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Fig. 1 
Industriområdet Horsens Syd. 
Beliggenhed af den ny projekterede 
forlængelse af  
Vegavej vist med rød 

 

Resume 
Ved udvidelsen af Vegavej mod vest blev der i november 2007 observeret adskillige udaterede 
nedgravninger som dels var fyldte med askesværtet sediment og ildskørnede sten.  
En samling ukarakteristiske flintartefakter, nedlagt sammen med mange stykker skarpkantet 
ubearbejdet flint nær en tidligere lavning forblev ligeledes udateret. En skelgrøft kunne dateres ud fra et 
historisk kort til nyere tid. Af størst betydning er fundet af en urnegrav fra førromersk jernalder eller 
ældre romersk jernalder for foden af en overpløjet gravhøj, der allerede i 1800- og 1900-tallet havde 
leveret 2 urnegrave og 2 eller 3 jordfæstegrave. Højen blev i forår 2008 undersøgt som del af den 
igangværende byggemodning (etape 2) og rummede yderligere 2 urnegrave og 10 jordfæstegrave på 
trods af at højens fyld var pløjet bort for længst. Samtlige grave dateres til sen førromersk jernalder og 
ældre romersk jernalder og indgår i en kontekst med adskillige omfangsrige bebyggelsesrester som i de 
senere årtiers forløb er blevet gravet ud indenfor få hundrede meters omkreds på 4 separate steder. 
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1. Undersøgelsens forhistorie og metode 
 

 
Fig. 2 
Oversigtsplan med markering af de observerede spor af arkæologisk interesse indenfor vejtracéet. Den 
overpløjede gravhøj vist med rød 
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I forlængelsen af Vegavej mod vest blev pløjemulden afrømmet den 7.11.2007 
indenfor et 12 m bredt tracé. Dette skete som led i byggemodningen af 
erhvervsgrunde langs med den planlagte vejforlængelse (Fig. 1). Ved overvågning af 
dette arbejde blev der fundet fortidsminder af væsentlig kulturhistorisk betydning som 
er genstand for denne rapport. For undersøgelsen stod arkæolog Jochen Meyer. 
Der blev benyttet en gravemaskine på larvefødder påmonteret en 2 m bred rabatskovl 
uden tænder fra firmaet KHM i Korning. Den aktive pløjemuld blev løftet med et ca. 
40 cm mægtigt jordlag af, således at den glaciale undergrund tydeligt kom til syne i 
forløbet af de planlagte forløb af en øst vest orienteret vej og et nord syd vendt trace 
for en kloakledning.  
Samtlige forstyrrelser og ændring af fyldskifter i undergrunden der skønnedes at være 
af arkæologisk interesse blev markeret med streger i undergrunden og forsynet med 
numre, markeret med plastmærker og søm. Efterfølgende blev disse spor målt ind 
med højpræcisions-GPS og der blev fremstillet en GIS-baseret digital 
udgravningsplan med programmet MapInfo (Fig. 2). Samtlige således dokumenterede 
anlæg blev beskrevet på fem ark vandfast folie (DinA5). Udvalgte anlægsspor blev 
snittet og profilerne tegnet i målestok 1:20 på disse feltbeskrivelser (T 1-9). Der blev 
optaget få digitale billeder under arbejdet. Den originale dokumentation og de 
indtagne fund og prøver opbevares fremover på Horsens Museum. 
 
 
2. Resultater 
En urnegrav fra førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder blev fundet hvor 
Vejtracéet førte tæt forbi den sydlige fod af en overpløjet gravhøj (Fig. 3 og 4). 
Af karret var der kun bevaret bunden med ca. 10 cm høje sider (Fig. 5). Urnens fyld 
bestod af askeholdigt sediment som også indehold hvidt brændte knoglerester og 4 
små stykker af stærkt korroderet jern, der endnu ikke er færdig konserveret.  Muligvis 
er der tale om rester af en nål. 
 
 

 
Fig. 3 
Placering af urnegraven fra førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder (blå) og det udaterede 
tekniske anlæg (grøn) for foden af den bortpløjede gravhøj (rød) 
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Fig. 4 
Brandgraven A2 med rester af urnen i centrum efter pløjemulden var bleven fjernet med maskinen, set 
fra nord; målestokkens hvide og røde segmenter er ca. 20 cm lange 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5 
Profilsnit igennem brandgraven A2, set fra øst 
 

 



Side 5 af 14 

 
Fig. 6 
Profilsnit igennem anlæg A8, set fra sydvest 

 
 

Et teknisk anlæg blev udgravet vest for urnegraven (Fig. 3). Der er tale om en 
nedgravning på 1,60 til 2 m diameter hvis bund lå i ca. 1 m dybde under udgravnings 
overflade, dvs. ca. 1,40 m under den moderne overflade få m sydvest for den 
overpløjede gravhøj. I grubens bund lå tre store, svært håndterlige sten og der stod 
umiddelbart efter undersøgelsens nedgravning vand i snittet (Fig. 6).  Fylden 
rummede stærk askesværtet sediment. Efter opfyldningen af fordybningen blev 
nedgravningen åbnet igen ned til ca. 70 cm under den moderne overflade. Den 
afsluttende opfyldning af den yngre grube rummede igen askesværtet sediment og 
mange ildskørnede sten såvel som enkelte mindre, stærkt eroderede keramikskår af 
forhistorisk karakter. 
 
 

 
Fig. 7 
Moderne skelgrøft A1 set fra syd 



Side 6 af 14 

 
 
Øst for den overpløjede gravhøj blev der påvist et markskel fra nyere tid i form af en 
ca. 2 m bred og 1 m dyb grøft (Fig. 7). I løbet af november 2007 (etape 2) var det 
desuden muligt at følge grøftens forløb i yderligere mod nord (Fig. 8). Forløbet svarer 
til et skel, som det ældste bevarede matrikelkort afsætter (Fig. 9). 
 
 

 
Fig. 8 
Udgravningsfeltet fra vejtracéet, etape 1, og fra forundersøgelsen af etape 2 vist med rød på baggrund 
af det topografiske kort fra midten af 1800-tallet. Den grønne farve øst for den allerede dengang 
overpløjede gravhøj viser hvor den moderne skelgrøft blev påvist; rekonstruktionen af grøftens forløb 
vist med gul 
 
 

 
Fig. 9 
Udsnit fra matrikelkort over Oens' bys jorden året 1819. Det påviste grøftforløb (rød, se fig. 7) er ifølge 
den digitale opmåling næsten kongruent med et skelforløb mellem Hans Christensens og Jens 
Sörensens jord på det georelaterede ældste matrikelkort 
 
 



Side 7 af 14 

Der blev ikke påvist tydelige bebyggelsesrester eller daterende fund fra forhistorisk 
tid i større omfang. De fleste udskilte fyldskifter stammede fra rodvælter eller var 
begrundet i mindre mængder akkumuleret muldjord under pløjehorisonten. Kun en del 
af de mange observerede anlægsspor kunne tolkes som intentionelle nedgravninger 
(Fig. 10). De fleste af disse nedgravninger indeholdt dog rester af ildskørnede sten og 
askesværtet fyld og stammer fra aktiviteter af ubestemt karakter og alder. En 
koncentration af disse anlæg findes umiddelbart øst for den påviste fossile bæk, der 
krydser vejtracéet fra sydøst mod nordvest (Fig. 10). Uden yderligere undersøgelser 
og arkæologiske fund er det ikke muligt at afgøre, om der her er tale om 
bebyggelsesspor eller rester fra andre aktiviteter. 
 
 

 
Fig. 10 
Arkæologisk relevante spor vist med brun farve; erkendte nedgravninger vist med sort; se i øvrigt fig. 1 
og 2 
 
 
Fylden i et hul efter rødderne af et væltet træ (Fig. 11) rummede ca. 50 stykker knust, 
skarpkantet flint fra mange forskellige individuelle sten. De fleste af disse fund havde 
karakter af frostsprængte, naturlige effekter. Enkelte stykker var dog entydigt 
menneskeskabte artefakter. Der blev taget en prøve på ca. 20 stykker med hjem. 
 

 
Fig. 11 
Vest for gravhøjen blev der observeret en tidligere lavning på 10 til 20 m diameter. Et opfyldt hul efter 
en væltet trærod i dens østlige udkant rummede en del knuste flintstykker.   
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3. Konklusion og fremtidigt arbejde 
Undersøgelsen af vejtracéet resulterede i vigtige observationer i forhold til den 
overpløjede gravhøj umiddelbart nord for vejen. Gravhøjen der i 1906 stadig var 
bevaret med næsten 1 m højde kunne i 2007 næsten ikke spores mere. Alligevel viste 
den ny fundne urnegrav at der stadig kunne være bevaret kulturhistoriske spor under 
pløjejorden som udgør en vigtig del i analysen af bebyggelseshistorien i nærområdet. 
  
Ca. 1860 var man i højen allerede stødt på et gravkammer og i 1963 blev der 
yderligere udgravet to jordfæstegrave og en urnegrav. Også en urnegrav bliver 
formentligt repræsenteret af et helt keramikkar, som i 1979 blev fundet ved højens 
fod. Den 2007 udgravede rest af en urnebrandgrav udgjorde dermed den femte eller 
sjette grav i tilknytningen til gravhøjen.  
 
Højtomten blev i foråret 2008 undersøgt komplet som del af den fremskredne 
byggemodning i området (Fig. 12). Herved fremkom der yderligere 10 jordfæstegrave 
og 1 urnegrav. Samtlige grave kan indtil videre dateres til førromersk jernalder og 
ældre romersk jernalder (Fig. 13) og der blev hverken fundet spor efter begravelser i 
bronzealder eller stenalder. 
 
 

 
Fig. 12 
Udgravninger omkring den overpløjede gravhøj (rød stiplede linje). Etape 1, vejtracéet, markeret lyst; 
etape 2 vist med blå farve; arkæologisk relevante spor i den glaciale undergrund fremhævet med brun 
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Periode Underperiode 
Kalenderår 
f./e. Kr. 

 

    1536  
Middelalder      
    1066  
    1066  
Vikingetid      
    750  
    750  
  Germansk jernalder    
    400  
Jernalder Romersk jernalder   jernalder 
         Kr. f. år 0 Grav- 
  Førromersk jernalder   plads 
    500  
    500  
  Yngre bronzealder    
Bronzealder      
  Ældre bronzealder    
    1700  
    1700  
  Sen-neolitisk tid    
    2400  
  Enkeltgravstid    
    2800  
Yngre stenalder 
(Neolitikum) 

Mellem-neolitisk tid 
(tragtbægerkultur)   

 

    3300  

  
Tidlig-neolitisk tid 
(tragtbægerkultur)   

 

    3900  
    3900  

  Ertebøllekultur   
 

    5400  
Ældre stenalder 
(Mesolitikum) Kongemosekultur   

 

    6800  

  Maglemosekultur   
 

Fig. 13 
Tidstavle og markering af de påviste graves datering (lilla) 
 
 
Der fremkom ikke bebyggelsesspor, der er samtidig med disse begravelser ved de 
arkæologiske undersøgelse i 2007/2008. Terrænet (Fig. 14) falder ned til et vandløb 
mod nord og synes mere egnet til bebyggelse mod vest og syd. Bemærkelsesværdigt 
er sporet af en tidligere bæk få meter øst for gravhøjen (Fig. 8 og 10) der skille denne 
fra et terræn mod øst som virker velegnet til bebyggelse i jernaldersammenhæng. Det 
er i dette område, hvor den nærværende undersøgelse konstaterede en koncentration 
af nedgravninger, uden at daterende materiale fremkom (se Fig. 10). Fremtidige 
undersøgelser bør fokusere på dette areal. Desuden bør anlægsaktiviteter i gravhøjens 
nærområde mod vest og syd (se Fig. 14) overvåges for at spore rester af samtidige 
bebyggelser.  
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Fig. 14 
Terrænets relief omkring lokaliteten. Gravhøjen markeret med sort pil 
 
 
Omfangsrige bebyggelsesrester fra sen førromersk jernalder og ældre romersk 
jernalder er blevet undersøgt indenfor de senere år på 4 adskilte lokaliteter ikke langt 
fra den her præsenterede jernaldergravplads; 1000 mod syd, 800 mod vest/sydvest, 
300 m mod vest og 300 m mod nord (Fig. 15). Yderligere studier af disse 
undersøgelsers resultater og fornyede feltarbejder vil skabe et usædvanligt detaljeret 
billede at bebyggelsen indenfor få generationers levetid omkring tidspunktet for Kristi 
fødsel indenfor et geografisk velafgrænset areal. En overvågning af samtlige 
fremtidige anlægsaktiviteter i erhvervsområdet anbefales. 
 
 

 
Fig. 15 
Udgravninger af bebyggelsesspor fra sen førromersk jernalder og ældre romersk jernalder i 
udgravningens nærområde markeret med sort. Gravhøjens placering vist med blåt kors 
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4. Anlægsliste 
Anlæg Type 
1 Grøft tværs igennem vejtraceet, gammelt, historisk tid; svarer til matrikelgrænse på O1-

kortet 
2 urnegrav 
3 rodvælte 
4 Rodvælte., dog med rester af ildskørnede sten, lidt aske 
5 grube 
6 rodvælte 
7 grube 
8 Brønd!?, sekundært benyttet til ovn?/kogestensgrube 
9 Kogestensgrube, ildskørnede sten, lidt askesværtede 
10 Kogestensgrube, ildskørnede sten, lidt askesværtede 
11 Kogestensgrube, ildskørnede sten, lidt askesværtede 
12 stolpehul 
13 rodvælte 
14 rodvælte 
15 grube 
16 rodvælter 
17 rodvælte 
18 rodvælte 
19 Ikke nærmere undersøgt muldet plet 
20 geologi 
21 Muldet plet 
22 kogestensgrube 
23 Muldet Kogestensgrube, ildskørnede sten, lidt askesværtede 
24 dyregang 
25 kogestensgrube 
26 stenspor 
27 stenspor 
28 dyregang 
29 kogestensgrube 
30 kogestensgrube 
31 Muldet plet 
32 dyregang 
33 grube 
34 stenspor 
35 muld 
36 grube 
37 kogestensgrube 
38 Grube, muligvis stolpehul 
39  kogestensgrube 
40 Tidligere lavning 
41 Akkumulation af muld med flintkoncentration, dels artefakter formentligt sammen med fyld 

i storer rodvælte 
701 Moderne nedgravning, indeholder et skår porcelæn,  
702 rodvælte 
703 rodvælte 
704 rodvælte 
705 Akkumuleret muld 
706 Akkumuleret muld 
707 rodvælte 
708 Rodvælte 
709 Rodvælte 
710 Rodvælte 
711 Rodvælte 
712 Rodvælte 
713 Muldet plet 
714 Muldet plet 
715 Muldet plet 
716 Rodvælte 
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717 Rodvælte 
718 Muldet plet 
719 Muldet plet 
720 Muldet plet 
721 rodvælte 
722 Tidligere bækløb 
723 Muldet plet 
724 Muldet plet 
725 Muldet plet 
726 Muldet plet 
727 Muldet plet 
728 Muldet plet 
729 Muldet plet 
730 Muldet plet 
731 Muldet plet 
732 Muldet plet 
733 Muldet plet 
734 Tidligere vådbund langs med bæk/åløb 
 
 
5. Genstandsliste 
HOM 1634x Anlæg Indhold Dato, navn 
1 40 6 mindre keramikskår  9.11.2007, Jochen 

Meyer 
2 8, lag 2, se T4 17 keramikskår 9.11.2007, Jochen 

Meyer 
3 41 Diverse flintstykker, både 

artefakter/afslag og ikke 
tilsigtede, ituslåede flintstykker 
som ikke ligner afslag men 
alligevel er produkt af at man 
har påvirket en flintesten 

12.11.2007, Jochen 
Meyer 

4 33 3 keramikskår 12.11.2007, Jochen 
Meyer 

5 8, lag 2, se T4 Trækulsprøve 9.11.2007, Jochen 
Meyer 

6 8, lag 6, se T5 Materialeprøve inkl. en del 
trækul 

12.11.2007, Jochen 
Meyer 

7 8, lag 10 Materialeprøve inkl. en del 
trækul 

12.11.2007, Jochen 
Meyer 

8 2(urne), lag 2, se T1ogT2 Det er selve urnen sammen med 
indholdet inkl. brændte knogler, 
mangler sortering/soldning. 

9.11.2007, Jochen 
Meyer 

9 2, lag 1 se T1ogT2 Fylden i nedgravningen til 
urnen, uden for urnen, skal 
soldes for trækul og andet. 
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6. Fotoliste 
Fotonummer Motiv Fotograf, dato 
HOM1634F1 dig A2 fra øst (urne) 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F2 dig A2 fra øst (urne) 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F3 dig Oversigt A2 mod syd 

sydøst 
9.11.2007, Jochen Meyer 

HOM1634F4 dig Oversigt A2 mod sydøst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F5 dig Oversigt fra gravhøjstedet 

SB1 mod øst 
9.11.2007, Jochen Meyer 

HOM1634F6 dig Oversigt ved A2 mod syd 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F7 dig Oversigt fra SB1 mod vest 

sydvest 
9.11.2007, Jochen Meyer 

HOM1634F8 dig Oversigt mod vest 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F9 dig Oversigt mod nordvest 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F10 dig Oversigt mod nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F11 dig Oversigt mod øst sydøst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F12 dig Oversigt mod øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F13 dig Oversigt mod nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F14 dig Oversigt mod nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F15 dig Oversigt mod nordvest 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F16 dig Oversigt mod nord ved A1 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F17 dig Oversigt A1 mod nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F18 dig A1, mod nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F19 dig A1, mod nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F20 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F21 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F22 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F23 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F24 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F25 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F26 dig A2, urne, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F27 dig A2,3,4, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F28 dig A2,3,4, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F29 dig A2,3,4, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F30 dig A2,3,4, snit fra øst 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F31 dig A8, planum fra syd 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F32 dig A8, planum fra syd 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F33 dig A8, planum fra syd 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F34 dig A8, planum fra syd 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F35 dig A8, planum fra syd 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F36 dig A8, planum fra nord 9.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F37 dig A8, planum, oversigt fra 

sydvest 
9.11.2007, Jochen Meyer 

HOM1634F38 dig A8, planum, oversigt fra 
sydvest 

9.11.2007, Jochen Meyer 

HOM1634F39 dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F40 dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F41 dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F42 dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F43 dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F44 dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
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HOM1634F 45dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 46dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 47dig A8, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 48dig A1, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 49dig A1, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 50dig A1, profilsnit fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 51dig Bæk øst for A1 fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 52dig Bæk øst for A1 fra syd 12.11.2007, Jochen Meyer 
HOM1634F 53dig Bæk øst for A1 fra nordøst 12.11.2007, Jochen Meyer 
 
 
7. Tegningsliste 
 
T-Nr.: Tema Format Dato, forfatter 
1 Anlægsbeskrivelse 

A2 (urne)og A3, 
planum 

DinA5 Etape 1, 
9.11.2007, Jochen 
Meyer 

2 Anlægsbeskrivelser, 
A2 (urne)og A3, snit  

DinA5 Etape 1, 
9.11.2007, Jochen 
Meyer 

3 Anlægsbeskrivelser, 
A5-7, 13, 15 

DinA5 Etape 1, 
9.11.2007, Jochen 
Meyer 

4 Anlægsbeskrivelser, 
A 8, A8a, planum 

DinA5 Etape 1, 
9.11.2007, Jochen 
Meyer 

5 Anlægsbeskrivelser, 
A 8, A8a, snit 

DinA5 Etape 1, 
12.11.2007, 
Jochen Meyer 

6 Anlægsbeskrivelser, 
A 8, A8a, 
interpretation/tolkning 
T4 og 5 

DinA5 Etape 1, 
12.11.2007, 
Jochen Meyer 

7 Anlægsbeskrivelser, 
diverse anlæg 

DinA5 Etape 1, 
12.11.2007, 
Jochen Meyer 

8 Anlægsbeskrivelser, 
snit A1 

DinA5 Etape 1, 
12.11.2007, 
Jochen Meyer 

9 Anlægsbeskrivelser,  DinA5 Etape 1, 
12.11.2007, 
Jochen Meyer 

 


