
 

 

 

 
Figur 1 Placeringen af Ørridslev Kirkebro. 
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  Arkæologisk forundersøgelse 

Rapport 
 

Horsens Museum foretog den 20-05-2015 til den 21-05-2015 en  
forundersøgelse samt overvågning af gravemaskinearbejde ved Ørridslev 
Kirkebro i forbindelse med nedrivning af en brokonstruktion af kløvet kamp, 
formentlig fra 1800-tallet og etablering af en ny, moderne bro.  
 
Der blev påtruffet 6 anlæg/fyldskifter, primært af recent karakter. Vigtigste 
registrerede anlæg var en brolægning, der var temmelig forstyrret, men som 
formodes at være fra en ældre vejfase. Dateringen er ukendt, men den kan 
være fra opførelsestidspunktet for broen af kløvet kamp. 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie  
Den arkæologiske forundersøgelse af Ørridslev Kirkebro og tilstødende vejforløb er iværksat da 
Horsens Kommune ønsker at udskifte det eksisterende brobygværk og renovere tilstødende vejstykker 
ved Kirkevej nær Ørridslev Kirke.  

Administrative data 
Den arkæologiske forundersøgelse blev påbegyndt onsdag den 20. maj 2015 og afsluttet torsdag den 21. 
maj 2015. Endvidere blev der foretaget overvågning af gravemaskinearbejde d. 27.-29. maj. 
Udgravningsansvarlig var museumsinspektør Anne Mette Kristiansen, Horsens Museum. 
Tilsynsførende arkæolog/udgravningsleder var arkæolog Lise Hjorth Riishede, Horsens Museum. 
Arkæolog Lars Pagh overvågede gravemaskinearbejdet d. 27. – 29. maj. Entreprenørarbejdet blev 
udført af Hans Ikjær Entreprenørforretning Aps, Hornsyld ved maskinfører Michael Stidsen. 
Gravemaskinen, der blev anvendt, var af typen 5 tons Terex, TC 48 med en almindelig 80 cm´s 
graveskovl. Vejret var i udgravningsperioden en smule ustadigt, skiftende mellem solskin og kraftige 
byer, enkelte med hagl. Temperaturerne lå mellem 8-12 grader. Bygherre er Horsens Kommune. 
Horsens Museum er ansvarlig for undersøgelsen hvorpå originaldokumentation og eventuelle 
genstandsfund vil befinde sig efter undersøgelsens afslutning. 
 

Topografi 
Ørridslev Kirkebro er placeret umiddelbart vest for Ørridslev Kirke, hvor Ørskov Bæk passerer. 
Terrænet fra broen stiger til alle sider, hvilket medfører en fornemmelse af, at bækken/broen er placeret 
dybt i landskabet. Dette understøttes også af den iagttagelse, at de undersøgte jordlag i forbindelse med 
broen havde høj karakter af opfyld. Formentligt fordi området der omkring er fugtigt og til tider 
oversvømmet. Endvidere kunne det iagttages, at der tidligere er foretaget terrænreguleringer af vejen 
der passerer broen og fører op til kirken.  
 

 
Figur 2 Målebordsblade visende Ørridslev Kirkebros placering i landskabet. Markeret med rød stjerne. 
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Målesystem 
Udgravningen er målt op med højpræcisions-GPS, Trimble R8. Udgravningen er opmålt af : LHR. 
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). Det har i perioder med ekstremt dårlige opmålingsforhold været 
nødvendigt at gennemtvinge punkter med op til en horistontal tolerance på 0,050, hvilket er blevet 
vurderet som en nødvendighed arbejdsprocesserne taget i betragtning. Da udgravningen har forløbet 
over både sommer og vinter har observationsforholdene ikke altid været optimale på grund af enten 
mudder, vand, tørke eller sandflugt. Ved sådanne forhold har det ved enkelte anlæg været nødvendigt at 
generalisere ved opmåling. Det er tilstræbt på alle udgravninger at opmåle stratigrafisk yngste lag først. 
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, 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).  
 
Vertikalt: Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS. I kotetabellen ligger en kote for hvert 
opmålt punkt i anlægstabellen opmålt i geoiden DVR90.  
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Udgravningsmetode 
Den arkæologiske forundersøgelse blev påbegyndt ved bortgravning af eksisterende asfaltlag. Dette 
arbejde blev efter aftale med tilsynsførende arkæolog afgravet i ca. 12 meters bredde på begge sider af 
broen øst-/vestligt orieneteret, forud dennes ankomst til stedet. Denne prioritering blev foretaget, da 
det blev vurderet som værende spild af ressourcer at overvåge. Arealet øst for den eksisterende bro blev 
undersøgt/overvåget som det første og der blev fortrinsvis afgravet ved maskine. Tilsynsførende 
arkæolog stoppede dette arbejde efter behov, for at kunne undersøge de fremkomne fyldskifter og eller 
formodede anlæg og eventuelle genstande. Til dette arbejde blev anvendt skovl, spade, fejekost og 
graveske. Undervejs blev der fotoregistreret, beskrevet og indmålt med GPS. I nedgravningen på den 
østlige side af broen, var hensigten at få etableret brugbare profiler, til brug for registrering af eventuelle 
ældre vejforløb og eller konstruktioner i forbindelse med ældre brofaser.. Dette lod sig imidlertid ikke 
gøre, idet jordlagene her var af meget løs struktur og løbende skred sammen. I det hele taget virkede 
lagene her meget omlejrede eller forstyrrede og først i ca. 65 cm´s dybde under toppen af brodækket, 
virkede det mere uforstyrret. Fladen blev her fotograferet, indmålt og beskrevet. Herefter stoppede 
nedgravningen, da anlægsarbejdet på dette sted ikke vil berøre dybere. 
 

 
Figur 3 Udgravningssituation ved den arkæologiske forundersøgelse af Ørridslev Kirkebro, set mod vest.
  

 

Undersøgelsesmetoden vest for broen var i store træk identisk med ovenstående. Dog blev det 
undersøgte areal her knap så stort idet, broen i nyere tid var forstærket i sydvestligt hjørne med 
moderne beton. Og det vurderedes fra udgravningsleders side, at det var for risikabelt med hensyn til 
broens stabilitet, at fjerne den moderne forstærkning.  
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Overvågningen af gravemaskinearbejdet d. 27.-29. maj omfattede et areal sydøst for broen. Her 
rømmede man muldjorden af for at få plads til at deponere overskydende råjord fra anlæggelsen af den 
nye bro.  
 
Desuden omfattede overvågningen arbejdet med at fjerne vejkassen under asfaltvejen på begge sider af 
broen. Ved dette arbejde skulle man ned i et nærmere bestemt niveau for at give plads til en ny vejkasse 
til en ny asfaltbelægning ned mod den nye bro. Ved udgravningen kom man ikke ned i lag, der ikke 
allerede var forstyrrede af den gamle vejkasse. 

Undersøgelsens resultater 
Den arkæologiske forundersøgelse/overvågning af Ørridslev Kirkebro viser, at der på arealerne 
umiddelbart øst og vest herfor fortrinsvis er tale om fyldskifter og lag, der knytter sig til etableringen af 
kampestensbroen fra 1800-tallet og senere forstærkning med betondæk. I denne forbindelse, er der 
endvidere lavet en terrænregulering af eksisterende vejforløb op til broen.  
 
Øst for broen virkede lagene meget forstyrrede eller redeponerede. Vest for broen var lagene en smule 
bedre bevarede. På begge sider blev der fundet en regulær pakning af rå kampesten/marksten i 
forskellig størrelse fra ca. 10 cm til ca. 30 cm i diameter. Pakning lå under den moderne vejopbygning til 
asfaltvejen. Stenene lå temmelig rodet men tydeligvis i en vandret horisont. De tolkes som en ældre 
brolægning, der er blevet delvist forstyrret og omrodet ved anlæggelsen af asfaltvejen og/eller 
brokonstruktionen med kløvet kamp.  
 
Dateringen af brolægningen er usikker, men det må formodes, at den knytter sig til anlæggelsen af 
kampestensbroen fra 1800-tallet.  
 

 
Fig. 4 Oversigtsplan over den arkæologiske forundersøgelse. Med brunt ses det moderne brodæk af beton. På begge sider af broen er 
lag A4 markeret med gult. Med gråt ses kampesten/marksten fra den formodede brolægning og endelig med orange ses den moderne 
betonforstærkning af broen. 



 

Side 7 af 17 

 

 

Der blev ikke fundet mere af brolægningen ved udgravningen til ny vejkasse på begge sider af broen. 
Her må brolægning allerede være blevet ødelagt, da den hidtil eksisterende vejkasse blev etableret. Der 
lå temmelig mange større sten i fylden i vejkassen, der kunne stamme fra denne ødelagte brolægning. 
 
Ved muldafrømning sydøst for broen blev der ikke fundet spor af væsentlige fortidsminder. 

 
 

Fig. 5. Brolægning på 
den østlige side af broen. 
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Fremtidigt arbejde på stedet  
Der er ikke umiddelbart noget, der indikerer, at der er væsentlige fortidsminder ved broen – ud over 
selve brokonstruktionen af kløvet kamp, der nu måtte lade livet. Skulle man i fremtiden få behov for at 
lave yderligere foranstaltninger i engområderne omkring broen, bør man være opmærksom på mulige 
væsentlige fortidsminder. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Ved fjernelse af 
betondækket, der 
formentlig er fra første 
halvdel af 1900-tallet, 
kom de fine sider fra 
brokonstruktionen af 
kløvet kamp frem i lyset. 
Denne måtte siden lade 
livet til fordel for 
jernrøret, der ses i 
baggrunden. 
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 20-05-2015  

1 Belægning Belægning Nutid-Nutid     

2 Belægning Belægning Nyere tid 

(1661 - )-

Nyere tid 

(1661 - ) 

    

3 Belægning Belægning Nutid-Nutid     

4 Sten Stensamling Nyere tid 

(1661 - )-

Nutid 

    

5 Recent 

forstyrrelse 

Recent 

forstyrrelse 

Nutid-Nutid     

6 Landtransport Vej Nyere tid 

(1661 - )-

Nutid 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

1 

Belægning, Belægning, Nutid-Nutid 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Moderne vej op til kirken lavet af asfalt. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

2 

Belægning, Belægning, Nyere tid (1661 - )-Nyere tid (1661 - ) 

Diameter i cm:  

Dybde i cm: 20 cm 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: Mellem 

Beskrivelse: Stabilgrus lagt lige under asfalt, 15-20 cm dybt. 

Mellem brunt gråbrunt homogent sandet materiale iblandet grus og lidt større sten (7-10 cm) Enkelte stumper af rødt 

og gult tegl. Laget er formentlig opstået/påfyldt i forbindelse med asfalteringen af kirkevejen og måske etablering af 

brodæk. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

3 

Belægning, Belægning, Nutid-Nutid 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 15 cm 

Flade: Rektangulær 
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Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Betonbrodæk. Et brodæk lavet af beton. Lagt på, formentlig som forstærkning/udbedring af ældre 

kampestensbro 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

4 

Sten, Stensamling, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Diameter i cm:  

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: Mellem 

Beskrivelse: 20-05-2015 Beskrivelse af laget i felt 1, påtruffet øst for broen: Fra toppen af brobetondækket og ca. 65 

cm under dette niveau, blev der påtruffet en samling af store natur-/kampesten af varierende størrelse vekslende 

mellem 12- 35 cm. Umiddelbart virkede de omlejrede/forstyrrede. Eventuelt i forbindelse med etablering med 1800-

talsbroen eller senere ved reetableringen af broen med rødt gelænder?... Men et enkelt parti i syd vestlig hjørne af 

feltet virkede knap så forstyrret (området målte ca. 50 x35 cm (er særskilt indmålt, men fotograferet) . Ellers lå 

stenene ret omrodede og i temmelig skiftende niveauer!! Måske er der tale om et forstyrret vadested/ forstyrret vej 

ned til bækken. Alternativt er der bare tale om opfyld i forbindelse med anlæggelsen af kampestensbro og senere 

regulering af vejforløb??? 

 

21-05-2015: Beskrivelse af laget i felt 2, vest for bro: Stensamling?, muligt vadested?, rester af ældre brolægning?, 

omlejrede brorester af ældre brofase? 

 

Blev  ca. 36 cm nede fra overfladen af asfalt allerede påtruffet samling af sten. (A4) De 36 cm i første omgang målt fra 

fladen af asfalten. Punktet blev markeret med grisespray og senere indmålt som topopunkt med GPS. 

 

Vest for broen synes dette lag mere velbevaret/kompakt pg topstenene mere regulært sat. Virker ikke i samme grad 

omlejret som laget var øst for kirken. Hænger formentlig sammen med topografien/terrænet på stedet. Blev indmålt 

med GPS i dette niveau, fotograferet og beskrevet. Dernæst gik vi ned i det, hvor det mere og mere fik karakter af 

opfyld samtidig med at fyldet blev mere og mere fugtigt. Gik ned i 65 cm´s dybde målt fra toppen af betonbrodækket, 

som også blev gjort dagen før i østlig side (felt 1). 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  
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Fund:   

Lag:  

   

5 

Recent forstyrrelse, Recent forstyrrelse, Nutid-Nutid 

Diameter i cm:  

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Betonforstærkning i nordvestlig hjørne af bro. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  

   

6 

Landtransport, Vej, Nyere tid (1661 - )-Nutid 

Diameter i cm: 

Dybde i cm: 

Flade: 

Side: 

Bund: 

Nuance: 

Beskrivelse: Parti af muligt bevaret vejforløb på vestlig side af bro ca. 80 cm (øst vest)x 45  (45 cm). 

Fyld:Brunt/gråbrunt homogent let kompakt sandet ler med med ganske få nister af rødt tegl. Flere sten ilagt laget (6-

10 cm) Laget/vejpartiet virker bevaret i forhold til omliggende lag, der er præget af moderne forstyrrelser i forbindelse 

med anlæggelse af bro. Datering af laget/partiet usikker, ingen fund. Formentlig ældre end betondækket. OBS! Ej 

indmålt, da GPS ikke var til rådighed, men fotograferet. A6 lå uforstyrret af A2. A6 lå i umiddelbar tilknytning til 

betondækket i sydlig del af Felt 2. 

Tegninger:   

Foto:   

Består af:   

Indgår i:  

Fund:   

Lag:  
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 20-05-2015  

3277/1 Arbejdsfoto 

set fra syd 

sydøst 

opstart 

Kamera 3,  

9256. Felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/2 Arbejdsfoto 

set fra vest, 

opstart 

Kamerea 3, 

9257, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/3 Arbejdsfoto 

set fra vest, 

opstart 

Kamera 3, 

9258, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/4 Fritlægning af 

betonbrodæk 

- østlig 

halvdel set 

fra vest. 

Kamera 3, 

9259, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/5 Fritlægning af 

betonbrodkæ

, østlig 

halvdel, set 

fra syd 

sydvest 

Kamera 3, 

9260, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/6 Fritlægning af 

betonbrodæk

, østlig 

halvdel, set 

fra nord 

nordøst. 

Kamera 3, 

9261, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/7 Arbejdsfoto, 

Sekundært 

anvendte 

togskinner 

som 

jerndrager i 

betonkassen 

som 

stabiliserend

Kamera 3, 

9262, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 
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e faktor. 

3277/8 Arbejdsfoto, 

sekundært 

anvendte 

togskinner 

som 

jerndrager i 

betonkassen. 

Stabiliserend

e faktor. 

Kamera 3, 

9263,Felt 1. 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/9 Stor 

stensamling/

omrodet 

vadested?? 

Set fra nord. 

Kamera 3, 

9264, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/10 Detailfoto af 

sydvestlig 

hjørne af 

udgravning/f

elt 1. (ca. 

50x35 cm) 

Set fra 

øst/ovenfra 

Kamera 3, 

9265, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/11 Situationsbill

ede fra vest 

mod kirken 

Kamera 3, 

9266, felt 1 

  digitalt foto 20-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/12 Østlig "profil" 

set fra vest. 

Meget 

sammenskre

det og løs i 

struktur. I 

bunden ses 

muligt 

vadested/æld

re 

vejfoløb??? 

Alternativt 

opfyldslag. 

Kamera 3, 

9267, felt 1 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/13 "Fladen" i felt 

1 med 

stensamling/

vej??. Set fra 

Nord. 

Kamera 3, 

9268, felt 1 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 
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3277/14 Fritlægning til 

betondække, 

arbejdsfoto, 

set fra øst 

Kamera 3, 

9269, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/15 Betonforstær

kning af 

nordvestlig 

hjørne af bro. 

Ca. 15 cm 

tykt. Blev ej 

bortgravet! 

Bange for at 

miste 

stabilitet! Set 

fra syd. 

Kamera 3, 

9270, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/16 Betonforstær

kning af 

nordvestlige 

hjørne af bro, 

ca. 15 cm 

tykt. Blev ej 

bortgravet! 

Bange for at 

miste 

stabilitet! Set 

fra syd. 

Kanera 3, 9271, 

felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/17 Stabilgrus lige 

under 

asfaltlag op 

mod 

betonforstær

kning 

Kamera 3, 

9272, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/18 Stabilgruslag 

med gule og 

røde 

teglstumper 

plus sandet 

grus med 

mindre sten 

(max. 8 cm) 

Kamera 3, 

9273, felt 2. 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/19 Parti af 

bevaret mere 

kompakt 

muligt 

vejforløb, set 

Kamera 3, 

9274, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 



 

Side 16 af 17 

 

fra øst. 

3277/20 Parti af 

bevaret mere 

kompakt 

muligt 

vejforløb, set 

fra øst. 

Målestokken 

bare liggende 

på langs med 

laget. 

Kamera 3, 

9275, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/21 Toppen af lag 

4 

(stensamling/

vadested?) 

(ca. 36cm 

under asfalt) 

Kamera 3, 

9276, felt 2. 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/22 Stenlægning/

vej, lag 4, 

flade plus 

profil i nord, 

set fra syd. 

Kamera 3, 

9277, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/23 Stenlægning/

vej, A4, flade 

plus profil i 

nord, set fra 

syd. 

Kamera 3, 

9278, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/24 Detail af 

stenlægning 

Kamera 3, 

9279, felt 2. 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/25 Detail af 

stenlægning 

set fra vest/ 

oven. Lå op til 

broen. Er 

måske 

samtidig med 

1800-tallets 

kampestensb

ro?? 

Kamera 3, 

9280, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

3277/26 Oversigtsbille

de/arbejdsfot

o, felt 2, set 

fra sydvest. 

Kamera 3, 

9281, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 
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3277/27 Arbejdsbilled

e. LHR måler 

med GPS. 

Kamera 3, 

9282, felt 2 

  digitalt foto 21-05-2015 Jan Simon 

Jensen 

3277/28 Opfyldet i felt 

2, ca. 65 cm 

under 

betondæk. 

Kamera 3, 

9283, felt 2. 

  digitalt foto 21-05-2015 Lise Hjorth 

Riishede 

 
 


