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  Arkæologisk forundersøgelse 

Rapport 
 

I forbindelse med et større kloakeringsarbejde i Østbirk by blev 
anlægsarbejdets etape 6, der dækkede den sydlige del af Storegade, løbende 
overvåget af arkæologer fra Horsens Museum. Resultatet viste, at 
bevaringsforholdene under den eksisterende asfalterede vej var 
overraskende gode, så der i størstedelen af det afgravede tracé både var 
bevaret fossile muldhorisonter og flere faser af gamle vejforløb. Indenfor et 
mindre område blev der yderligere påvist flere forhistoriske anlægsspor i 
form af gruber. 
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Undersøgelsens forhistorie  
 
  Horsens Museum har i sommeren 2014 haft en dialog med Horsens Vand A/S om kloakseparering i 

Østbirk by. Museet fik oplyst, at der ikke skulle graves i urørt jord, men kun i eksisterende tracé. Det 

blev derfor besluttet, at en egentlig arkæologisk overvågning ikke var nødvendig. Dog skulle museet 

kontaktes, hvis det alligevel blev nødvendigt at grave i urørt jord, eller hvis der fremkom fortidsminder 

under gravearbejdet. Det blev aftalt, at entreprenøren selv kontaktede museet direkte, hvis en af de 

pågældende situationer opstod.  

  Den 14.11. 2014 kontaktes museet af entreprenøren, idet man ved gravearbejdet i Storegade var stødt 

på en vejkiste udfor nr. 66. Stenkisten var desværre blevet gennemgravet, da museets folk ankom til 

stedet, men der blev foretaget en nødtørftig registrering (jf. HOM 3212, sb. 160515-240). Ved denne 

lejlighed blev det samtidig klart, at der ved anlægsarbejdet blev gravet i urørt jord – både i dybden og i 

bredden. Det blev derfor aftalt med Horsens Vand, at der skulle foretages en overvågning af den 

resterende del af anlægsarbejdet i Storegade, fra Skolegade til Storegade nr. 84 svarende til etape 6 af 

kloaksepareringen. Undersøgelsen af den godt 200 m lange strækning er registreret som sb. 160515-241. 

 

              

Figur 1. Beliggenheden af det undersøgte tracé i Storegade i den sydøstlige del af Østbirk by. Med lyseblåt er angivet de 
områder, hvor Horsens Museum tidligere har foretaget udgravninger af et område med boplads og gravplads fra 
senneolitikum/ældre bronzealder, mens rødgult markerer områder med bebyggelse fra førromersk jernalder. Ved de 
enkelte arealer er angivet museets registreringsnummer og årstallet for udgravning. Den lyseblå cirkel viser fundstedet i 
Skolegade, hvor der i 1952 fremkom brændt korn. Dette er registreret under Moesgaard Museum (FHM 196). 
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  Museets særlige interesse for gravearbejdet gennem Østbirk by skyldes, at der gennem de seneste 20 år 

er blevet foretaget en række udgravninger, som har vist, at den senglaciale dal, som hovedparten af 

Østbirk by ligger i, rummer et meget stort og betydningsfuldt arkæologisk materiale. Dateringsmæssigt 

strækker dette sig helt tilbage til maglemosekulturen i ældre stenalder og op gennem forhistorisk tid til 

og med yngre jernalder. De arkæologiske undersøgelser er hovedsagelig foretaget i forbindelse med 

forskellige anlægsarbejder i byens udkanter, hvor der både mod nordvest og sydøst er blevet udgravet 

omfattende bebyggelser fra henholdsvis yngre jernalder (HOM 773) og senneolitikum/tidlig 

bronzealder (HOM 1018, 1509, 1590 og 2488), det sidste sted også med en samhørende stor gravplads.  

  Ved det aktuelle anlægsarbejde i Storegade (etape 6) ville der blive gravet relativt tæt på både den 

registrerede bebyggelse og gravplads fra senneolitikum/tidlig bronzealder. Nogle ældre 

nødudgravninger har imidlertid vist, at omfanget af både gravpladsen og især bebyggelsen kan være 

langt større end hidtil påvist. I 1952 blev der således i forbindelse med en ældre kloakering påtruffet og 

delvist udgravet et større senneolitisk kornfund midt i Skolegade (FHM 196), og forud for anlæggelsen 

af sportshallen lidt derfra udgravedes i 1957 syv jordfæstegrave fra senneolitikum og tidlig bronzealder 

(HOM 1665). Allerede inden da var der imidlertid kendskab til, og i et vist omfang blevet udgravet, en 

række gravhøje, som nogle steder nærmest har ligget som perler på en snor ind gennem dalen. Hverken 

de mange gravhøje eller den udbredte bebyggelse er noget, vi normalt ser i en glacial smeltevandsdal.                     

En formentlig afgørende årsag til, at dette er tilfældet ved Østbirk, er, at dalen tilsyneladende helt 

tilbage fra midten af neolitikum fungerede som en vigtig færdselskorridor. I løbet af bronzealderen 

synliggøres denne for alvor, da et 500 m langt palisadehegn af svære, tæt stillede stolper opføres tværs 

gennem dalen umiddelbart indenfor den sydøstlige ende af denne. Hegnet har formentlig fungeret som 

en spærring, som gjorde det muligt at kontrollere indkørslen gennem dalen fra syd.  

  Meget tyder således på, at der gennem det nuværende Østbirk har passeret en vigtig færdselsåre 

gennem mere end 4000 år. Selve vejsporene har gennem tiden skiftet placering indenfor den 500 m 

brede dal op, men noget tyder på, at den eksisterende Storegade øjensynligt kan føres tilbage til 

middelalderen eller tidligere endnu. Dette vejforløb genfindes også nærmest uforandret på original 1-

kortet, kun inde omkring den gamle bykerne synes forløbet nær kirken at ændres lidt indenfor de sidste 

par hundrede år.  

  De ovennævnte forhold var årsagen til, at det kunne forventes, at der indenfor hele dalstrøget, og 

dermed Østbirk by, ville kunne påtræffes væsentlige fortidsminder.  

Hensigten med overvågningen af anlægsarbejdet var derfor til dels muligheden for at lokalisere spor 

efter både ældre, og måske forhistoriske, vejforløb og forhistorisk bebyggelse, men også at et bredt 
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indtryk af bevaringsforholdene for eventuelle kulturlag og fossile muldhorisonter, som er påvist flere 

steder under de senere års arkæologiske udgravninger.  

 

            

Fig. 2. De undersøgte tracéer i henholdsvis Storegade (etape 6), Ryvej og Torpvej (etape 3) vist på original 1-kortet. Heraf 

fremgår det, at de nævnte vejforløb er de samme som i slutningen af 1700-tallet.  

 

Administrative data. 
 
 Anlægsansvarlig ved kloaksepareringen i Østbirk by er Horsens Vand A/S, Alrøvej 11, 8700 Horsens med 

projektleder Jørgen K. Ebbesen som kontaktperson. På Horsens Museum har museumsinspektørerne 

Anne Mette Kristiansen og Lone S. Jacobsen forestået det administrative arbejde med sagen. 

 Forundersøgelsen/overvågningen fandt sted efter museumslovens kapitel 8, § 27 stk. 4: ”Udgiften til 

den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres”. I dette 

tilfælde er det Horsens Vand A/S, der som anlægsansvarlig har afholdt udgiften. Budgettet blev her 

godkendt den 25. november 2014, efter at være blevet godkendt af Kulturstyrelsen d. 24. november 

2014.   

 Horsens Museum har foretaget den arkæologiske forundersøgelse/overvågning repræsenteret ved 

arkæologerne Martin K. Nielsen og Per Borup. Sagens akter og original-dokumentationen opbevares på 

Horsens Museum under sagsnummeret ”HOM 3218 Kloakseparering Østbirk”. 

Feltarbejdet med overvågning og registrering fandt sted i perioden fra den 25. november 2014 til den 2. 

december 2014 og udført af arkæologerne Martin Krog Nielsen (24.-27. nov. 2014) og Per Borup (1.-2. 

dec. 2014). 



 

Side 6 af 20 

 

 Entreprenør på kloaksepareringen i Østbirk by var Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen, Østbirk/Brædstrup. Til 

gravearbejdet blev der benyttet en stor gravemaskine på bånd, som blev ført af Torben Christensen. 

Skurvogn blev lejet hos Dalsgaard Pavilloner i Børkop.  

 Overvågningen foregik i overvejende tørt – men koldt og til tider blæsende – vejr. Vejret gav dog ikke 

anledning til nævneværdige gener for feltarbejdet.      

 

Topografi. 

 
Østbirk by er beliggende i en NV/SØ-orienteret glacial smeltevandsdal, der danner vandskel mellem 

Horsens Fjord mod syd og Gudenå-systemet mod nordvest (se forsiden). Hele dalen er karakteriseret af 

et relativt fladt terræn, der til begge sider omkranses af markante og til tider ret stejle dalsider. 

Dalbunden er overalt tør, her findes således hverken vandløb eller fossile vådområder. Kildevæld har 

antagelig nogle steder kunnet påtræffes nær eller i dalsiderne.  

Undergrunden består i selve dalen overalt af forskelligartede, sandede smeltevandsaflejringer med rent, 

gult sand som det altdominerende, således også omkring den centralt beliggende Storegade, mens 

forekomster af ral- og stenede aflejringer hyppigt optræder op ad dalsiden. Erfaringer fra tidligere 

arkæologiske undersøgelser har vist, at der mange steder har kunnet iagttages relativt velbevarede fossile 

muldhorisonter over det gule undergrundssand. Karakteren af dette antyder et højt indhold af humus, 

som kunne være resultatet af menneskelig aktivitet. Der er ligeledes flere steder påvist rødlige al-

dannelser øverst i undergrunden, og en pollenanalyse foretaget i forbindelse med en udgravning i 

nærområdet (HOM 2488) viste, at stedet allerede i slutningen af neolitikum var præget af lynghede, 

formentlig som et resultat af udpining af den sandholdige muld.    

 

Målesystem 
 

Da den arkæologiske undersøgelse først og fremmest blev foretaget som en overvågning af det 

igangværende anlægsarbejde, og registreringen af de afgravede profiler derfor foregik under tidspres, 

blev undersøgelsen overvejende udført i form af foto-dokumentation med stedangivelese i forhold til 

det nærliggende husnummer. Kun i et enkelt tilfælde blev et af de fremkomne anlæg indmålt ved hjælp 

af en højpræcisions-GPS, Trimble R8, nemlig anlæg A1. Opmålingen er foretaget i projektionen UTM 

Zone 32 ETRS 89 (opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på G-drevet som eksporterede 

.csv-filer.). Det blev desuden forsøgt at indmåle flere gruber omkring Storegade nr. 82 i den østligste del 

af grøften, men dette var ikke muligt pga. fejl ved GPS’en den pågældende dag.   
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Metode og undersøgelsesforløb. 
 

Ved anlægsarbejdet blev der gravet en ca. 210 cm bred grøft i sydsiden af vejen. Der blev gravet til en 

dybde af ca. 170 cm under vejoverfladen. Indenfor en del af den gravede grøft lå den eksisterende 

rørledning, men både under den gamle nedgravning og i en bræmme på begge sider heraf var jorden 

uberørt. Det var hertil opmærksomheden var rettet under afgravningen.  

Anlægsarbejdet blev påbegyndt udfor Skolegade i vest og bevægede sig herfra indtil lidt sydøst for 

Storegade nr. 82. Med maskinen blev fladen afgravet i relativt tynde lag til en given dybde. 

Overvågningen blev indrettet efter entreprenørens graverutine, hvilket blandt andet betød, at der kun 

blev afrømmet nogle få meter af gangen. Ligeledes blev der straks efter, at der var udgravet til den 

givne dybde nedsat en gravekasse i grøften, indenfor hvilken der blev afgravet yderligere i dybden indtil 

det endelige niveau. Herefter blev rørene samlet, inden der efterfølgende blev fyldt og stampet sand ned 

omkring rørene. Imens dette fandt sted, afgravede maskinen den næste sektion indtil den ønskede 

dybde, og efter endt opstampningen omkring rørene blev gravekassen trukket frem i den netop 

afgravede sektion. Med denne fremgangsmåde var det muligt at registrere eventuelle anlæg i den 

uberørte flade i forbindelse med afrømningen af en ny sektion, mens det indenfor den relativt korte 

periode, hvor der var stampet op omkring rørene og gravekassen trukket frem, var mulighed for at 

oprense siderne og eventuelt registrere de dannede profiler. Hyppigt svarede niveauet for det 

opstampede sand omkring rørene til topniveauet af undergrunden, så det meste af profilvæggen fortsat 

var tilgængelig til undersøgelse. Dybe anlæg, som fortsatte længere ned i undergrunden kunne dog ikke, 

som det var tilfældet med A1, profil-registreres i sin helhed under disse omstændigheder.  

 

      

 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Udgravning til 
rørledningen i den sydlige del af 
Storegade udfor nr. 82 set fra 
nordvest. Her afgraves indenfor 
gravekassen, imens grøften allerede 
er delvist tildækket og stampet 
helt ind til kassen. 
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  Da der kun var relativ kort tid til at afrense og registrere profilerne, foregik dette hovedsageligt i form 

af tegneskitser, fotos og beskrivelser. De enkelte profilsekvenser er relateret til husnumrene langs vejen.  

Da der kun blev opgravet få meter ad gangen og på uforudsigelige tidspunkter (afhængigt af de aktuelle 

situationer i forhold til kabler i jorden, stikledninger, brønde mm), var det normalt nødvendigt, at der 

hele tiden var en arkæolog på stedet. Reelt blev der valgt en metode, hvor der blev opstillet en 

skurvogn, hvor arkæologen kunne arbejde med andre opgaver, hvis der blev et længere ophold i 

gravearbejdet. 

  Udgravningens data (kampagnedata, fotoliste og anlægsbeskrivelser) er indtastet i databasen MUD, 

Museernes Udgravningsdata.  

 

          

          Fig. 4. Beliggenheden af de registrerede profilforløb relateret til nærliggende hus-numre. 
 
 

Undersøgelsens resultater 
 

Hensigten med at overvåge kloakeringsarbejdet i Storegade var dels at vurdere bevaringsforholdene for 

forhistoriske anlæg og kulturlag samt fossile muldhorisonter, som er påvist ved flere af de senere års 

udgravinger i området, dels at lokalisere eventuelle spor efter ældre vejforløb under den eksisterende 

vej. Resultaterne af overvågningen var overraskende gode i forhold til det forventede, hvilket ikke 

mindst skyldes, at den eksisterende vej er anlagt direkte ovenpå ældre vejforløb helt uden forudgående 

afgravning. Da de ældre vejforløb ligeledes i vidt omfang var anlagt på oprindelig overflade uden 
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planering, kunne også fossile, formentlig forhistoriske muldhorisonter observeres over næsten hele den 

175 m lange overvågede strækning.    

  Det var generelt vanskeligt at erkende forhistoriske anlæg som gruber og stolpehuller i den 

afrømmede flade, derimod rummede siderne af den færdige grøft usædvanlig gode muligheder for at 

observere lange profilsnit gennem denne centrale del af dalen. Forholdene varierede dog, ikke mindst i 

forhold til dybden af både de fossile muldhorisonter og de ældste erkendelige vejspor. Derfor varierede 

også tykkelsen af de påførte jordlag, som formentlig sent i historisk tid blev påført for at udjævne vejen 

til det nuværende forløb. De ældste vejforløb, som fulgte det naturlige terræn, var således også lidt mere 

bølgede end det eksisterende.  

  Den største tykkelse af nyere tids påfyldt grus kunne iagttages ved Storegade nr. 70, hvor den var knap 

en meter. 

 

    

 

Fig. 5. Profilsnit i grøft udfor Storegade nr. 

70. Ovenpå det mørke fossile muldlag i 

bunden markerer den lysegrå horisont det 

ældste vejspor. Herover ses indtil den 

nuværende asfalt et næsten 1 m. tykt 

opfyldningslag. Set i nordsiden af grøften fra 

SØ. 
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                Fig. 6. Nærbillede af de nederste horisonter set på fig. 5. 

 

Der blev her indenfor den 2,1 m brede grøft gravet til en dybde af 170 cm under vejoverfladen.  

Undergrunden bestod af lysgult sand. Herover var der et ca. 20 cm tykt lag af lyst rødbrunt, let gruset 

sand (lag f) med en diffus overgang til den rene undergrund. Der var ingen fund i laget, der tolkes som 

et gammelt vækstlag, formentlig fra stenalderen. Dette lag var overlejret af et ca. 15 cm tykt lag af 

homogen, mørkgrå, humøst/let muldet sand, stedvis let gruset (lag e). Også dette lag var uden fund, 

men det synes at være dannet under menneskelig aktivitet. Omfattende tilsvarende, måske helt de 

samme, lag blev påvist i stor udstrækning under udgravningerne længere syd for Storegade (HOM 1509 

og 1590). Disse mørke og relativt tykke fossile muldlag formodedes at være dannet i løbet af 

bronzealderen, muligvis som følge af gødskning. Ved Storegade nr. lå herover en ca. 14 cm tyk horisont 

af mellemgråt, let gruset sand, som nærmest var lagdelt med striber af gråhvidt sand (lag d). Laget var 

skarpt afgrænset. Der var tale om et næsten gennemgående lag, som først forsvandt længst mod øst i 

traceet. Laget, der nogle steder syntes at være dannet i flere faser, tolkes som en gammel vejbelægning. 

Denne kunne ikke umiddelbart dateres nærmere, men den betydelige dybde under terræn og 

placeringen direkte ovenpå det gamle muldlag (lag e) tyder på en relativ høj alder, måske middelalder. 

Dette ældste synlige spor efter en vejbelægning var dækket af et næsten én meter tykt lag af heterogent 

mørkbrunt, gråbrunt og gult, gruset og stenet sand (lag c). På trods af den store tykkelse kan dette lag 

være påført indenfor relativ kort tid med det formål at planere terrænet og udjævne vejen forud for 

etableringen af et nyere vejforløb. Henover dette lå et ca. 30 cm tykt lag af stabilgrus (lag b) som 

fundering af et moderne, ca. 15 cm tykt lag asfalt (lag a).  
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                     Fig. 7. Oprenset udsnit af nordprofil i grøften ved skel mellem Storegade 72 og 74. Set fra S. 

 

Den beskrevne lagserie ændrede sig kun i mindre grad mod sydøst, men mellem Storegade nr. 72 og 74 

var det gråhvide sand (lag d) i nordsiden af grøften tydeligt opdelt i to separate faser. Samtidig øgedes 

her afgravningen af den fossile underliggende muldhorisont, som ved Storegade nr. 76 stort set helt var 

væk. Her lå den ældste vejbelægning nærmest direkte ovenpå undergrundssandet og var ”kun” dækket 

af et ca. 60 cm tykt opfyldningslag.   

                             

Fig. 8. Nordprofil i grøften ud for Storegade nr. 76. Her er det fossile vækstlag stort set helt afgravet inden påførslen af 

den lysegrå vejbelægning. Fyldlaget er her ca. 60 cm tykt indtil asfalten. 



 

Side 12 af 20 

 

  Udfor Storegade nr. 74 blev der nederst i den mørkebrune fossile muldhorison som det eneste sted i 

denne del af undersøgelsen fundet en genstand, som kan være med til at datere dette lag relativt.  Der 

var tale om et fladt stykke behugget flint, en blok (X3), som formentlig kan dateres til neolitikum, 

eventuelt ældre bronzealder.  

  Udfor Storegade nr. 76 blev der i sydsiden af grøften registreret en stor stenfyldt grube eller 

nedgravning, som anses for at være af nyere tid (A1. Som det eneste anlæg blev denne opmålt med 

GPS). Nedgravningens form var i fladen usikker men antagelig cirkulær, mens bunden syntes flad og 

siderne lodrette. Diameteren var ca. 190-200 cm, mens dybden var ca. 210 cm. Nedgravningen var tæt 

pakket med større kampesten med en diameter på op til ca. 30-40 cm i diameter, mindre sten forekom 

dog også. Fylden herimellem virkede homogen i mellem- til mørk-gråbrune nuancer, hovedsageligt 

bestående af leret/humøst sand. Et stykke nede i gruben, ca. 100 cm under toppen af asfalten, lå et 

større stykke træ (vandret). De mange sten lå hovedsageligt under dette stykke træ.  Der var tale om en 

pæl med en diameter på ca. 20 cm. (se fig. 9), som formodes at være en del af en nyere tids lygtepæl. 

Der var tidligere blevet hevet et tilsvarende stykke op på ydersiden af gravekassen, da denne stod ud for 

gruben. Det kunne ikke fastslås sikkert, om der var tale om én recent nedgravning, eller pælen lå i en 

sekundær nedgravning, som kunne være gravet ned i en ældre grube. Foruden træpælen blev der ikke 

gjort andre fund i anlægget.  

                             

                           Fig. 9. Den moderne nedgravning opfyldt med sten (A1) set i profil i grøftens sydside fra NV. 
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  Omkring Storegade nr. 82, der samtidig var afslutningen på denne etape i Storegade, kunne der 

iagttages flere nedgravninger og gruber i grøftens nordside foruden en enkelt i sydsiden. I det sidste 

tilfælde var der tale om en nærmest cirkulær grube med brændt materiale, en formodet kogestensgrube 

(fig. 10 nederst th.).           

  I dette område var et nedre fossilt muldlag atter bevaret i nordsiden som et meget mørkt gråbrunt, let 

leret sandlag med en varierende tykkelse fra ca. 10-20 cm. Derimod var de gamle vejbelægninger med 

lysegråt sand ikke længere synlige. Dette kan skyldes, at tykkelsen af et stenet og gruset opfyldningslag 

mellem den fossile muldhorisont og den moderne asfalt her kun var mellem 20-40 cm.  

Fylden i de påviste nedgravninger svarede generelt til den fossile muld, og indtrykket var, at de var 

tilnærmelsesvis samtidige hermed. Der blev ikke fundet nogen genstande eller andet af human karakter, 

men stedets relativt nære beliggenhed til de tidligere registrerede bopladsområder både syd og øst 

herfor kunne indikere, at anlæggene kan være arkæologisk samtidige og måske udgøre en del af det 

samme bopladsområde. Intet tyder således imod en datering til neolitikum eller bronzealderen 

(anlæggene blev ikke indmålt med GPS, da denne på den pågældende dag ikke fungerede). 

 

                           

Fig. 10. Forskellige profilsnit i den østlige del af traceet udfor Storegade nr. 82. Herover ses profil i grøftens nordside. Her 

er det mørkebrune fossile vækstlag bevaret i en tykkelse af ca. 20 cm. Herunder ses tv. flere gruber i nordprofilen og th. en 

fladbundet grube i grøftens sydside. 
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Hensigten med at overvåge anlægsarbejdet var dels muligheden for at lokalisere spor efter nogle af de 

gamle vejforløb men også bevaringsforholdene for eventuelle kulturlag og fossile muldhorisonter, som 

er påvist ved flere af de senere års udgravinger.  

Det kunne være vanskeligt at registrere anlægsspor som gruber og stolpehuller i fladen, derimod 

rummede siderne af den gravede grøft en usædvanlig mulighed for at se lange profilsnit gennem 

centrale dele af dalen.  

To vigtige iagttagelser: gamle vejspor, som måske kan føres helt tilbage til forhistorisk tid, og de 

overraskende gode bevaringsforhold for fossile vækstlag og gamle kulturlag. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet.  
 

 Resultatet med overvågningen af anlægsarbejdet i Storegade har vist, at bevaringsforholdene under den 

moderne asfalt er langt bedre en forventet i områderne udenfor nedgravningen til den ældre 

kloakledning. Kun et enkelt sted var der således tidligere blevet afgravet helt til glacial undergrund i 

forbindelse med planering til et ældre vejforløb, mens der de øvrige steder både var bevaret relativt 

tykke fossile muldhorisonter og gamle vejbelægninger, som hovedsageligt var anlagt ovenpå gamle 

overflader. Disse forhold har samtidig betydning for bevarelsen af både historiske og forhistoriske 

anlægsspor, som også synes overraskende gode. 

 Det anses derfor for meget sandsynligt, at der ved alle fremtidige anlægsarbejder indenfor Østbirk-

dalen vil kunne påtræffes væsentlige bevarede fortidsminder, så alle fremtidige anlægsarbejder bør 

foranledige en nøje vurdering af stedets arkæologiske potentiale evt. efterfulgt af enten en museal 

prøvegravning eller overvågning af selve anlægsarbejdet.    
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 24-11-2014  

1 Grube Grube Nyere tid 

(1661 - ) 

    

 
 
 
 
 

 Anlægsbeskrivelse 

Kampagne: 24-11-2014   

1 

Grube, Grube, Nyere tid (1661 - ) 

Grube/nedgravning. 

Større stenfyldt grube/nedgravning. Form i fladen usikker, men antagelig cirkulær. Er fuldstændig pakket med større 

kampesten. Virker fladbundet og med ret lodrette sider. Dybden er ca. 210 cm. Fylden virker ret homogen i mellem- til 

mørk-gråbrune nuancer. Anlæggets diameter er ca. 190-200 cm. Stenene kan være op til ca. 30-40 cm i diameter, dog 

også mindre sten. Ca. 100 cm under toppen af asfalten ligger der et stykke træ (vandret). Stenene begynder først for 

alvor under dette stykke træ. Fylden består af leret/humøst sand. 

Træstykket lirkes fri. Der ser ikke ud til at være mere træ længere inde. Der er tale om en pæl, ca. 20 cm i diameter. 

Nok snarest del af den "lygtepæl", hvoraf der tidligere er blevet hevet et stykke op (på ydersiden af gravekassen, da 

den stod ud for gruben). Udgør den øvre del - med træet - en forstyrrelse af selve gruben? 

Foruden træpælen var der ingen øvrige fund fra anlægget. Dateringen er usikker, men antagelig historisk/nyere tid. 

Tegninger:   

Foto:  3218/9, 3218/13, 3218/14, 3218/15, 3218/16, 3218/17, 3218/18, 3218/19 
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FundListe 

 

Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 24-11-2014  

1 Keramik / oldtid Keramik diverse Førromersk 

Jernalder 

 

2 Keramik / oldtid Keramik diverse Førromersk 

Jernalder 

 

3 Flint Kerne/blok/knude Stenalder  

 
 
 
 
 

 Fundbeskrivelse 

Kampagne: 24-11-2014   

3 
Flint, Kerne/blok/knude, Stenalder 

Ved oprensning af nordprofil ud for den vestlige del af Storegade nr. 74 fremkom et stykke behugget flint fra bunden 

af det mørke lag.  
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 

24-11-2014 

       

3218/1 Profil Nordprofil i grøft udfor Storegade nr. 

70. Bemærk det gennemgående grå 

lag over det mørke lag. Set fra SØ. 

  digitalt foto 25-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/2 Profil Nordprofil i grøft udfor Storegade nr. 

70 - nærbillede af bundlagene. 

Bemærk det gennemgående grå lag 

over det mørke lag. Set fra SV. 

  digitalt foto 25-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/3 Profil Nordprofil i grøft udfor Storegade nr. 

70. Bemærk det gennemgående grå 

lag over det mørke lag. Set fra SV. 

  digitalt foto 25-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/4 Profil Nærbillede af lagseriens bund i 

nordprofilen udfor Storegade nr. 70. 

Oprenset. Bemærk det næsten 

rødbrune lag helt i bunden. Set fra S. 

  digitalt foto 25-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/5 Profil Nærbillede af lagseriens bund i 

nordprofilen udfor Storegade nr. 70. 

Ej oprenset og uden målestok! 

Bemærk: Et andet udsnit end fotonr. 

4. Set fra SØ/S.  

  digitalt foto 25-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/6 Profil Nordprofil i grøft. Flere horisonter i 

det grå lag over det mørke lag i 

lagseriens bund. Billedet er taget ud 

for Storegade nr. 72. Set fra S. 

  digitalt foto 26-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/7 Profil Nordprofil i grøft. Flere horisonter i 

det grå lag over det mørke lag i 

lagseriens bund. Billedet er taget ud 

for Storegade nr. 72. Set fra SV. 

  digitalt foto 26-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/8 Profil Oprenset udsnit af nordprofil i grøft. 

Bemærk de øvre lag/fylden over det 

grå lag. Billedet er taget ved skel 

mellem Storegade 72 og 74. Set fra S.  

  digitalt foto 26-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/9 A1 A1, stenfyldt nedgravning/grube i 

grøftens sydprofil. Beliggende ud for 

vesthjørnet af Storegade 76. Set fra 

N/NØ. 

 

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 
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3218/10 Genstand Fragment af træpæl med et stykke 

jern. Evt et stykke af en gammel 

lygtepæl. Fundet ved A1. 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/11 Profil Nordprofil i grøft - umiddelbart vest 

for Storegade nr. 76. Bemærk: Det 

mørke lag i bunden er 

forsvundet/kun ganske tyndt. Set fra 

S. 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/12 Profil Sydprofil i grøft. Umiddelbart vest for 

A1 ses et stenlag (?) i mørk fyld - ca. 

20 cm over undergrunden. Set fra N. 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/13 A1 Bund af A1. Bemærk de store sten, 

som er synlige lige under 

sænkekassen. Set fra NØ. 

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/14 A1 Bund af A1. Bemærk de store sten, 

som er synlige lige under 

sænkekassen. Set fra N. 

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/15 A1 Den vestlige kant/side af A1. Set fra 

N. 

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/16 A1 A1, profil (til opstampet niv., hvilket 

vil sige, at anlæggets bund ikke er 

med på billedet). Bemærk træpælen. 

Set fra N.  

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/17 A1 A1, profil (til opstampet niv., hvilket 

vil sige, at anlæggets bund ikke er 

med på billedet). Bemærk træpælen. 

Set fra NV.  

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/18 A1 A1, profil (til opstampet niv., hvilket 

vil sige, at anlæggets bund ikke er 

med på billedet). Bemærk træpælen. 

Set fra NØ.  

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/19 A1 Nærbillede af træ på toppen af de 

store sten i A1. Set fra NØ.  

1  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/20 Genstand Træ/pæl fra A1. Nu ex situ. 

 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/21 Profil Nordprofil i grøft. Ud for midten af 

Storegade nr. 76. Set fra S. 

 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/22 Profil Sydprofil i grøft. Ca. ud for midten af 

Storegade nr. 76. Set fra N. 

 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 
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3218/23 Profil Forstyrrelse/nedgravning i grøftens 

sydprofil. Ca. ud for midten af 

Storegade nr. 76. Set fra N. 

 

  digitalt foto 27-11-

2014 

Martin Krog 

Nielsen 

3218/24 Arbejdsbil

lede 

Arbejdsbillede udfor Storegade nr. 82 

. Der graves i gravekassen, og en 

mand står parat til at samle rørene. 

Den foregående sektion er stampet 

op, men man ser stadig hovedparten 

af lagserien. Set fra V. 

 

  digitalt foto 01-12-

2014 

Per Borup 

3218/25 Profil Dokumentation af nordprofil i den 

østlige del af traceet udfor Storegade 

nr. 82 . Set fra S. 

  digitalt foto 01-12-

2014 

Per Borup 

3218/26 Profil Mulig nedgravning i nordprofil i den 

østlige del af traceet udfor Storegade 

nr. 82 . Set fra S. 

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

3218/27 Profil Dokumentaion af profil/lagserie 

[nordprofil] i den østlige del af 

traceet udfor Storegade nr. 82 . Set 

fra S. 

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

3218/28 Profil Dokumentaion af profil/lagserie 

[nordprofil] i den østlige del af 

traceet udfor Storegade nr. 82 . Set 

fra S. 

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

3218/29 Arbejdsbil

lede 

Arbejdsbillede. Der arbejdes i 

gravekassen udfor Storegade nr. 82 . 

Den foregående sektion er stampet 

op, men man ser stadig hovedparten 

af lagserien. Nærmest ud for 

nedkørslen til hallen. Set fra V/SV. 

 

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

3218/30 Profil, 

kogestens

grube 

Kogestensgrube, profil [nærbillede]. 

Ej GPS-indmålt. Beliggende mod 

sydvest i traceets østlige del (udfor 

Storegade nr. 82 nær nedkørslen til 

hallen). Set fra NØ.  

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

3218/31 Profil, 

kogestens

grube 

Kogestensgrube, profil [oversigt]. Ej 

GPS-indmålt. Beliggende mod sydvest 

i traceets østlige del (udfor Storegade 

nr. 82 nær nedkørslen til hallen). Set 

fra NØ.  

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

3218/32 Profil, Mulig grube/nedgravning i nordprofil   digitalt foto 02-12- Per Borup 
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nedgravni

ng/grube 

[nærbillede]. Ej GPS-indmålt. Ses i 

nordprofilen udfor Storegade nr. 82 

omtrent ud for nedkørslen til hallen. 

Set fra S.  

2014 

3218/33 Profil, 

nedgravni

ng/grube 

Mulig grube/nedgravning i nordprofil 

[oversigt]. Ej GPS-indmålt. Ses i 

nordprofilen udfor Storegade nr. 82 

omtrent ud for nedkørslen til hallen. 

Set fra S.  

  digitalt foto 02-12-

2014 

Per Borup 

 

 


