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Forud for etablering af en ny rundkørsel i krydset mellem Hovedvejen,
Bottrupvej og Nederholmsvej ved Ølsted blev der foretaget en udgravning af et
2
areal på ca. 360 m . Udgravningsfeltet var beliggende i et område, hvor der
skulle etableres skurby.
Ved udgravningen blev der undersøgt et aktivitetsområde fra tidlig
førromersk jernalder (periode I), bestående af tre gruber samt syv fyldskifter og
et enkelt stolpehul. Særligt fra A8, en ca. fem meter lang og op til en meter dyb
grube, blev der indsamlet et righoldigt keramikmateriale samt en del brændte
dyreknogler. Gruben tolkes som en lertagningsgrube, som siden er blevet fyldt
op med husholdningsaffald fra en endnu ukendt boplads i nærområdet.
Alternativt har der ligget huse i umiddelbar nærhed af aktivitetsområdet, men
sporene nu er blevet pløjet væk.
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Undersøgelsens forhistorie
I april 2010 foretog Horsens Museum en forundersøgelse af et areal på ca. 9.350 m2 forårsaget af
planerne om en ny rundkørsel i krydset mellem Hovedvejen, Bottrupvej og Nederholmsvej ved Ølsted
samt en tunnel under Hovedvejen (Figur 1). Hedensted Kommune, bygherre på den kommende
rundkørsel, havde anmodet museet om at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse. På forhånd var
der ikke kendskab til fortidsminder i det berørte område, men især øst for den kommende rundkørsel,
hvor der skulle etableres et større arbejdsareal og en skurby, var der tale om en oplagt topografi for
forhistorisk bebyggelse og aktiviteter.

Figur 1. Plan over den kommende rundkørsel ved krydset Hovedvejen, Bottrupvej og Nederholmsvej ved Ølsted.
Bred skravering markerer arbejdspladsareal og svarer til grænsen af det område, som blev forundersøgt.

Ved forundersøgelsen blev der påvist et mindre område med væsentlige fortidsminder i form af
gruber og fyldskifter fra tidlig førromerk jernalder (periode 1) – antageligt udgørende et
aktivitetsområde, idet der ikke blev erkendt stolpehuller/bebyggelse. I alt blev der udpeget et areal på
ca. 300 m2, som enten skulle udgraves eller friholdes for anlægsarbejde (Figur 2 + 3). Det udpegede
areal med væsentlige fortidsminder var beliggende i området for den kommende skurby/det større
arbejdsareal.
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Figur 2. Med grønt er markeret de arealer, som umiddelbart kunne frigives efter forundersøgelsen. Med rødt er
markeret det udpegede område med væsentlige fortidsminder.

Figur 3. Det udpegede område med væsentlige fortidsminder i søgegrøfterne 6 og 7.

Bygherre ønskede at få området udgravet, og forløbet og resultaterne af udgravningen beskrives i
denne rapport.
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Administrative data
Hedensted Kommune – med Niels H. Nicolaisen (Teknisk Afdeling) som kontaktperson – var bygherre på
projektet og finansierede udgravningen, jf. museumslovens bestemmelser (kapitel 8). Fra museets side
fungerede museumsinspektørerne Anders H. Nielsen og Anne Mette Kristiansen som administrativt
ansvarlige. Sagens akter, dokumentation og korrespondance findes på Horsens Museum under
journalnummeret HOM 2600. Kulturstyrelsens journalnummer er 2010-7.24.02/HOM-0003.
Kort beskrivelse af den administrative sagsgang: Umiddelbart efter forundersøgelsens afslutning
informerede Anne Mette Kristiansen pr. mail Hedensted Kommune ved Niels H. Nicolaisen om
forundersøgelsens resultater. Niels H. Nicolaisen meddelte pr. mail, at kommunen ønskede området
med væsentlige fortidsminder udgravet. Museet udarbejdede et udgravningsbudget, som blev godkendt
af Kulturstyrelsen den 28. april 2010. Budgettet blev forelagt bygherre, som den 4. maj 2010 godkendte
budgettet pr. mail. Udgravningen kunne da opstartes, så snart museet havde ledigt mandskab til
opgaven.

Undersøgelsens forløb, deltagere og øvrige faktuelle forhold
Den arkæologiske udgravning blev påbegyndt den 4. maj 2010, og feltarbejdet blev endeligt afsluttet
den 6. maj 2010.
Undertegnede, arkæolog Martin Krog Nielsen, fungerede som daglig udgravningsleder og
beretningsansvarlig. Desuden deltog arkæologerne Esben K. Hansen og Anders Christensen i
feltarbejdet. Personale ved Horsens Museum har vasket og nummereret genstandsmaterialet fra
udgravningen.
Maskinkraft blev leveret af Entreprenør Jens Karstensen A/S i form af en mellemstor gravemaskine
på bånd. Maskinen blev ført af formand Niels Fosgrau.
Udgravningen foregik i noget ustadigt forårsvejr med vekslende skyer og sol – dog overvejende
tørt, men ikke specielt lunt. Vejret gav ingen nævneværdige gener for udgravningsarbejdet.

Topografi, terræn og undergrund
Det berørte areal var beliggende i et svagt skrånende terræn med fald mod nord/nordøst – udgørende
den nordlige kant af en ret markant flade/plateau længere mod syd/sydvest (Figur 4).
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Undergrunden var meget heterogen og varierede en del. Mod syd og sydvest bestod
undergrunden af gulorange, stenet sand. Mod nord og nordøst var undergrunden væsentlig mere leret –
grå-/brunorange i farven og næsten uden sten. Generelt var der stedvise indslag af gråt silt.
Muldtykkelsen varierede mellem 40 og 60 cm.
Ved udgravningen henlå det berørte areal i dyrket mark.

Figur 4. Det høje målebordsblad. Udgravningsfeltets beliggenhed er markeret med rød stjerne.

Målesystem
Da opmåling af feltet og anlæggene foregik med højpræcisions-GPS, blev der ikke udlagt et overordnet
målesystem. Opmålingerne blev foretaget med en Trimble R8, og der blev opmålt i System 34
Jylland/Fyn. Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt)
og 0,035 m (vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025
m (horisontalt) og 0,04 m (vertikalt). I tilfælde af ekstremt dårlige opmålingsforhold kan der være
gennemtvunget punkter med en horisontal tolerance på op til 0,050 m, hvilket er blevet vurderet som
en nødvendighed arbejdsprocesserne taget i betragtning.
Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle
opmålingsdata er autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt,
fund, snit, målepunkter, prøver, kote og fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er
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digitaliseret som linjer. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata
er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).
Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS, og i kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt
punkt – i geoiden DVR90.

Udgravningsmetode
Muldlaget blev afrømmet med maskine. Efter behov blev fladen skovlet ren med håndkraft, og anlæg
blev straks streget op. Mulden blev løbende flyttet med ud, så hele det udpegede område kunne åbnes
på én gang.
Efter muldafrømningen blev anlæg og feltgrænser opmålt med GPS, hvorefter der blev udprintet
en oversigtsplan som afsæt for arbejdet med at snitte anlæggene. Stort set alle anlæg blev snittet, og der
blev lavet en beskrivelse og profil-/snittegning i målestoksforhold 1:20. Dog er naturfænomener som
hovedregel ikke blevet tegnet, men har typisk blot fået en kort beskrivelse. Enkelte anlæg, primært
fundholdige anlæg, er blevet tømt efter registrering af profilen. For udvalgte anlæg er profilen også
blevet registreret med foto. Fund blev løbende samlet ind.
Som det eneste anlæg blev den store grube A8 snittet med maskine. Maskinen var monteret med
en to meter bred planerskovl. Gruben blev snittet på langs. Den sydlige del blev gravet bort, på nær ca.
en halv meter længst mod syd. Fra maskinsnittet blev der indsamlet keramik, flint, tand og knogle. Al
keramikken fra maskinsnittet blev samlet i et enkelt X-nummer – og hermed ikke henført til specifikke
lag. Også al flinten blev samlet i et enkelt x-nummer. De indsamlede knogler (hovedsageligt brændte
knogler) udgjorde lokale koncentrationer og kunne ikke umiddelbart henføres til specifikke lag i
profilen.
Fra et håndgravet, mindre snit i det nordøstlige hjørne af A8 blev der hjemtaget en større
skårmængde, med al sandsynlighed fra det samme kar – formodentlig den keramik/det kar, som blev
erkendt ved snit i forundersøgelsen. Der blev også indsamlet lidt keramik fra fladen i den vestlige del af
anlægget.
Maskinsnittet i A8 blev påbegyndt med håndkraft, hvorved der fremkom en halv ildbuk i den
østlige del af anlægget.
Den nordlige del af A8 blev ikke tømt.
Foruden tand- og knoglematerialet fra A8 er der ikke indsamlet materiale til naturvidenskabelig
analyse.

Side 7 af 27

Undersøgelsens resultater
Areal og anlægstyper

Figur 5. Oversigtsplan.

Ved udgravningen blev der åbnet et felt med et areal på ca. 360 m2 (Figur 5). På grund af anlæggenes
spredte beliggenhed er det vanskeligt at afgøre, om lokaliteten er blevet endeligt afgrænset. De
omkringliggende søgegrøfter var dog påfaldende tomme. Det kan ikke helt udelukkes, at lokaliteten har
fortsat mod nord, idet udgravningsfeltet var beliggende relativt tæt på grænsen for det forundersøgte
område.
Der blev registreret i alt 15 anlæg, jf. nedenstående tabel og Figur 6.
Anlægstype

Antal

Grube

3

Stolpehul

1

Fyldskifte

7

Udgår

4
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Figur 6. Tolket oversigtsplan. Grøn: gruber. Grå: fyldskifter. Sort: stolpehul. Blå streg: udgår.

Gruber
Undersøgelsens primære objekt var den store grube A8. I fladen var gruben svagt pæreformet og
orienteret ikke helt Ø/V, men let forskudt ca. NV/SØ. Den var ca. 5,5 m lang ca. en meter dyb. På
grund af indtrængende vand var det uklart, om gruben blev snittet helt i bund. I profil fremstod gruben
fladbundet med uregelmæssige sider.
A8 skal nok snarest opfattes som en materialetagningsgrube. I hvert fald var undergrunden
ganske leret i bunden af snittet. Efterfølgende er der blevet deponeret husholdningsaffald fra en
bebyggelse i nærområdet i gruben. I gruben var der således et stort indhold af keramik, flint og brændte
knogler m.m. I profil kunne man iagttage flere humøse lag med en del trækul – vel snarest omsat
organisk husholdningsaffald (Figur 7).
Blandt fundene fra anlægget skal fremhæves x17, en halv ildbuk fra grubens østlige del (Figur 11).
Endvidere skal x22 (Figur 8) fremhæves – en større mængde keramik fra den nordøstlige del af
anlægget (jf. metodeafsnittet). Antageligt stammer hovedparten af skårene fra det samme kar - et
forrådskar af betragtelige dimensioner og med en temmelig lodret/kun let svajet profil.
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Skårmaterialet peger på en datering af anlægget til tidlig førromersk jernalder. Mange fladt
afskårne rande peger på den sene del af periode I. Der er dog for lidt svaj/markering i karrene til, at der
kan være tale om periode II.

Figur 7. Grube A8, profil. Set fra S/SV. (2600F032dig)

Figur 8. Koncentration af keramik/lerkar (x22) i A8. Ved snit fra forundersøgelsen. Set fra NV/V. (2600F035dig)
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Umiddelbart nord for anlægget fremkom et muligt stolpehul (A100) samt et par mindre
fyldskifter (A101 og A102). I hvert fald A102 skal måske snarere opfattes som en mindre udposning af
A8. Fra anlægget blev der indsamlet keramik, som kan dateres til førromersk jernalder, periode I – altså
samtidig med den store grube. Blandt skårene fra A102 (x18) ses et ornamenteret randskår, som må
høre sammen med nogle ornamenterede skår fra den vestlige del af fladen i A8.
A9 betegner en grube, som blev snittet og beskrevet ved forundersøgelsen. Ved den egentlige
udgravning blev den resterende del af anlægget tømt, og der fremkom en del keramik (x21), som kan
dateres til tidlig førromersk jernalder.
Fylden i den sidste af de tre gruber, A104, var væsentlig lysere end de to øvrige (Figur 9). Gruben
var fundtom, og reelt er det uvist, om den er samtidig med de øvrige gruber. Den meget lyse fyld kan
måske ses som et tegn på, at gruben er væsentligt ældre??

Figur 9. Grube A104, profil. Set fra Ø. (2600F026dig)
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Fyldskifter
Foruden de allerede nævnte fyldskifter blev der undersøgt yderligere fem mindre og noget diffuse
fyldskifter. I A111 fremkom et lille sideskår, som ikke kan dateres nærmere end oldtid. A111 er identisk
med A10 fra forundersøgelsen, hvor anlægget skilte sig ud ved en meget lys fyld. Ved den egentlige
udgravning kunne anlægget ikke erkendes i snit. Det antages, at fyldskifterne generelt er samtidige med
gruberne fra tidlig førromersk jernalder. Det kan dog ikke udelukkes, at i hvert fald nogle af
fyldskifterne i virkeligheden er naturfænomener. Fire anlæg udgik, idet der i disse tilfælde med
sikkerhed var tale om naturfænomener.

Genstandsmaterialet

Ved udgravningen blev der benyttet 11 fundnumre, fra og med x12 til og med x22. I nedenstående
tabel er vist en opgørelse fra MUD over fund, fordelt på materiale og genstandstyper:
Materiale

Genstand

Antal (i parentes)

Materiale: Flint (2)
Genstand: Forarbejdet flint (2)
Materiale: Keramik / oldtid (7)
Genstand: Ildbuk (1)
Genstand: Keramik diverse (5)
Genstand: Sideskår, uornamenteret (1)
Materiale: Zoologisk materiale (2)
Genstand: Knogler (1)
Genstand: Tand (1)

Størsteparten af fundene stammer fra den store grube A8. Fund fra dette anlæg omfatter keramik,
flint, knogler, tand samt en ildbuk.
Keramikken er fordelt på fund-numrene x12, x14 og x22. I x14 er der flere skår, som er
ornamenteret med en form for kamornamentik: Tynde furer - primært horisontale/omløbende, men
stedvis næsten på kryds og tværs (Figur 10). Som tidligere nævnt skal keramikken fra A8 dateres til
førromersk jernalder, periode I – den sene del af perioden.
I den østlige ende af gruben fremkom en halv ildbuk, x17 (Figur 11). Der er tale om en
rektangulær lerblok. Stykket er knækket omtrent på midten og måler ca. 12x5x6 cm. Genstanden er en
ildbuk - og ikke blot en lerblok/"mursten", idet stykket er hævet eller tilspidset langs hele den ene
kortside/ende. Ildbukken er uden dekoration. I fundnummeret optræder desuden et større
hjørnefragment, som nok hører til denne ildbuk. Stykket kan dog ikke umiddelbart sættes på den
primære del.
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Figur 10. Udvalgte skår fra x14. Skårene er ornamenterede og stammer fra A8.

Figur 11. x17. En halv ildbuk. Fra A8.
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Flint fra anlægget (x13) omfatter nogle afslag samt en større næsten cirkulær frostsprængning
med skraberretouche.
Fundene x15 og x16 betegner organisk materiale i form af henholdsvis tand og knogler. I alt er
der indsamlet ca. 6 g tand. Der er tale om flere stykker – antagelig fra den samme store tand. Knoglerne
er indsamlet fra maskinsnittet – i alt ca. 375 g inklusiv poser. Der synes hovedsageligt at være tale om
brændte knogler. Nogle stykker er helt hvidbrændte, andre stykker nok kun let varmepåvirket. De
største stykker er omkring 2,5-3 cm i længden. Der ses enkelte knogleender.
Af de øvrige fund skal fremhæves x21, som omfatter keramik fra A9. Igen er der tale om kar- og
randformer, som er karakteristiske for tidlig førromersk jernalder.

Sammenfatning/konklusion
Ved udgravningen er der blevet undersøgt gruber og fyldskifter fra tidlig førromersk jernalder. I hvert
fald den store grube A8 skal snarest dateres til den sene del af periode I. A8 synes oprindeligt at være
blevet gravet som en lertagningsgrube, men gruben er senere blevet fyldt op med husholdningsaffald.
Da der ikke blev fundet stolpehuller, er der snarest tale om et aktivitetsområde, som må knytte
sig til en endnu ukendt boplads i nærområdet. En sådan bebyggelse kan have ligget på en øst/vestgående bakke ca. 75 m længere mod syd. Alternativt har der ligget huse i den umiddelbare nærhed af
aktivitetsområdet, men sporene heraf er nu pløjet helt væk. Det skal bemærkes, at der i museets
ansvarsområde er flere eksempler på grube-/aktivitetsområder fra tidlig førromersk jernalder, hvor der
tilsyneladende ikke optræder bebyggelse i umiddelbar nærhed.
Aktivitetsområdet er beliggende i en del af museets ansvarsområde, hvorfra der er yderst få
registreringer overhovedet. Med denne udgravning er tidlig førromersk jernalder blevet repræsenteret i
området. Især med udgravningen af A8 er der blevet tilvejebragt et detaljeret keramikmateriale fra tidlig
førromersk jernalder, som kan sammenlignes med øvrige lokaliteter fra perioden i museets
ansvarsområde. Hvis den tilhørende bebyggelse skulle dukke op i en fremtidig udgravning, vil denne få
en større betydning, når aktivitetsområdet nu er lokaliseret og undersøgt.

Fremtidigt arbejde på stedet
Det udpegede område med væsentlige fortidsminder er nu færdig-udgravet. Hermed er hele det
område, som berøres af etableringen af rundkørslen, frigivet til anlægsarbejde (Figur 12).
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Figur 12. Med grønt er markeret det område, som nu er frigivet til anlægsarbejde – svarende til hele det område,
som berøres af etableringen af rundkørslen. Endvidere er indtegnet det udpegede område, udgravningsfelt og
anlæg.

I tilfælde af anlægsarbejde i nærområdet bør der først laves en arkæologisk forundersøgelse – eller
i hvert fald en overvågning af anlægsarbejdet, idet der med stor sandsynlighed er bebyggelse i
umiddelbart nærhed af udgravningsfeltet.
Ved udgravningen blev der indsamlet en større mængde brændte knogler. Der er ikke søgt om
midler til at få disse knogler undersøgt i denne omgang. Knoglematerialet bør dog blive analyseret, idet
en sådan analyse yderligere vil nuancere billedet af den bebyggelse, som må have hørt til
aktivitetsområdet.
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Anlægsliste
Anlæg

Hovedgruppe Undergruppe Datering

8

Grube

Grube

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

9

Grube

Grube

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

100

Stolpehul

Stolpehul

Oldtid

101

Fyldskifte

Fyldskifte

Udateret

102

Fyldskifte

Fyldskifte

Førromersk
Jernalder

103

Udgår

Udgår

Udateret

104

Grube

Grube

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

105

Fyldskifte

Fyldskifte

Udateret

106

Udgår

Udgår

Udateret

107

Fyldskifte

Fyldskifte

Udateret

108

Fyldskifte

Fyldskifte

Udateret

109

Fyldskifte

Fyldskifte

Udateret

110

Udgår

Udgår

Udateret

111

Fyldskifte

Fyldskifte

Udateret

112

Udgår

Udgår

Udateret

Fase

Tegn.

Indgår i

Består af

1
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Anlægsbeskrivelser
8
Grube, Grube, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)Ældre Førromersk Jernalder (per.1)
FORUNDERSØGELSE:
Grube, stor, meget lys i fylden. Keramik fra førromersk
jernalder, periode I. Undergrund stærkt sandet ler
med god klisterevne. Fylden mørk gråbrun med lyst
udtryk. Uden sten. Skår af bl.a. meget stort
spandformet forråskar med lige afskåret rand. Ikke
snittet i bund på grund af mængden af skår.
UDGRAVNING:
Stor grube. Længde ca. 547 cm, dybde ca. 100 cm.
Nogenlunde fladbundet med uregelmæssige sider. I
fladen nærmest langoval, orienteret ca. V/NV-Ø/SØ.
Gruben er snittet på langs med en minigraver,
monteret med en to meter bred skovl. Den sydlige del
blev gravet bort - på nær ca. 50 cm længst mod syd.
Fra maskinsnittet er der indsamlet keramik, flint og
knogle. Al keramik fra maskinsnittet er samlet i ét Xnummer og ikke henført til specifikke lag. De
indsamlede knogler (primært brændte) udgjorde
lokale koncentrationer i den ved snittet bortgravede
del og kan ikke umiddelbart henføres til lag i profilen.
Fra det nordøstlige hjørne er der hjemtaget en større
skårmængde (nok fra det samme kar) - formodentlig
den keramik, som blev erkendt ved prøvegravningen.
Der er også indsamlet lidt keramik fra fladen/kanten
mod vest.
Det store maskinsnit blev påbegyndt med håndkraft,
hvorved der fremkom en halv ildbuk i den østlige del.
Lagbeskrivelse:
a) Heterogen, men overvejende mellemgråt
siltet/sandet ler. Fylden er kraftigt blandet/spættet
med mellem- til rødbrune nister og partier af sandet
ler. Indeholder spredte keramikskår + spredte
trækulsnister. Desuden spredte ca. håndstore sten i
fylden.
b) Linse af rødbrændt ler.
c) Formodentlig omlejret undergrund/indskredet
materiale; heterogen gullig sandet ler, iblandet
mellemgråt sandet ler. Stedvise lysgrå partier af "silt".
Med enkelte udfældninger.
d) Heterogen mellemgråt sandet ler, blandet med
gulgråt undergrundslignende sandet ler. Med spredte
trækulsnister og -stykker.
e) Heterogen, overvejende mellem- til mørkgrå sandet
ler, med indslag/blandet med gulgråt mere sandet ler
(undergrundslignende). Indeholder enkelte
trækulsnister.
f) Homogen mørkgrå leret/humøst fyld med meget
trækul.
g) Heterogen, overvejende gult ler, men kraftigt

blandet med mellemgråt ler. Indeholder meget
keramik - stedvis næsten egentlige keramiklag. Også
meget kraftigt spættet med trækul - både nister og
mindre stykker. Tendens til meget tynde, lokale
trækulslag i fylden.
h) Som c).
i) Homogen mørkbrun fed leret [humøs/organisk] fyld,
kraftigt spættet med trækul.
j) Overvejende som c), men nok mere leret.
k) Overvejende homogen mørkgrå sandet ler, stedvise
indslag af gult leret materiale. Længst mod øst i denne
fyld er der keramikskår. Endvidere uklart her, om der
er gravet helt i bund (på grund af vand).
l) Som i), dog mere lysbrun/mellemgrå i farven. I hvert
fald meget fed/klistret og med trækul.
m) Heterogen; mellemgråt leret materiale, blandet
med gulligt undergrundslignende materiale. Med lidt
trækul. [Stod under vand ved beskrivelsen].
n) Fed gullig ler, med tynd grålig stribe ved overgangen
til undergrund. [Stod under vand ved beskrivelsen].
Undergrund: Undergrunden varierer; mod øst sandet
og siltet, mod vest og i dybden væsentligt mere leret.
Undergrunden generelt gulgrå (lys) i farven. Stedvis
mere brunorange, især hvor sandet i struktur. Med
udfældninger i den sandede del.

Tegninger:
1
Foto:
2600/24, 2600/25, 2600/28, 2600/30,
2600/31, 2600/32, 2600/33, 2600/34, 2600/35,
2600/36, 2600/37, 2600/38
Består af:
Indgår i:
Fund:
9: Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1); 12: Keramik diverse, Ældre
Førromersk Jernalder (per.1); 13: Forarbejdet flint,
Ældre Førromersk Jernalder (per.1); 14: Keramik
diverse, Ældre Førromersk Jernalder (per.1); 15: Tand,
Ældre Førromersk Jernalder (per.1); 16: Knogler, Ældre
Førromersk Jernalder (per.1); 17: Ildbuk, Ældre
Førromersk Jernalder (per.1); 22: Keramik diverse,
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)
Lag:

9
Grube, Grube, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)Ældre Førromersk Jernalder (per.1)
Grube/fyldskifte. 165x180 cm, samme farve som A11.
Keramik i overfladen. Rundagtig facon.
Fladbundet. En skrå og en let rundet side.
Fyld:
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a) Ret homogen, sandet, mørkgråbrun humøs muld,
meget lidt trækulsnister. Med keramik - tidlig
førromersk jernalder. Enkelte brændte sten. Også med
flint.
b) Stærkt grovspættet gult, mørkgult, mørk gråbrun
fyld, sand.
Undergrund: Grovsandet, gruset, gult/orange. Sten op
til 7x10 cm.
Tegninger:
Foto:
2600/F17, 2600/F18, 2600/F19
Består af:
Indgår i:
Fund:
10: Forarbejdet flint, Ældre
Førromersk Jernalder (per.1); 21: Keramik diverse,
Ældre Førromersk Jernalder (per.1)
Lag:

100
Stolpehul, Stolpehul, Oldtid
Diameter = 48 cm
Dybde = 15 cm
Let skrå sider og let rundet bund.
Tydeligt afgrænset.
Fylden heterogen, hovedsageligt grå sandet, let leret
muld - indslag af lysebrunt undergrundsler. En del
trækulsnister.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

101
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret
Fyldskifte. Diffust afgrænset. Diameter = 80 cm, dybde
= 11 cm. Rundede sider og uregelmæssig bund.
Heterogen fyld. Hovedsageligt gråbrun sandet let leret
muld, med indslag af lysebrunt undergrundsler.
Enkelte trækulsnister.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

102
Fyldskifte, Fyldskifte, Førromersk Jernalder
Fyldskifte/bund af nedgravning (?) Diameter = 36 cm,
dybde = ca. 4 cm. I profil ses blot tynd stribe, evt svag
rundbundet. Måske blot en del af/uregelmæssighed af
A8, om end A102 synes selvstændigt afgrænset. Med

en del keramik.
Fyld: Heterogen mellem brungrå sandet ler, iblandet
omlejret gult leret materiale.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
18: Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
Lag:

103
Udgår, Udgår, Udateret
Intet at se i profil.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

104
Grube, Grube, Ældre Førromersk Jernalder (per.1)
Nedgravning/grube. I fladen oval, orienteret N/S.
Længde = 80 cm, dybde = 26 cm. Fladbundet. Én skrå +
én rundet side.
Fyld: Let heterogen lysgrå siltet sand, iblandet
gråbrunt mere leret sand. Med enkelte trækulsnister.
Undergrund = Gulorange, groft, gruset sand.
Tegninger:
Foto:
2600/26, 2600/27
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

105
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret
Fyldskifte. Langoval (N/NØ-S/SV), længde = 240 cm.
Dybde = 45 cm. Afgrænsningen er meget diffus mod
undergrund. Heterogen fyld, hovedsageligt lys grå ret
sandet muld. Hist og her indslag af både lysebrunt
sand og mørkebrunt muld. Skønt der ikke er trækul
eller fund, virker anlægget antropogent.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:
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106
Udgår, Udgår, Udateret
Stenspor. Diameter = 40 cm, dybde = 13 cm. Skarp
afgrænsning mod undergrund. Fylden ret homogen
gråbrun sandet leret muld, samme farve og
sammensætning som overjord. Er lig A16 fra
prøvegravningen.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

107
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret
Diameter = 57 cm, dybde = 18 cm. Lodrette sider og
uregelmæssig bund.
Fyld: Heterogen, lys grå til gråbrunt sandet muld,
enkelte små pletter af lysebrunt sand. Enkelte
trækulsnister.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

108
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret
Fyldskifte. Diameter = 100 cm, dybde ca. 15 cm.
Rundede sider og uregelmæssig bund. Meget diffus
ved snit. I fladen dog klar afgrænsning. Mørk grå til
gråbrun sandet let leret muld. Er lig A11 fra
prøvegravningen.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

109
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret
Fyldskifte? Diameter = 50 cm, dybde = 7 cm. Rundede

sider og uregelmæssig bund. Tvivlsomt, ret diffust
anlæg! Gråbrundt ret sandet muld med indslag af
lysebrunt undergrundssand.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

110
Udgår, Udgår, Udateret
I fladen mindre ovalt fyldskifte (NV/SØ), men i profil
ses blot kombination af dyregange, udfældninger og
muldrest omkring ca. håndstore sten. Udgår. Bemærk:
Er lig A14 fra prøvegravningen.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:

111
Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret
Fyldskifte? Meget diffust anlæg, som næsten ikke
adskiller sig fra omkringliggende undergrund.
Forsvinder ved snit. Dog fund af afslag og et sideskår.
Er lig A10 fra prøvegravningen.
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
19: Sideskår, uornamenteret, Oldtid;
20: Forarbejdet flint, Oldtid
Lag:

112
Udgår, Udgår, Udateret
Udgår (?)
Tegninger:
Foto:
Består af:
Indgår i:
Fund:
Lag:
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Fundliste
Fund

Materiale

Genstand

Datering

Anlæg

12

Keramik / oldtid

Keramik diverse

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8

13

Flint

Forarbejdet flint

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8

14

Keramik / oldtid

Keramik diverse

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8

15

Zoologisk materiale

Tand

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8

16

Zoologisk materiale

Knogler

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8

17

Keramik / oldtid

Ildbuk

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8

18

Keramik / oldtid

Keramik diverse

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

102

19

Keramik / oldtid

Sideskår, uornamenteret

Oldtid

111

20

Flint

Forarbejdet flint

Oldtid

111

21

Keramik / oldtid

Keramik diverse

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

9

22

Keramik / oldtid

Keramik diverse

Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)

8
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Fundbeskrivelser
12
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A8.
Keramik fra maskinsnit (4 store poser).
A.
4500
B.
C.
D.
E.

Vægt uornamenterede sideskår i g:
Vægt ornamenterede sideskår i g:
Vægt randskår i g: 775
Vægt bundskår i g: 475 g
Vægt andre skår i g: 62

Ad. A: Meget stor mængde sideskår, repræsenterende
flere forskellige kar. Der er hovedsagelig tale om
rødbrune og gråbrune skår, som er fint magret og godt
brændt. Der ses ikke decideret beklaskning, men nogle
skår er mere ru end andre. Enkelte skår virker måske
glittede og i mere gråsorte nuancer. Der er ingen
ornamenterede skår.
Ad. C: Ca. 20 randskår, repræsenterende mindst syv
forskellige kar. Mange af randene er helt fladt afskåre;
som var de skåret med en høvl. Der ses dog også skår
med en mere blød/rundet afslutning. Endvidere er der
skår med randlæber fra flere forskellige kar. Et enkelt
skår antages at stamme fra et fad/en åben skål. Det er
dog hovedsageligt forskellige forrådskar med bløde,
let svajede profiler, som dominerer. På to af
randskårene ses en båndformet hank. I det ene
tilfælde er der tale om et meget stort skår. Her er
hanken placeret ca. 4,5 cm under randen. Det
pågældende kar har en ret lodret profil/kun let svajet.
I det andet tilfælde er hanken placeret ca. 1,5 cm
under randen, men ellers er det pågældende kar
vanskeligt at beskrive nærmere.
Ad. D: Ca. ni bundskår, repræsenterende i hvert fald
tre forskellige kar. Et enkelt større bundskår er
sandsynligvis med en større central gennemboring/hul
("urtepotte-bund"). To af bundskårene er sekundært
brændt.
Ad. E: En båndformet hank.
Sammenfattende peger de mange fladt afskårne rande
på den sene del af periode I. Der er dog for helt
svaj/markering i karrene til, at der kan være tale om
ren periode II.
Bemærk: Fundnummeret indeholder desuden tre små
flintafslag!

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

8

13
Flint, Forarbejdet flint, Ældre Førromersk Jernalder
(per.1)
A8.
Flint - fra maskinsnit.
En formodet skraber. Der er tale om en nærmest
cirkulær frostsprængning med retouchering langs ca.
2/3 af kanten. Diameter ca. 7 cm. Med cortex på
fladen.
Tre små afslag.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

8

14
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A8.
Keramik - fra vestende, ved A102.
A.
275
B.
C.
D.
E.

Vægt uornamenterede sideskår i g:
Vægt ornamenterede sideskår i g: 200
Vægt randskår i g: 32
Vægt bundskår i g:
Vægt andre skår i g:

Ad. A: Syv sideskår. Rødbrun yderside, sort inderside.
Ad. B: Fire ornamenterede sideskår. Nærmest en form
for kam-ornamentik; tynde furer - primært
horisontale/omløbende, men stedvis næsten på kryds
og tværs. Det er uklart, om de uornamenterede
sideskår og disse ornamenterede sideskår hører
sammen.
Ad. C: Et ornamneteret randskår. Fundnummerets
eneste randskår. Samme ornamentik som de
ornamenterede sideskår og formodentlig
sammenhørende hermed. Randskåret er dog
væsentlig mere lys rød i farven. Selve randen er let
udtrukket og helt fladt afskåret!
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Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

8

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

8

15

18

Zoologisk materiale, Tand, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A8.
Tand - fra maskinsnit. Ca. 6 g. Flere stykker, antageligt
fra den samme store tand (?).

Keramik / oldtid, Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A102.
Keramik.

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

8

16
Zoologisk materiale, Knogler, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A8.
Knogle. Fra maskinsnit (2 poser). I alt ca. 375 g inklusiv
poser. Der synes hovedsageligt at være tale om
brændte knogler. Nogle stykker er helt hvidbrændte,
andre stykker nok kun let varmepåvirket. De største
stykker er omkring 2,5-3 cm i længden. Der ses enkelte
knogleender. I fundnummeret desuden et brudstykke
af en hjørnetand.

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

8

17
Keramik / oldtid, Ildbuk, Ældre Førromersk Jernalder
(per.1)
A8.
Ildbuk - fra den østlige ende af anlægget.
Nærmest rektangulær lerblok. Stykket er knækket
omtrent på midten og måler ca. 12x5x6 cm. Der er tale
om en ildbuk - og ikke blot tale en lerblok/"mursten" idet stykket er hævet eller tilspidset langs hele den
ene kortside/ende. Ildbukken er uden dekoration. I
fundnummeret optræder desuden et større
hjørnefragment, som nok hører til denne ildbuk.
Stykket kan dog ikke umiddelbart sættes på.

A.
180
B.
C.
D.
E.

Vægt uornamenterede sideskår i g:
Vægt ornamenterede sideskår i g:
Vægt randskår i g: 150
Vægt bundskår i g:
Vægt andre skår i g:

Ad. A: Rødbrun yderside - dog stedvis sorte parier.
Sort inderside. Fint magret og godt brændt.
Ad. C: Tre randskår, hvoraf de to er sammenhørende.
De danner en karside med en let svajet/næsten lodret
profil. Selve randen er tynd, uden fortykning og med
rundet afslutning. En hank er knækket af. Hanken har
udgået ca. tre cm under randen. En stor del af
sideskårene kan have hørt til dette kar. Det sidste
randskår er af en hel anden type: Helt fladt afskåret
rand, som er let udtrukket. Streg-/kamornamnetik helt
op til randen. Som ornamenteret randskår i x14.

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

102

19
Keramik / oldtid, Sideskår, uornamenteret, Oldtid
A111.
Keramik.
Et lille ukarakteristisk sideskår. Ret godt brændt. Kan
ikke dateres nærmere end oldtid!
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

111
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22

Flint, Forarbejdet flint, Oldtid
A111.
Flint. I virkeligheden er det nok snarest et stykke
utildannet flint/naturflint!

Keramik / oldtid, Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A8.
Keramik ved gammelt snit/snit fra prøvegravningen.
Skår fra x9 hører evt. til dette kar. I alt 6 poser.

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

A.
6125
B.
C.
D.
E.

111

21
Keramik / oldtid, Keramik diverse, Ældre Førromersk
Jernalder (per.1)
A9.
Keramik. Fra tømning af det ved prøvegravningen
snittede anlæg.
A.
259
B.
C.
D.
E.

Vægt uornamenterede sideskår i g:
Vægt ornamenterede sideskår i g:
Vægt randskår i g: 92
Vægt bundskår i g:
Vægt andre skår i g:

Ad. A: Der ses bl.a. to sammenhørende skår, hvor
overgangen mellem bug og hals er markeret.
Ad. C: Skår fra tre forskellige kar er repræsenteret:
1) Næsten glittet gråsort skår med randlæbe og let
rundet afslutning. Kan stamme fra et fad eller en åben
skål.
2) Kar med temmelig udtrukket rand, som er rundet
afsluttet. Ej fortykket. Der ses en ganske kort,
markeret "hals".
3) Tre skår fra et kar med let svajet/næsten lodret
profil. Randen er uden fortykning og med rundet
afslutning. Skårene er sekundært brændt/meget
forvitrede.
Tegninger:
Foto:
Anlæg:
9
Fund:
Lag

Vægt uornamenterede sideskår i g:
Vægt ornamenterede sideskår i g:
Vægt randskår i g: 480
Vægt bundskår i g: 1674
Vægt andre skår i g:

Ad. A: Primært større sideskår, som antages at
stamme fra det samme MEGET store kar. Karret har
haft en temmelig lodret/kun let svajet profil. Gråbrunt
gods, fint magret og godt brændt. På to sideskår ses
rester af båndformet hank (den samme?).
Ad. C: Syv randskår fra det samme kar - det kar, som
sideskårene stammer fra. Helt flad afskåret rand. På et
af skårene ses resterne af en båndformet hank ca. fire
cm under randen. På skårene ses en ca. 2 cm bred,
kantet læbe. Denne læbe er ikke så markant på skåret
med hanken, men det skyldes måske netop hanken??
Meget lodret profil.
Desuden et enkelt randskår fra et helt andet kar:
Mindre kar med ret lodret eller kun let svajet profil.
Randen er kun ganske let udtrukket og med nærmest
tilspidset afslutning.
Ad. D: Syv bundskår. Seks af bundskårene antages at
stamme fra det store kar. Det sidste bundskår synes at
stamme fra en noget mindre bund/et andet kar. Det
store kar har i hvert fald haft en bunddiameter på ca.
19 cm.

Tegninger:
Foto:
Anlæg:
Fund:
Lag

2600/35, 2600/36, 2600/37, 2600/38
8
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Tegningsliste
Tegning Målestok

Type

Anlæg

1

Profiltegning

8

1:20

Fund

Beskrivelse

Dato

Tegner

Profiltegning, A8

05-05-2014

Esben Klinker
Hansen
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Fotoliste
Billed

Motiv

Beskrivelse

Anlæg Fund

2600/20

Oversigtsbillede

Feltet/fladen.
Oversigt. Set fra
SV/S.

digitalt foto 04-05-2012

Martin Krog
Nielsen

2600/21

Oversigtsbillede

Feltet/fladen.
Oversigt. I
forgrunden den
store grube A8. Set
fra Ø.

digitalt foto 04-05-2012

Martin Krog
Nielsen

2600/22

Oversigtsbillede

Feltet/fladen.
Oversigt. Set fra
SØ.

digitalt foto 04-05-2012

Martin Krog
Nielsen

2600/23

Oversigtsbillede

Feltet/fladen.
Oversigt. Set fra V.

digitalt foto 04-05-2012

Martin Krog
Nielsen

2600/24

A8

Grube A8. Fladen.
Med opstregning.
Set fra V.

8

digitalt foto 04-05-2012

Martin Krog
Nielsen

2600/25

A8

Grube A8. Fladen.
Med opstregning.
Billedet er taget
fra top af
jorddynge. Set fra
N.

8

digitalt foto 05-05-2012

Martin Krog
Nielsen

2600/26

A104

Grube A104, profil. 104
Set fra Ø.

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker
Hansen

2600/27

A104

Grube A104, profil. 104
Set fra Ø.

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker
Hansen

2600/28

A8

Koncentration af
hovedsageligt
hvidbrændte
knogler i A8,
fremkommet i
forbindelse med
maskinsnit. Set fra
N.

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker
Hansen

2600/29

Arbejdsbillede.

MKN undersøger
knoglemateriale i
A8 i forbindelse
med maskinsnit.
Set fra N.

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker
Hansen

2600/30

A8

Koncentration af
hovedsageligt
hvidbrændte

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker

8

8

Filmtype

Dato

Fotograf
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knogler i A8,
fremkommet i
forbindelse med
maskinsnit. [Med
målestok]. Set fra
N.

Hansen

2600/31

A8

Grube A8, profil.
Set fra S.

8

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker
Hansen

2600/32

A8

Grube A8, profil.
Set fra S/SV.

8

digitalt foto 05-05-2012

Esben
Klinker
Hansen

2600/33

A8

Grube A8, profil.
Set fra S/SØ.

8
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2600/34

A8

Grube A8, profil.
Set fra S.
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2600/35

A8, x22

Koncentration af
8
keramik/lerkar
(x22) i A8 [ved snit
fra
forundersøgelsen].
Set fra NV/V.
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2600/36

A8, x22

Koncentration af
8
keramik/lerkar
(x22) i A8 [ved snit
fra
forundersøgelsen].
Set fra S.
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2600/37

A8, x22

Koncentration af
8
keramik/lerkar
(x22) i A8 [ved snit
fra
forundersøgelsen].
Med kompas. Set
fra NV.
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2600/38

A8, x22

Koncentration af
8
keramik/lerkar
(x22) i A8 [ved snit
fra
forundersøgelsen].
Med kompas. Set
fra SØ.
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2600/39

Arbejdsbillede

Arbejdsbillede.
MKN registrerer
profil i grube A8.
Set fra N.
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2600/40

Arbejdsbillede

Arbejdsbillede.
MKN registrerer
profil i grube A8.
Set fra Ø.
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