægtfragment af brændt ler 

(x68) (formodentlig ældre vikingetid). 

 

 

Principtegning af grubehus
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Genstandsmaterialet  

Ved den udvidete forundersøgelse er der registreret i alt 71 genstandsnumre, hvoraf 29 

numre omfatter jordprøver og 3 er henholdsvis trækul, en lille mængde brændte dy-

reknogler og et forstenet søpindsvin fra grubehuset A92. Som de væsentligste fund næv-

nes følgende. 

 Af flint er der fundet 25 afslag (x1, x2, x3, x7, x8, x15, x21, x36, x71), otte flækker 

(x3, x4, x19, x36), fem skraber (x9, x14, x25), en kniv (x13), en blok (x8), en klump (x2), 

tre kerner (x 16, x37) og et styk ildskørnet flint. 

 Af keramikken fandtes to usignifikante randskår fra bronzealderen (x6, x69), et rand-

skår fra jernalderen (x5) og tre uornamenterede randskår fra ældre vikingetid (x18, x29, 

x70). Derudover fandtes 19 usignifikante sideskår fra bronzealderen (x11, x17, x22, x35) 

og 19 usignifikante sideskår fra ældre vikingetid (x26, x28, x30, x33, x38). 

 Ligeledes er der fundet et fragment af en vævevægt (x31) og et fragment af en ten-

vægt (x68), begge sandsynligvis fra ældre vikingetid. 

 De få karakteristiske keramikfragmenter fra langhusene A277 og A278, men især fra 

grubehuset A92 giver en ret præcis terminus antequem for deres opførelsestidspunkt. 

 De fleste fund fremkom som løsfund eller i forbindelse med sporadiske anlæg af se-

kundær betydning. Dem, der blev fundet i kontekst med de tre huse, er beskrevet dér. 

 Der blev taget 29 floteringsprøver, hvoraf ni skal indsendes til naturvidenskabelig un-

dersøgelse med henblik på C14-dateringer af langhusene A277 og A278 og grubehuset 

A92. 
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Udvalgte fundgenstande fra undersøgelsen 
 

  

Fig. 10 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Udsmidslag A78, fund x7. Seks flintafslag og et 
brudstykke af en slagsten. Datering yngre stenalder. 
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Fig. 11 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Grube A8, fund x2. Et stor flintafslag og en 
ildskørnet flintklumpe. Datering stenalder. 
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Fig. 12 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Grube A28, fund x3. Tre styk flintafslag, en stor ryk-
flække af flint, et brudstyk af en flintflække, en flintflække Type A, slået med mellemstok af hjortetak. Date-

ring ældre stenalder. 
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Fig. 13 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Løsfund x4. En flintflække Type B. Datering yngre 
stenalder. 
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Fig. 14 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Løsfund x8. To flintafslag og en flintblok. Datering 
Yngre Senneolitikum. 
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Fig. 15 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Grube A90, x25. To flintskraber. Datering Yngre 
Senneolitikum. 
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Fig. 17 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Fra overfladen i hus A278, x19. Flintflække Type A, 
muligvis en kniv eller et flækkesegl. Slået med mellemstock af hjortetak. Slidspor på oversiden, brugspor på 
den ene langside/kant. Datering Senneolitikum. 
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Fig. 18 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Løsfund x13. Buekniv af flint. Datering Ældre Senne-
olitikum. 
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Fig. 19 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Løsfund x14. Flintskraber, lavet af en frostspræng-
ning. Datering stenalder. 
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Fig. 20 HOM 3066 Spildevand Bråskov–Daugård. Grube A267, fund x36. Syv flintafslag og tre flintflæk-
ker Type B, en flække har spor af brug på begge kanter. Datering yngre stenalder. 
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Fremtidigt arbejde på stedet 

Resultatet fra den udvidede forundersøgelse formidler et tydeligt billede af, hvor det umid-

delbart ville være lønsomt at foretage yderligere fremtidige undersøgelser. I ledningstracé-

ets forløb fandtes især to lokaliteter, hvor der blev påvist tilstrækkelig mange og koncentre-

rede bosættelsesspor fra yngre jernalder og vikingetid, som i fremtiden kan give anledning 

til mere omfattende arkæologiske undersøgelser. Den ene lokalitet ligger ved Urlev Kirke-

vej, sydvest for Urlev og nordøst for Ballevej. Den anden fandtes længere mod sydvest 

ved Urlev Kirkevej, øst for Fiskbæk og dermed i nærheden af et område, hvor HOM i 2009 

havde påvist bebyggelsesspor fra yngre jernalder, blandt andet langhuse og grubehuse 

(HOM 2471 Fuglsang/Ørum). 

 Grundet det langstrakte, men forholdsvis begrænsede undersøgelsesareal kan der 

efter afslutning af det arkæologiske arbejde konstateres, at både de registrerede anlæg og 

det indsamlede genstandsmateriale vidner om sporadiske forhistoriske levn i nogle dele af 

tracéet, mens andre strækninger umiddelbart giver indtryk af at være vidtgående fundtomt. 

Erfaringen viser og, at dette billede kan ændre sig hurtigt udenfor den smalle undersøgte 

stribe og ville kræve et arkæologisk eftersyn. 

 Tracéstrækningen blev efter afslutning af de arkæologiske undersøgelser frigivet for 

Hedensted Spillevand A/S til det planlagte anlægsarbejde. 


