
 
Felix Vestergaard, 8. april 2011 

 

HOM 2657, Ølsted vest 

 
Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Ølsted Sogn, Bottrup by Ejerlav, matrikelnr.: 8A 
 
Sted-SBnr.: 170412 - 55 
 
KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0004 
 

 
Figur 1: Den forundersøgte lokalitets placering markeret på 4 cm kort (skaleret og derfor ikke målfast). 

  Arkæologisk forundersøgelse 

Rapport 
 

I marts og april 2011 foretog Horsens Museum en bygherrebetalt arkæologisk 
forundersøgelse på et ca. 31.000 kvadratmeter stort område i den nordvestlige 
udkant af Ølsted by (se figur 1). Undersøgelsen resulterede i fundet af en 
jernalder-bebyggelse med tilhørende brønde, gruber og kulturlag. Bebyggelsen 
stammer fra overgangen mellem sen ældre romersk jernalder og tidlig yngre 
romersk jernalder - altså omkring år 200 e.Kr. I alt registreredes 89 anlæg - 
herunder 23 moderne drængrøfter. Enkelte af anlæggene kan være nogle få 
hundrede år ældre og stamme fra førromersk jernalder. De væsentlige 
fortidsminder tæller bl.a. en brønd, en kogestensgrube, 19 gruber og to mindre 
grubekomplekser. Desuden seks forskellige områder med kulturlag med 
velbevaret keramik samt 35 stolpehuller, hvoraf flere stolpepar synes at indgå i 
en eller flere hustomter. 
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Figur 2: Det forundersøgte areal markeret med rødt. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Horsens Museum blev af Hedensted Kommune (Teknisk Afdeling) bedt om at lave en arkæologisk 
forundersøgelse på et ca. 31.000 kvadratmeter stort område på vestsiden af Bottrupvej lige udenfor Ølsted 
(se figur 1 og 2). Der udarbejdes en lokalplan for området, og området ønskes bebygget. 

Administrative data 
2. februar 2011 godkendte Kulturarvsstyrelsen budgettet for den arkæologiske forundersøgelse. 
Kontaktpersonerne ved Hedensted Kommune var byplanarkitekt Helle Kallesø samt Niels Nicolaisen, 
Hedensted Kommune - Teknisk Afd.  
 
Det praktiske gravearbejde udførtes af den lokale entreprenør Thorkild Jensen A/S efter anvisning og 
overvågning af arkæolog Felix Vestergaard, Horsens Museum. Forundersøgelsen blev påbegyndt torsdag d. 
31. marts 2011 og afsluttet tirsdag d. 5. april 2011.  

Topografi 
Lokaliteten lå hen som brakmark med græs, da forundersøgelsen fandt sted. Terrænet er småbakket 
moræne med enkelte mindre sænkninger, mod sydvest omfattende en noget lavtliggende og skrånende del, 
oprindeligt formentlig et større dødishul. Terrænet skråner mod syd og sydvest. Vest for det forundersøgte 
areal findes to registrerede overpløjede gravhøje (Sb. nr. 14 og 15 Bottrup By, Ølsted). Desuden har det 
ældste ejerlavsskel mellem Ølsted og Bottrup ejerlav gået gennem området (en lokal beboer havde faktisk 
andenhåndsviden fra en ældre lokal mand om en gammel åbentstående grøft i området – denne mulige 
skelgrøft blev imidlertid ikke påvist ved forundersøgelsen). Den sydlige halvdel af området synes fugtig og 
vådbundspræget.  
 
Nordvest for det forundersøgte område ligger Bottrup Søndergård, hvis markjorder grænser op til det 
undersøgte område mod nord og mod vest. Syd for det undersøgte areal ligger der et parcelhuskvarter. Mod 
øst grænser det undersøgte område op til Bottrupvej umiddelbart overfor Bottrupvej nr. 30 (se figur 2).  

Målesystem 
Alle anlæg og grøfter blev opmålt med præcisions GPS. Afstanden på 19 meter mellem de nord-
sydorienterede søgegrøfter blev målt ud manuelt ved hjælp af målebånd og sat af med landmålerstokke.  

Udgravningsmetode 
Der blev gravet 11 nord-sydorienterede søgegrøfter med en 13 tons gravemaskine på gummibælter (se figur 
3 og 4). Gravearbejdet blev overvåget af arkæolog Felix Vestergaard, som registrerede og undersøgte de 
fremkomne oldtidslevn. Der blev foretaget en fladeregistrering, og samtlige anlæg blev opmålt med GPS og 
beskrevet i tekst. Enkelte anlæg blev desuden snittet og fotograferet. Flere anlæg indeholdte keramik fra 
overgangsperioden mellem ÆRJ og YRJ, og der blev indsamlet en moderat skårmængde som 
dokumentation - primært typologisk karakteristiske skår (se figur 5). Muldtykkelsen var gennemgående ca. 
40-50 cm med stedvise variationer. Bevaringsforholdene synes gode, og der blev observeret større 
mængder velbevaret trækul i flere af de registrerede anlæg. Efter endt forundersøgelse blev søgegrøfterne 
dækket til igen. Original dokumentation samt de hjemtagne genstande opbevares af Horsens Museum.  

Undersøgelsens resultater 
I alt registreredes 89 anlæg - herunder 23 moderne drængrøfter. De resterende anlæg stammer overvejende 
fra overgangsperioden mellem sen ældre romersk jernalder og tidlig yngre romersk jernalder - dvs. tiden 
omkring år 200 e.Kr. Enkelte af anlæggene kan være nogle få hundrede år ældre og stamme fra før-romersk 
jernalder.  
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De påtrufne væsentlige fortidsminder tæller bl.a. en brønd, en kogestensgrube, 19 gruber og to mindre 
grubekomplekser. Desuden seks forskellige områder med kulturlag med velbevaret keramik samt 35 
stolpehuller, hvoraf flere synes at indgå i en eller flere hustomter.  
 
I den nordlige del af søgegrøft nr. 6 samt i det meste af søgegrøfterne nr. 7-11 blev der påvist væsentlige 
fortidsminder i form af ovennævnte bebyggelsesspor, stolpehuller, gruber, brønde og kulturlag. Der blev 
påvist minimum seks stolpepar i søgegrøft nr. 9 og 10, som formodes at udgøre resterne af hustomter fra 
sen ÆRJ og tidlig YRJ (se figur 8). I søgegrøft nr. 11 fandtes desuden en kogestensgrube. I nærområdet 
rundt om bebyggelsessporene samt nordøst her for blev der påvist en del gruber og to større kulturlag med 
et væsentligt indhold af keramik og trækul. Lidt syd for bebyggelsessporene blev der påvist endnu et 
kulturlag samt flere stolpehuller, gruber og mulige brønde.  
 
Mod sydvest er der planlagt et regnvandsbassin - denne del af områdeplanen er ikke arkæologisk 
forundersøgt, da marken er i privateje og var tilsået. Det forventes imidlertid på baggrund af de nærved 
liggende væsentlige fortidsminder, at der også på dette areal er f.eks. oldtids-brønde og keramikholdige 
kulturlag/udsmidslag i det lavtliggende vådbundsområde.  
 
Generelt har området omkring Ølsted og Bottrup ikke tidligere haft den store arkæologiske bevågenhed. 
Fundet af bebyggelsen fra tiden omkring år 200 viser imidlertid, at området har potentiale mht. væsentlige 
oldtidsfund. Man formoder, at jernalderens bebyggelser omkring år 200 begyndte at sprede sig mere ud over 
større områder end i ældre tider. Man byggede på små forhøjninger mellem lavninger og vådbundsområder, 
og netop dette fænomen kan iagttages ved den påtrufne bebyggelse i Ølsted. I Horsens Museums 
ansvarsområde er det i øvrigt ikke hver dag, man finder bebyggelse fra denne tidsperiode. Heller ikke 
periodens keramik er nøje kendt, hvilket gør denne arkæologiske lokalitet ekstra interessant (idet der 
tilsyneladende kan findes en større mængde velbevaret keramik på stedet).  

Fremtidigt arbejde på stedet  
I søgegrøfterne nr. 1-5 på den østlige halvdel af det undersøgte område fandtes ingen væsentlige 
fortidsminder. Arealet, som søgegrøfterne nr. 1-5 dækker, skal derfor ikke yderligere arkæologisk 
undersøges. Dette gælder også for den sydlige halvdel af søgegrøft nr. 6 (se figur 3). Det frigivne område er 
12.660 kvadratmeter stort (se grøn markering på figur 6).  
 
I den nordlige del af søgegrøft nr. 6 samt i det meste af søgegrøfterne nr. 7-11 blev der imidlertid påvist 
væsentlige fortidsminder i form af bebyggelsesspor, stolpehuller, gruber, brønde og kulturlag fra perioden 
omkring år 200 e.Kr. På baggrund af forundersøgelsens resultater, skal der forud for en eventuel udstykning 
og byggemodning af området, foretages en reel arkæologisk udgravning af området omkring søgegrøft nr. 6-
11. Det udpegede sagsareal til fremtidig udgravning er 18.170 kvadratmeter stort (se figur 6). Indenfor 
sagsarealet er der to områder med særlig høj koncentration af væsentlige fortidsminder (se figur 7). De to 
arkæologiske ”hot spots” måler samlet 12.317 kvadratmeter (markeret med mørkerød farve på figur 6). Der 
vil blive lavet et budget for en eventuel udgravning af lokaliteten. Horsens Museum skal kontaktes af 
bygherre eller anden myndighed for nærmere aftale, såfremt den forundersøgte lokalitet ønskes udgravet.  
 
Det planlagte regnvandsbassin mod sydvest er ikke arkæologisk forundersøgt, da marken er i privateje og 
var tilsået. Det forventes imidlertid på baggrund af forundersøgelsen af det tilstødende areal, at der også på 
arealet for det planlagte regnvandsbassin må findes væsentlige fortidsminder. Forud for en eventuel 
etablering af regnvandsbassinet, skal der derfor foretages en supplerende forundersøgelse eller også skal 
gravearbejdet overvåges af en arkæolog og stoppes i det tilfælde, at man støder på væsentlige 
fortidsminder. Forud for etableringen af regnvandsbassinet skal der træffes nærmere aftale med Horsens 
Museum om, hvordan og hvornår en evt. supplerende undersøgelse skal finde sted.  
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Figur 3: Oversigtsplan over GPS-opmålte søgegrøfter med nummerbetegnelser. 

 
 
 
 
 

 
Figur 4: Oversigtfoto - viser entreprenørens gravemaskine og forundersøgelsens søgegrøfter set mod vest. 

 



 6 

 
Figur 5: Keramikfund X5, A59. Randskår med simple stregornamenter. Fundet i søgegrøft nr. 8. Dateres til sen 

ældre romersk jernalder/tidlig yngre romersk jernalder.  

 
 
 
 

 
Figur 6: Sagsareal markeret med rød farve. Særlige "hot spots" med høj koncentration af væsentlige 

fortidsminder markeret med mørkerød farve. Frigivet areal uden væsentlige fortidsminder markeret med grøn 

farve. Søgegrøfterne er markeret med svag kontur og sorte tal.  
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Figur 7: Anlægsintensiteten i søgegrøfterne vist med blå signatur. Særligt i søgegrøfterne nr. 7-11 ligger de 

væsentlige fortidsminder tæt.  

 
 
 
 

 
Figur 8: Stolpehul A42 i søgegrøft nr. 9 snittet med spade. Dybde 45 cm.  


