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Som led i byggemodning til erhvervsparceller blev den 
overpløjede gravhøj sb1 undersøgt fuldstændigt. Ved 
udgravninger i 1963 og 1979 var der allerede bleven 
fundet en central urnegrav og tre jordfæstegrave. De 
yngste udgravninger i vinter 2007/2008 frembragte 
yderligere to urnegrave og ti jordfæstegrave. Ældst var 
en central urnegrav og yderligere to urnegrave fra 
førromersk jernalder. Jordfæstegravene grupperede 
sig omkring den bortpløjede høj og blev dateret til 
ældre romersk jernalder. De rummede et stort antal af 
gravgaver: Keramik, knive, sværd, nåle og fibler. I to 
grave blev der observeret spor efter tekstiler, træ og 
knogler. I et tilfælde blev fundet rester af træ, egnet til 
en c14-analyse. 

Fig. 1 
Udgravningsstedet markeret med 
et blåt kryds syd for Horsens 
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1. Undersøgelsens forhistorie og metode 
 

 
Fig. 2 
Udgravningsfelter undersøgt fra november 
2007 til april 2008 vist gult på baggrund af det 
moderne matrikelkort. Placeringen af den 
overpløjede gravhøj fremhævet med rød 

Fig. 3 
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 

 

 
Fig. 4 
Udgravningsplan. Oversigt over samtlige dokumenterede forstyrrelser af arkæologisk 
interesse i den glaciale undergrund. Rødt markeret placering af gravhøjresten observeret i 
markoverfladen før udgravningens start  
 
Etape 1 
Byggemodningen til erhvervsarealer førte i november 2007 til en arkæologisk 
undersøgelse af tracéet forud for en forlængelse af Vegavej mod vest (fig. 1-
3). Denne undersøgelse udgjorde etape 1 af projektet der på Horsens 
Museum bliver betegnet med Journalnummer HOM 1634. Vejen skulle føre 
forbi en kendt overpløjet gravhøj (fig. 2) hvor der under anlægsarbejderne 
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blev fundet en urnegrav fra førromersk eller ældre romersk jernalder. 
Gravhøjen havde været mål for arkæologiske udgravninger i 1963 og 1979, 
som frembragte flere genstande og grave fra de samme epoker (se afsnit 
2.3). 
 
Etape 2 
Under den fortsatte byggemodning 
blev selve gravhøjen umiddelbart 
nord for vejen inddraget i de 
arkæologiske undersøgelser.  
 
Efter en prøveudgravning i 
november 2007 blev en 
undersøgelse af gravhøjens rester 
og dens omgivelse gennemført fra 
december 2007 til april 2008 som 
etape 2 (fig. 2; 3).  Fig. 5 

Som højdefikspunkt tjente toppen af en  
nedrammet landmålerstok 

 
Medarbejdere og samarbejdspartnere 
Feltarbejdet og dokumentationen blev besørget af Horsens Museums 
medarbejdere, Jette Dau Lüthje, Martin Krog Nielsen, Ditte Guldager Nielsen, 
Merete Dyrmose, Tim Slumstrup Nielsen, Jan Jensen, Kasper Rind og Jochen 
Meyer. De sidst nævnte to personer var ansvarlig for tilrettelæggelse af 
arbejdet, dokumentation og afrapportering. I mindre grad deltog i 
undersøgelsen: Louis Lange Wollesen fra Konserveringscentret Vejle og 
Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, begge fra Moesgaard 
Museum, Naturvidenskabelig afdeling. En gæstestuderende fra Århus 
universitet har også i kortere tid deltaget, Simone Mayer fra Schweiz. 
Byggeprojektet blev styret af Jan Mortensen fra firma Casa Entreprise, 
Horsens. Ansvarligt for jordarbejderne var Jesper Kristensen fra firma Ole 
Mortensen, Horsens.  
 
Udgravningsteknik og dokumentation 
Der blev benyttet en gravemaskine på larvefødder påmonteret en 2 m bred 
rabatskovl uden tænder fra sidstnævnte entreprenør. Den aktive pløjemuld 
blev løftet med et ca. 40 cm mægtigt jordlag af, således at den glaciale 
undergrund tydeligt kom til syne under den aktive pløjejord. Intet sted 
fremkom der sedimentrester under pløjejorden, der kunne tolkes som 
gravhøjens fyldjord. Der blev ikke bevaret balke tværs over højen for at 
dokumentere profiler. En rekonstruktion af relieffet før og efter fjernelsen af 
mulden er muligt ved hjælp af udgravningens digitale opmålingsdata. 
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. 4). 
Samtlige således dokumenterede anlæg blev beskrevet på vandfast folie 
(DinA5). Flertallet af anlægssporene blev snittet og profilerne tegnet i 
målestok 1:20 på disse feltbeskrivelser. Hvor der var tale om grave blev 
anlægssporene dokumenteret på vandfast folie i format DinA3 og i målestok 
1:10 i grundplan og opstalt/snit. Alene grav 390 blev dokumenteret i målestok 
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1:20 ved hjælp af en pantograf. Parallelt hertil blev anlægssporene 
fotograferet både med digitalt og analogt kamera (sort/hvidt film). Omkring de 
undersøgte grave blev der forankret større søm i undergrunde, som blev målt 
ind med gps. Disse søm kan senere bruges som udgangspunkter ved 
orientering af tegningerne på den digitale udgravningsplan. Som 
højdefikspunkt tjente toppen af en nedrammet landmålerstok placeret i midten 
af gravhøjens rest, midt i udgravningsfeltet (fig. 5). Toppen af denne 
landmålerstok blev ved hjælp af gps bestemt med 45,04 m DNN. Relative 
angivelser af koter på samtlige tegninger blev bestemt ved hjælp af et laser-
vaterpas og relaterer sig netop til denne landmålerstok. Den originale 
dokumentation og de indtagne fund og prøver opbevares fremover på 
Horsens Museum. Udgravningsarbejdet blev udført med spade, skovl og ske. 
Undergrunden bestod fortrinsvis af ler og leret sand. I tilfælde af grav 219 og 
390 havde undergrundens forhold med fed ler undtagelsesvis sørget for 
ekstraordinære bevaringsforhold for organisk materiale, især træ og knogler. 
Øget tidspres og dårligt vejr begrundede at det overvejende stærkt lerede 
sediment ikke blev soldet. Til gengæld blev der anvendt metaldetektorer som 
dog ikke resulterede i fund af genstande, der alene blev opdaget under den 
forsigtige undersøgelse med skeer. Udgravningen har i øvrigt været præget af 
meget vådt vintervejr og de besværlige adgangsforhold. Først i den sidste del 
af udgravningen, ved undersøgelsen af grav 219 og 390 blev det muligt at 
opsætte et stort arbejdstelt over gravene da den ny etablerede Vegavej var 
farbar og tilgængelig. 
 
2. Resultater 
2.1. Topografi 
Som del af anlægsarbejderne til den moderne industribygning (Camping og 
Fritidscenter A/S), der i vinterens løb blev bygget nordvest for den tidligere 
gravhøj blev terrænet i et stort område, der indbefattede gravhøjen stærkt 
omdannet. På højens område og mod vest blev terrænets overflade sænket 
med op til 2 m. Mod nord blev der tilsvarende fyldt jord op således, at 
parcellen nu fremstår jævn med et øget brat fald mod afvandingsgrøften i 
nord.  
Det oprindelige terræn faldt allerede betragteligt mod nord, hvor et vandløb 
tidligere bugtede sig igennem landskabet. Hverken de tilstødende søgegrøfter 
og heller ikke i det brede kloakeringstracé i den vestlige ende af Vegavej ned 
mod vandløbet i nord blev der observeret arkæologisk relevante anlægsspor. 
Dog skal det bemærkes, at det ikke har været muligt at overvåge de nævnte 
jordarbejder tilstrækkeligt for at udelukke at der har været fortidsminder af 
væsentlig kulturhistorisk værdi til stede, som nu er fjernet fuldstændigt.  
 
En fossil lavning blev påvist i vejtracéet vest for gravhøjresten (fig. 6). Under 
fjernelsen af det holocæne sediment med gravemaskinen blev der fundet i alt 
6 små ukarakteristiske keramikskår spredt over hele lavningen. Skårene kan 
ikke dateres nærmere end til forhistorisk tid. Der blev ikke fundet trækul, 
ildskørnede sten, knogler eller andet. Dog blev der indtaget en samling 
skarpkantet flint, dels menneskeskabt, fra et sted, hvor et væltet træs rødder 
havde efterladt et hul i lavningens østlige udkant.  
 
Fylden i den fossile bæk øst for gravhøjen, der i 1819 antageligt har fremstået 
som lavt, vådt engdrag (fig. 6) leverede ingen fund af arkæologisk betydning. 
På kortet fra ca. 1860 (fig. 7) er denne bæk vist som åbent vandløb eller grøft. 
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Forud for konstruktionen af den nye vej blev muldede og tørvede sedimenter i 
vejens forløb fjernet med maskinen. Den 1 til 2 m dybe nedgravning fyldte sig 
omgående med vand fra et drænrør af orangerød brændt ler (ca. 1930-1970?) 
der afvandede de mod syd og sydøst tilstødende områder.  
 

 
Fig. 6 
Udgravningens beliggenhed vist med blå streg på ”Kort over Oense Byes-Mark ….opmaalt 
Aaret 1819. af A Lind”. Gravhøjens placering som det blev set i november 2007 (gult) er ikke 
fremhævet på det gamle kort. Den i udgravningen påviste grøft (grønt) er formodentligt 
kongruent med det skel, som kortet fra 1819 viser. Afvigelsen kan skyldes unøjagtigheder i 
opmåling, gengivelsen og georefereringen af det gamle kort. Ligesådan kan grøften dog også 
være yngre eller ældre end kortet og faktisk vise et afvigende forløb. De samme faktorer må 
gøres gældende, ved betragtningen af den i udgravning påviste lavning vest for gravhøjen og 
bækken øst for gravhøjen, på kortet her vist med lilla. 
 
2.2. Gravhøjen 
Kortet fra 1819 giver ikke anledning til at forudsætte en gravhøj på stedet. Kun 
lave steder er udtaget af det matrikulerede areal (fig. 6). Først det 
topografiske kort fra ca. 1860 (fig. 7) lader en markant forhøjning erkende, 
som omfattede ca. 15 til 20 m i diameter, formodentligt kun få decimeter 
hævet over omgivelsen. 
Ved den ældste antikvariske vurdering af stedet i året 1906 blev lokaliteten på 
den græssede mark beskrevet som overpløjet gravhøj med 30 m diameter og 
en bevaret højde på 0,9 m. Dengang huskede man at der omkring året 1866 
var blevet optaget sten fra et gravkammer i højen. Da man under efterårets 
pløjning i 1963 igen stødte på sten, blev disse tolket som randsten for foden af 
højen. Anlægget blev i 1963 af fritidsarkæologerne Inger og Bent Sylvest, der 
undersøgte tre grave i midten af højen beskrevet med en diameter på 13 m og 
en bevaret højde på 0,5 m, bestående af muld. Amatørarkæolog Poul Erik 
Fisker gravede i 1979 de sidste rester af yderligere en grav i den nordøstlige 
kvadrant af højen ud og konstaterede at der ingen højfyld var tilbage ud over 
få centimeter gravfyld under pløjemulden, som rummede dele af to keramik 
kar. 
 
I november 2007 ville det uden de ovenfor nævnte oplysninger næsten have 
været utroværdigt, at udpege beliggenheden af en overpløjet gravhøj (fig. 8). 
Den digitale opmåling af en gravhøjrest på dette tidspunkt (fig. 4) udgjorde 
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derfor kun det bedste bud på, hvor den formentlige høj engang har ligget. Der 
blev derved udpeget at område med 18,5 m diameter, hvor den centrale del 
ikke hævede sig mere end 10 til maksimalt 30 cm over det omgivende terræn. 
Udgravningen i vinter 2007/2008 har ikke bragt yderligere oplysninger over 
den formodede gravhøjs præcise placering. Der blev hverken fundet rester af 
højfyld, randsten eller spor efter randsten, en ringgrøft eller akkumuleret 
muldjord for foden af den formodede tomt. Alene placering af samtlige 16 
kendte grave indenfor en cirkel på ca. 25 m omkring det højeste sted i 
terrænet tydede på, at der i samtiden har været en tydelig markering af stedet. 
Lige såvel som en kunstig forhøjning kan der også have været tale om anlæg, 
som gjorde brug af nedgravede stolper. Der blev fundet et større antal 
stolpehuller på det berørte areal, uden at de kunne sættes med regulære 
konstruktioner eller bygninger.  
 

 
Fig. 7 
Gravhøjens placering på kortet fra omkring 1860 bliver vist som 15 til 20 m bred cirkulær 
forhøjning, som hæver sig over det omgivende terræn. Kortets afstand mellem koterne 
andrager 5 fod (ca. 1,5 m), men der er sandsynligvis kun tale om en betragtelig mindre 
forhøjning på få decimeter.  
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Fig. 8 
Terrænets relief omkring lokaliteten før udgravningen. Gravhøjen markeret med sort pil 
 
2.3. Tidligere arkæologiske undersøgelser 
I 1906 noterede Nationalmuseets udsendte om gravhøjen: ”For omtrent 40 
Aar siden er Stene af et Gravkammer heri optagne. Om Fund vides intet.” 
(kilde: www.dkconline.dk) Nærmere informationer om dette fund fra ca. 1866 
foreligger ikke i skrivende stund og udgravningerne i 2007/2008 har heller ikke 
givet umiddelbare oplysninger om placering af denne udgravning. 
 
Muligvis blev der foretaget en udgravning på højen kort før 1950, men 
sandsynligvis er der tale om en forveksling: I 1963 oplyser fritidsarkæolog 
speciallæge Bent Sylvest, ”at der tidligere var fundet et rustent jernsværd i 
nærheden …, der nu befinder sig på Horsens Museum.” Han skriver videre, at 
sværdet ”fandtes ifølge gårdejerens [Børge Hansen, Oens] udtalelse under en 
stor sten i højens sydøstlige sektor (?) for mere end 10 år siden. Gdr. Søgård 
og lærer Bottrup Hansen skal have foretaget en eftergravning på stedet, men 
ikke fundet yderligere gravgods.” (kilde: se fig.; udgravningsberetning 1963) 
Tilsyneladende er denne information forkert: Det eneste sværd der er tilgået 
Horsens Museum fra Ølsted sogn i tiden mellem 1930 og 1960 er ifølge 
Horsens Museums protokoller et ”yngre keltisk sværd af Jern i Træskede fra 
Ølsted Sogn. Det er tilkommet i januar 1950, ”Skænket af Gaardejer Alfred [?] 
Søgaard; [fundet] paa Gaardejer Peter Hansens Mark Matr. nr. 2B Ølsted 
Sogn.” Sværdet (Inv.nr. C150a) stammer fra en grav, som også leverede ”en 
lerkrukke [Inv.nr.: C150b] fra samme grav, med et gr.[eb]” Sværdet har været 
på Nationalmuseet til konservering (NM oldtid 330/53) og fundstedet blev i 
den arkæologiske sognebeskrivelse afsat på kortet indenfor Ølsted ejerlavs 
grænser, nordvest for Ølsted Kirke, på matr. nr. 2b (1819/1950): stednr. 
170412-sb20 (placering se fig. 98, blåt kors). Den i nærværende beretning 
undersøgte gravhøj ligger dog indenfor Oens ejerlav på matr.nr. 1 (1819), 
resp. 1d (1906) eller 1s/1ag (2008).  

http://www.dkconline.dk/
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Højst sandsynligvis bunder Bent Sylvests gengivelse af Børge Hansens 
kommentar altså i en misforståelse. Der omtales fundforhold omkring det 
sværd der kom til Horsens Museum fra Ølsted sogn, men blot ikke fra Oens, 
men faktisk fra Ølsted ejerlav, altså fra en helt anden gravhøj. 
 
Udgravning af tre grave i 1963 
Efter udpløjning af en række sten foretog fritidsarkæologerne Bent og Inger 
Sylvest en undersøgelse af gravhøjen på de to første decemberdage i 1963. 
Deres rapport gengives her som fig. 9-12. En fortegnelse af de fundne 
genstande, der tilgik Moesgaard Museum ses som fig. 13. 
Højen blev af udgraverne beskrevet som ”næsten bortpløjet”. Efter frilæggelse 
og bortrømning af et stort antal sten for foden (”randstenskæde”) angives 
højdens bredde med 13 m bred (fig. 11). I midten konstaterede ægteparret 1/2 
m muldjord fra højens fyld. 
Her stødte de på en urnebrandgrav (grav I) og to separate jordfæstegrave 
(grav II og III) med adskillige gravgaver i form af jernsager og lerkar (fig. 12), 
som blev overdraget til Moesgaard Museum (fig. 13). Ud over disse anlæg 
stødte ægteparret på en gravlignende stenkoncentration (”stenlag”) i den 
nordlige del af højen på 1,60x1,40 m (fig. 11). Denne konstruktion blev i 
beretningen tolket som stammende fra nyere tid, uden dog at begrunde dette.  
Det lykkes ikke at identificere spor efter udgravningsvirksomheden i 1963 i 
felten med sikkerhed. Den stærke erosion på forhøjningen siden 1963 havde 
fjernet sandsynligvis mindst 50 cm jord. Hverken struktur, facon, system eller 
fund fra anlæg i højens centrum røbede umiddelbart, hvor der havde været 
gravet indenfor de sidste årtier. Kun enkelte steder blev der vurderet, at 
anlægsspor måtte stamme fra nyere tid. Tilfældet af grav A390, der netop 
senere viste sig at repræsentere en jordfæstegrav maner dog eftertrykkeligt til 
en revurdering af disse forhold. Dette gælder i øvrigt også Sylvests 
bedømmelse af det i 1963 observerede stenlag. Ægteparret foretog 
undersøgelsen ved dårligt, vådt vejr indenfor to korte vinterdage, og de havde 
travlt med en lang række opgaver. De nåede at udgrave to jordfæstegrave, en 
urnegrav og en gravlignende stenpakning. Optagningen af de i alt fem lerkar 
og fire jerngenstande fra gravene krævede deres omhu og tid. Det har 
bestemt taget sin tid at grave søgegrøften tværs igennem højen. Desuden 
blev de mange steder undersøgt, hvor landmanden forinden udgravningen 
havde fjernet i alt 42 sten fra randstenskæden. Derudover fjernede 
landmanden de tre største sten (fig. 11, a, b, c) mens arkæologparret var på 
stedet, formentligt ved hjælp af en maskine. Her var også opmærksomhed 
påkrævet for ikke at gå glip af noget.  
Sylvests tegninger, som blev forfattet dagen efter feltarbejdet bærer derfor 
mere præg af at være skitser end at de må betegnes som opmålinger. Med 
dette forbehold bliver det muligt, at identificere en række nedgravninger og 
spor på udgravningsplanen fra 2007/2008, som højst sandsynligvis stammer 
fra 1963-undersøgelsen, der dermed kan stedfæstes med en nøjagtighed på 
ca. 1 m spillerum (fig. 14). Det vides p.t. ikke, om Sylvests også har foretaget 
en fotografisk dokumentation, som i givet fald sandsynligvis er tilgået 
Moesgaard Museum. Der befinder de i 1963 udgravede genstande sig i hvert 
fald i dag.  
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Fig. 9 
Udgravningsberetning fra 1963, side 1 
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Fig. 10 
Udgravningsberetning fra 1963, side 2 
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Fig. 11 
Oversigtsplan fra udgravningen i 1963 
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Fig. 12 
Udgravningen 1963. Detajlplan over gravene i midten af højen, se fig.  
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Fig. 13 
Fortegnelse over de på Moesgaard Museum modtagne genstande fra udgravningen 1963 
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Fig. 14 
Forslag til placeringen af de i 1963 observerede anlæg på den aktuelle udgravningsplan (se 
Fig. 4, 11, 12). Rød: Forstyrrelser i undergrunden der højst sandsynligvis skyldes fjernelsen af 
store sten fra randstenskæden eller udgravning af gravgods eller store sten indenfor de 
undersøgte grave eller søgegrøften (gul). Bogstaverne a, b, c viser, hvor store gruber 
formodentligt skyldes arbejdet med udgravning af store sten i. Grønt: De af Sylvest 
undersøgte grave (grav I ligger mellem grav II og III). Sylvests tolkning af randstenskædens 
placering på baggrund af hans kendskab til landmandens arbejde med at fjerne de store sten 
er vist med lilla farve. Den blå cirkel angiver, hvor gravhøjen blev formodet umiddelbart før 
udgravningen i november 2007 
 
Udgravning 1979 
I 1982 blev det dengang på stedet antikvarisk ansvarlige Vejle Kulturhistorisk 
Museum oplyst af Poul Erik Fisker, Horsens, at der tre år forinden ”på stedet 
blev … opgravet en krukke fra ældre romersk jernalder.” Meddeleren 
formodede en gravplads på stedet.  
I august 2008 uddybede Poul Erik Fisker sine iagttagelser omkring hans 
undersøgelse på gravhøjen i 1979:  
”Jeg fandt stedet ved, at det var beskrevet i sognebeskrivelsen og jeg var ude 
om foråret og der var pløjet og på overfladen fandt jeg halsen af krukken 
pløjet op uden der var andre fund. Jeg markerede stedet og vendte tilbage og 
afdækkede et felt ca. 1.5x1.5 meter. [fig. 15] Ved afdækningen var der ikke 
spor af sten eller større nedgravning. Undergrunder var lige under pløjelaget 
og skårene lå umiddelbare lige over undergrunden i en lille fordybning på ca. 
5 cm tykkelse med en udstrækning på ca. 40 cm i diameter. Jeg optog skår 
fra det store kar og nogle få skår fra et mindre kar, som var ca. 20 cm syd vest 
for det store og i samme niveau som det store kar. 
Der var ikke spor af jerngenstande eller brændte knogler eller lignende. 
 
Jeg har kigget på de medfølgende billeder af keramikken, som der er fundet 
[under udgravningen 2007/2008]. Jeg er ikke spor i tvivl om, at det lille kar, 
som stod ved siden af det store er næsten identisk med fig.[16]. 
Både med størrelsen og så den specielle brænding som bevirker at skårene 
”skaller” af. Dette er også på det store kar. Det lille kar havde facetteret rand 
med et X- formet ører og med parallel furer rundt om karet som på fig. [16].. 
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Skårene på det lille kar var meget medtaget af pløjning og var meget små ca. 
under 1 cm. i diameter og det var meget fragmentarisk fordi ploven havde 
taget det meste og den lå højt i fordybningen lige under pløje laget, hvor imod 
den store jo lå 5 cm. dybere. 
 
Den store krukke måler ca. 25 cm. i højden og ca. 25 cm i bredden fig. [18] 
Halsen måler 6 cm. i højden og 12 cm. på det bredeste stykke og med en 
indvendig diameter på 10 cm. Så der har lige været plads til at en hånd har 
kunnet komme ned under fremstillingen. 
 
Hvad angår ornamentikken på den store krukke, svare den til det, som kan 
ses på fig. [17] og [18]. 
 

 
Fig. 15  
Poul Erik Fisker markerede stedet for hans udgravning på udgravningsplanen fra vinter 
2007/2008 med en rød firkant og en pil; her fremhævet med en blå cirkel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16  
Poul Erik Fisker fandt i 1979 rester af et kar 
magen til denne krukke fra grav 260vest 
(inventarnummer HOM1634x54). De i sin tid 
fundne skår er sandsynligvis ikke bevaret 
mere. 
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Fig. 17 
Poul Erik Fisker oplyser, at den store, af ham udgravede krukke (fig. 18) er ornamenteret lige 
som det her med to optagelser viste kar fra grav 260øst, inventarnummer HOM1634x140 
 

 
    Fig. 18  
    Krukke udgravet i gravhøjen 1979 af  
    Poul Erik Fisker; to fotografier af finderen 

 
Den af Poul Erik Fisker udgravede store krukke befinder sig stadig hos ham 
(Glimsholtvej 148, 9870 Sindal, tlf.: 98 93 32 90). Skårene af det mindre kar 
regner han for at være tabt. Horsens Museum overtog i 2003 genstande fra 
Poul Erik Fisker, som han omkring 1980 havde fundet i og omkring Horsens. 
Muligvis befinder rester fra det mindre kar sig stadig i blandt disse genstande 
(HOM 1885). 
 

 
Fig. 19 
Samtlige stolpehuller i udgravningsområdet omkring den tidligere gravhøj 
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2.4. Totaludgravning vinter 2007/2008 
I vinter 2007/2008 blev gravhøjen og dens nære omgivelser udgravet komplet. 
Ved frilæggelsen af ca. 2300 m2 blev der fundet 12 grave fra sen førromersk 
jernalder og ældre romersk jernalder. Hovedresultaterne fra undersøgelsen af 
de enkelte grave bliver præsenteret mere udførligt for hver enkel grav 
nedenunder. 
 
2.4.1. Arkæologiske anlæg, der ikke blev tolket som grave 
Der blev undersøgt et stort antal anlægsspor, der ikke umiddelbart kan 
bringes i sammenhæng med begravelser. Disse bliver i det følgende 
præsenteret forud for omtalen af de enkelte grave. 
 
Stolpehuller 
Under og omkring gravhøjen blev der fundet mere end 50 spor efter 
stolpehuller (fig. 19). Foreløbig er der intet grundlag for videregående 
fortolkninger da der umiddelbart ikke blev erkendt systematiske 
konstruktioner, rækker eller cirkelformede anlæg. Der udeblev desuden 
entydigt daterende fund.  
 
Keramikskår 
I fylden af enkelte anlæg blev der fundet få mindre keramikskår af forhistorisk 
karakter (fig. 20). Omfanget og kvaliteten lod dog ikke til at der har fundet 
almindelige bebyggelsesaktiviteter sted her. I enkelte tilfælde må disse fund 
muligvis knyttes til begravelserne, hvor de repræsenterer gravgaver eller 
rituelt nedlagte kar fra datidens overflade, som før, under eller efter 
begravelsen er blevet deponeret i jorden. Grav 304 kan være et eksempel på 
en sådan sammenhæng. Her blev næsten samtlige skår fra et keramikkar 
fundet enkeltvis indenfor gravens fyld indenfor ca. 20 cm over gravens bund. 
Dette blev tolket som gravgave til den her gravlagte person. For denne 
tolkning taler at der ellers ikke fandtes andre genstande på bunden af graven. 
Det nævnte kar blev i givet fald placeret ovenpå liget eller kisten før eller 
sammen med tilfyldning af hullet. Det skal dog også nævnes, at der helt 
profant kan være tale om en tilfældigvis omlejret gravgave fra en tidligere grav 
i nærheden. Er dette korrekt, ville denne anden tolkning tale for, at man har 
deponeret gravgaver på overjorden, på eller ved de kendte eller synlige 
gravsteder. En sådan praksis ville også kunne forklare de isoleret fundne 
keramikskår i nedgravningernes fyldjord. De ville altså ikke stamme fra 
bebyggelsesaktiviteter, som man også kunne have en mistanke om. 
 
Tekniske anlæg og ildskørnede, askesværtede sten  
Et ikke ubetydeligt antal anlægsspor i undergrunden viste sig at stamme fra 
nedgravninger og gruber (fig. 21). I mange tilfælde rummede fylden 
ildskørnede sten, dels også aksesværtede og/eller bemærkelsesværdige 
mængder aske og trækul.  Intet sted blev der fundet brændte knogler, 
metalgenstande, keramik eller andet, der kunne indikere, at der var tale om 
begravelser.  
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Fig. 20 
Sort: Anlæg i hvis fyld der blev fundet mindre skår af forhistorisk keramik, der ikke stammer 
fra hele kar eller som kan knyttes direkte til de undersøgte begravelser 
 
 

 
Fig. 21 
De arkæologisk betydningsfulde anlæg. Sort: Stolpehul; rødt: Gruber; blåt: Gruber med 
askesværtede, ildskørnede sten; lysebrunt: Grave; brun omrids: Muldfyldte fyldskifter, 
muligvis diffust afgrænsede nedgravninger 
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Fig. 22 
Anlæg 8 i fladen, se profilsnit fig.  
 

 
Fig. 23 
Anlæg 8, et dybt, vandførende hul med store sten på bunden: Sekundært brugt i to omgange 
som ildsted. Muligvis en brønd eller en ovn? Set fra syd. 
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Undtagelsen er alene Anlæg 8, som blev udgravet som del af etape 1 i 
november 2007 (fig. 22, 23, 26). Her blev der fundet 17 keramikskår i fylden af 
et dybt hul, der muligvis har tjent som brønd og som i tre omgange 
efterfølgende har tjent til formål, der efterlod aske og ildskørnede 
askesværtede sten i fylden. Keramikken stammer fra fylden der blev 
deponeret efter anden brug af nedgravningen og kan foreløbigt dateres til sen 
bronzealder eller jernalder. Om disse keramikskår også daterer de med 
nedgravning forbundene aktiviteter er usikker. Da der ikke var spor efter 
knoglerester eller andre genstande og potentielt gravgods tolkes anlægget 
som udateret teknisk konstruktion. 
Yderligere et komplekst anlæg påkalder sig i denne sammenhæng 
opmærksomhed: Anlæg 214 blev tolket som grube til ristning af hør i 
sammenhæng med tekstilproduktion (fig. 24 - 26). 
Karakteren, farven og teksturen af lagene og fylden begrundede en foreløbig 
datering i felten til nyere tid. På grund af tidspres og det dårlige vejr blev 
undersøgelsen af dette anlæg nedprioriteret til fordel for udgravningen af 
jordfæstegravene fra ældre romersk jernalder.  
Der foreligger prøver til naturvidenskabelige undersøgelse og dateringer fra 
de to nævnte tekniske anlæg. 
 
Moderne forstyrrelser, dyregange, diffuse fyldskifter, rodvælter  
Et antal nedgravninger og spor blev tolket som moderne. Anlæg 214, der blev 
antaget til at repræsentere en grube til brydning af hør er omtalt oven for og 
dateres ud fra karakter og kontekst. Anlæg 409 indeholdt to 
keramikfragmenter (fig. 27, 28) fra nyere tid (ca. 1750-1850?) og dateres 
derfor utvivlsom til nyere tid. De øvrige formentligt moderne spor blev dateret 
til nyere tid på baggrund af karakteren af afgrænsning, farven og tekstur af 
fylden. Erfaringerne fra grav 219 og 390 maner dog til forsigtighed. 
Nedgravningerne til disse grave stod meget skarpt afgrænset og fylden 
virkede meget moderne i forhold til farve, tekstur, dyregange osv. 
Efter nærmere undersøgelser blev en del spor i den glaciale undergrund tolket 
som dyregange. Yderligere må et antal mørke pletter i undergrunden 
præsenteres som fyldskifter med mere muldet indhold, der er mere diffust 
afgrænset end at de kan skyldes menneskeskabte nedgravninger (fig. 29, 30). 
De skyldes formentligt naturlige eller geologiske årsager. I få tilfælde kan der 
med større sikkerhed være tale om spor efter væltede træer, der havde 
trukket rødderne med op til overfladen. 
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Fig. 24 
Anlæg 214 set fra syd. Tolket som grube brugt til tørring eller ristning af hør; i andre 
sammenhæng også kaldt brydegrav (!). Formodentligt fra nyere tid; se fig. 
 

 
Fig. 25 
Profilsnit igennem anlæg 214, en formodet grube til tørring/ristning af hør fra nyere tid 
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Fig. 26 
Beliggenhed af anlæg 8 (se fig. 22 og 23) og anlæg 214 (fig. 24 og 25); placering af den 
tidligere gravhøj vist med stiplet grøn linje. Skraveringen angiver det område der blev 
udgravet som led af etape 1 
 

 
 
 
 
 

Fig. 27 
Brudstykke fra skål eller tallerken af såkaldt 
rødt, indvendigt glaseret lertøj (1700-/1800-
tallet) fra grube A 409 

Fig. 28 
Brudstykke af rødbrændt tegel/tagsten eller 
indvendigt glaseret lertøj fra 1700-/1800-tallet 
fundet i grube A409 
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Fig. 29 
Dyregange: Rød; rodvælter/geologi: gul; diffuse, lave fyldskifter, fyld med muldet overjord, 
som ikke entydigt kunne tolkes som nedgravninger: Tydelig opstreget omrids; Formodet 
beliggenhed af den tidligere gravhøj vist med stiplet grøn linje 
 

 
Fig. 30 
Brun streg alle anlæg af arkæologisk interesse; gul: Moderne (Anlæg 214 er tolket som 
konstruktion til brydning af hør fra nyere tid; Grube 409 indeholdt keramik fra 17/1800-tallet); 
sort: Stolpehuller; lyserødt: Dyregange; gråt: Stenspor; grønt stiplet: Formodet placering af 
gravhøjen i november 2007 
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Fig. 31 
De i vinter 2007/2008 undersøgte grave. Placering af den formodede tidligere gravhøj vist 
med stiplet linje efter iagttagelser i november 2007  
 
2.4.2. Grave, undersøgt vinter 2007/2008 
Under totaludgravningen af højen og dens nære omgivelser blev der i vinter 
2007/2008 undersøgt i alt 10 jordfæstegrave og 2 brandgrave (fig. 31). 
Gravene vil i det følgende blive præsenteret i hovedtrækkene enkeltvis. 
 
Grav 2 
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). 
Resterne af den døde var nedlagt i et keramikkar. Kun karrets bund med 10 
cm var bevaret på stedet, resten havde ploven for længst høvlet væk (fig. 32, 
33). Urnen var sat ned i en grube, fyld med askesværtet jord uden at der blev 
iagttaget knoglerester udenfor urnen. Urnens fyld indehold udover tilsvarende 
askeholdigt sediment også hvidt brændte knoglerester og 4 små stykker af 
stærkt korroderet jern, der endnu ikke er færdig konserveret. Muligvis er der 
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tale om rester af to dragtnåle fra førromersk jernalder (fig. 34). De brændte 
knogler fra urnen er endnu ikke undersøgt nærmere. 
 

 
Fig. 32 
Brandgrav 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. 33 
Profilsnit igennem brandgraven A2, set fra øst 
 

 
Fig. 34 
Røntgenbillede af jerngenstande, fundet i urnegrav 2 
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Grav 219 
På udgravningens overflade, direkte under pløjejorden, trådte grav 219 frem 
som 2,40x4,20m stort anlæg. Afgrænsningen stod skarpt frem i den meget 
lerede undergrund og fylden bestod af en heterogen, marmoreret blanding af 
mørkbrungrå homogent muldet materiale og sterilt ler, der tilsyneladende var 
kommet i gravens grube i store, sammenhængende stykker (fig. 35). Dette 
lagde umiddelbart en tolkning nær, der siger, at graven blev tilkastet på et 
tidspunkt hvor den udgravede jord enten har været ekstrem tør eller 
fuldstændigt frossen. Allerede på udgravningens overflade var markante 
mørke lineare struktur i gravens langsretning synlige, der måtte tolkes som 
spor efter tømmer fra gravkammeret eller kisten. 
Ca. 45 til 50 cm under udgravningens overflade havde graven en flade på 
2,15x2,90m. I midten aftegnede sig spor efter et 1,45x2,30 m stort 
gravkammer, hvis kant eller ramme blev markeret af et 10-15 cm bredt spor, 
der tolkes som negativ af kammervæggen, der muligvis var konstrueret i en 
blokkonstruktion uden jernsøm (fig. 36-40). På de korte gavlsider mod vest og 
øst blev der fundet støttende sten på ydersiden af plankesporene. Begge 
langsider blev derimod støttet af hver to nedrammede mindre pæle på 
ydersiden af de formodede planker (fig. 41-42). Da blev ikke set 
korresponderende spor efter disse pæle under nedgravningen og de har 
derfor sandsynligvis ikke raget højere op end kammerets konstruktion 
krævede. Det er bemærkelsesværdigt, at hullerne i mindst to tilfælde delvist 
fremstod som tomme hulrum og var ikke faldet sammen eller fyldt med jord før 
vores udgravningsaktivitet bevirkede dette (fig. 43). Få rester af stærkt 
sammenfaldet og dårligt bevaret træet fandtes i bunden af hullerne og blev 
optaget til analyse ved Peter H. Mikkelsen. I et tilfælde ville en c14-datering 
være muligt. 
 

 
Fig. 35 
Den østlige halvdel af grav 219, ca. 20 cm under udgravningens overflade set fra øst 
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Fig. 36 
Den vestlige halvdel af grav 219, få centimeter over gravlaget, set fra øst 
 

 
Fig. 37 
Den vestlige halvdel af grav 219, få centimeter over gravlaget, set fra øst; øverst til venstre 
ses en aflang, lys slibesten 
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Fig. 38 
Dokumentation af grav 219 få centimeter over gravlaget; kombination T73/T80, nord opad; 
Spor efter sideplankerne af kammeret er synlig 
 

 
Fig. 39 
Tegning af østprofil igennem grav 219 
 

 
Fig. 40 
Fotografi af østprofil igennem grav 219 
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Fig. 41 
Stolpe A424; fra øst. Der er tale om egetræ, der muligvis kan dateres med C14-metoden 
 

 
Fig. 42 
A426. Spor efter den sydøstligste stolpe under gravniveauet, set fra øst 
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Fig. 43 
Bevaret hulrum efter en nedrammet pæl på ydersiden af kammeret i nordvesthjørnet af grav 
219 set i fladen 
 
På gravens bund var der bevaret et få millimeter tykt lag som nederst og 
øverst viste tydelige struktur der så ud som træfibre (fig. 44-46). 
Hovedindtrykket var at disse fibre nederst lå i gravens langsretning. Det 
øverste lag sås enkelte steder som orienteret modsat eller på tværs af denne 
retning. Der kunne være tale om gravkammerets bund, bestående af brædder 
på langs og kammerets loft eller kistens låg, bestående af kortere brædder, 
lagt tværs over indretningen. Disse spor blev undersøgt nøje på stedet af 
konservator Louis Lange Wollesen og arkæobotaniker arkæolog Peter 
Hambro Mikkelsen (fig. 47), der også hjemtog prøver til analyser. 
Flere steder blev der fundet isolerede spor efter tænder (Fig. 48; tandemalje?) 
og knogler (fig. 46, 49). Dette materiale blev tegnet i målestok 1:1 hvor det 
blev iagttaget. Der var kun tale om et ca. 1-2 mm tykt, stærkt nedbrudt lag, der 
adskilte sig i afgrænsning, farve og tekstur fra omgivelsen og som få steder 
viste spor, der mindede om spongiøst materiale og epifyser. Fordelingen af 
disse formentlig humane rester peger på at der har været tale om begravelse 
af to individer, der lå ved siden af hinanden i gravens længderetning. 
Personen på nordsiden lå muligvis på højre kropsside med hovedet i vest og 
optrukne ben (Hockerstilling). Den anden gravlagte havde ligeledes hovedet i 
vestsiden men der blev ikke iagttaget mere knoglerester end tandemaljen. 
I den sydlige del af graven, vest for midten, syd for den her gravlagte persons 
hoved blev bl.a. fundet et jernsværd sammen med en remendedup (fig. 50), i 
hvis nærhed der var bevaret aftryk af tekstil i korosionslaget (fig. 51). 
Yderligere blev der fundet en bronzefibel (fig. 52) og en ring (fig. 50), 
formodentligt af sølv, fundet tæt ved. 
Øst for midten af gravens sydside blev der fundet en stor slibesten (fig. 53), et 
mindre keramik kar (fig. 54) og en kniv (fig. 55). 
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Midten af den østlige gavl af graven optog et stort keramikfad (fig. 56) Nord 
for dette sted lå to jerngenstande, bl.a. en buet kniv (fig. 57).  
Syd for karret lå der klingen af en såkaldt ragekniv (fig. 58). 
Endnu ikke færdig konserveret er et kar fundet i det nordvestlige hjørne og 3 
andre kar fra det sydvestlige hjørne af graven. 
 
Der blev udtaget store sammenhængende pakker af uforstyrrede lag en bloc 
ved hjælp af gipsbandager (fig. 59). Præparaterne indeholdt både meget itu 
brudt keramik, jerngenstande og knoglerester men blev også udtaget for at 
studere de observerede spor af træ under bedre betingelser på 
konserveringsværkstederne i Vejle og Moesgaard. 
Grav 219 dateres foreløbig til ældre romersk jernalder ved hjælp af den 
fundne fibel og keramikkens former. 
 

 
Fig. 44 
Spor efter træfiberstruktur og organisk materiale på undersiden af en klump jord taget op 
direkte fra gravlaget i grav 219 
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Fig. 45 
Rester af træ fra gravlaget eller kammerlåget af grav 219  
 

 
Fig. 46 
Gravlaget i grav 219. Den sorte struktur er spor efter træfibre eller brædder der lå tværs over 
kammeret. De lå oven på et tynd, brunligt lag, der ses oven for tommestokkens højre side og 
som var rester efter dårligt bevarede knogler 
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Fig. 47 
Peter Hambro Mikkelsen (t.v.) og Louis Lange Wollesen undersøger rester og spor af 
organisk materiale på bunden af gravlaget i den vestlige halvdel af grav 219 
 

 
Fig. 48 
Gravlaget i grav 219. Foran sømmenes spidser ses som lyse prikker dårligt bevarede rester 
af tandemalje 
 



Side 35 af 68 

 
Fig. 49 
Gravlaget i grav 219. Det brune lag er dårligt bevarede knoglerester 
 

 
Fig. 50 
Røntgenbillede af gipspræparat x180. Grebet af et enægget sværd, som stadig sidder i en 
skede af jernblik, der er sammenholdt af bronzebeslag. I midten af billedet ses en 
remendedup af bronze. Nederst til højre ligger en ring af sølv 
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Fig. 51 
Tekstilaftryk i korrosionslaget under sværdet i præparat x180 
 

 
Fig. 52 
Røntgenbillede af bronzefibel fra sydvesthjørnet af grav 219 (del af præparat x180) 
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Fig. 53 
Slibesten fra grav 219 (x190), målestok: 5 cm lang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 54 
Et mindre bæger af keramik fundet 
ved siden af slibestenen i grav 219 
(x192) 

 
 

 
Fig. 55 
Rester af en kniv fra grav 219. Inv.nr. HOM1634x196,  
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Fig. 56 
Stort keramikfad fundet i midten af den østlige side af grav 219 (HOM1634x191) 
 

 
Fig. 57 
Kniv fundet i det nordøstlige hjørne af grav 219 (HOM1634x194) 
 

 
Fig. 58 
Såkaldt halvmåneformet ragekniv fundet i det sydøstlige hjørne af grav 219 
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Fig. 59 
Louis Lange Wollesen fremstiller et gipspræparat i den vestlige halvdel af grav 219, set fra 
nordvest 
 
Grav 423 
Grav A423 er en urnegrav, hvis bund lå ca. 40 cm under udgravningens 
overflade. Graven blev først opdaget i forløbet af undersøgelsen af grav 219. 
En større flad sten dækkede over urnen, der stod ved den sydlige kant af 
jordfæstegraven (fig. 60, 61). Undersøgelsen viste at man ved udgravningen 
til grav 219 var stødt på den ældre urnegrav, som man tydeligvis respekterede 
under den yngre begravelse. Den sammentrykkede urne indehold mange 
hvid-brændte knogler og havde været sat ned i en grube fyld med sort 
askefarvet sandet sediment, der indehold færre og mindre stykker af 
tilsvarende hvid-brændte knogler og mindst et lille stykke rustent jern. Ellers 
blev der ikke observeret gravgaver. En grundig analyse af knoglerne og 
urnens indhold er dog endnu ikke gennemført. Urnens form (fig. 62) lægger 
op til en typologisk datering til ældre førromersk jernalder. 
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Fig. 60 
Tegning over grav 423, der ses nederst i billedet til højre for målestokken. Efter dækstenen 
var bleven fjernet blev en række keramikskår synlig der markerede urnens placering. Lagene 
oven over den runde struktur tilhører grav 219, der under udgravningen entydigt blev fundet 
yngre end grav 423. Nord opad, se de følgende figurer 
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Fig. 61 
Grav423 efter fjernelsen af det øverste af karret og dækstenen, set fra øst 
 

 
Fig. 62 
Den rekonstruerede urne fra grav 423 
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Grav 256 
Grav 256 viste sig som aflang nedgravning på ca. 1,70x0,90 cm på 
udgravningens overflade. Bunden lå ca. 40 cm dybere (fig. 63) og graven 
målte i denne dybde 1,55x0,75m. Der blev fundet et lerkar med hank fra 
ældre romersk jernalder (fig. 64) på gravens bund uden at ligets placering 
blev erkendt. De observerede fyldskifter lægger kun op til en usikker 
formodning om, at der har været anvendt en kiste af træ eller en lignende 
konstruktion.  
 

 
Fig. 63 
Grav 256, gravniveauet set fra syd. Nord for målestokken ses rester af et keramikkar (se 
fig.64) 
 

 
Fig. 64 
Rester af det stærkt nedbrudte kar fra gravlaget i grav 256. Inventarnummer HOM1634x62 
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Grav 264 
Jordfæstelsen tegnede sig ca. 20 cm under udgravningsniveauet som aflang 
rektangulær nedgravning på ca. 1,30x 2m. På udgravningens overflade var 
det vanskeligt at afgrænse gravens nedgravning fra et område mod nord, der 
indehold lidt muldet mørkt, tilsyneladende omlejret materiale. Muligvis er der 
tale om sporet efter rødderne til et væltet træ. Spor efter en kiste eller andre 
konstruktioner blev ikke observeret med tilfredsstillende tydelighed på gravens 
bund (fig. 65, 66). Ligets placering blev heller ikke erkendt med sikkerhed. 
Den eneste gravgave, et ornamenteret lerkar med hank (fig. 67, 68), danner 
grundlag for en foreløbig datering til ældre romersk jernalder. 
 

 
Fig. 65 
Bunden af grav 264, 3. planum fra syd. Læg mærke til keramikkarets rester (se også de 
følgende illustrationer) 
 

 
Fig. 66 
Tegning over grav 264, udsnit fra T14, nord opad 
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Fig. 67 
Nærbillede af gravgave, lerkar HOM1634x30 fra grav 264, in situ, 2. planum set fra nordøst 
 

 
Fig. 68 
Lerkar fra grav 264. Inventarnummer HOM1634x30 
 
Grav 260 Vest 
Anlæg 260 blev først ved udgravning erkendt til at dække over to gravsteder, 
der efterfølgende blev benævnt 260VEST og 260ØST. Den sidstnævnte er 
ældst og bliver omtalt senere. Her beskrives først grav 260VEST, der lå 
umiddelbart vest for den ældre, øst-vest orienterede grav, hvis nedgravning 
man tydeligvis havde respekteret ved den efterfølgende begravelse. 



Side 45 af 68 

 
Fyldskifterne, der relaterede sig til grav 260Vest viste sig i 
udgravningsoverfladen på et nord-syd orienteret område, der målte 90x2,90 
m. Mod nord var afgrænsningen til en formodet rodvælte diffust, ligesom det 
først i et dybere niveau blev helt tydeligt, at der var tale om en senere 
forstyrrelse af fylden i grav 260ØST (fig. 69). Selve begravelsen blev markeret 
i 40-50 cm dybde med et bæltespænde med to tilhørende beslag der lå lige 
syd for gravens midte (fig. 70). Der blev ikke fundet knoglerester og ligets 
placering og omfang blev ikke entydigt erkendt i aftegningen af forskellige 
fyldskifter. Som gravgave tjente et helt keramikkar fra ældre romersk 
jernalder, der stod i gravens sydøstlige hjørne (fig. 69, 71). Spor efter kisten 
eller en lignende konstruktion blev dog fundet i form af 10 cm brede spor 
sandsynligvis efter træplanker, der omkransede et 1x1,90 m stort område og 
som stedvis har været støtte af mindre sten i den lidt større grube.  
 

 
Fig. 69 
Anlæg 260 set fra vest; i forgrunden den yngre grav 260vest 
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Fig. 70 
Et bæltespænde og to beslag fra midten af grav 260vest 
 

 
Fig. 71 
Keramikkar fra grav260vest; inventarnummer HOM1634x54 
 
260 Øst 
Grav 260ØST blev i udgravnings overflade markeret af en stenkoncentration 
der lå i en stor plamage af muldjord indenfor et område der målte ca. 
2,80x2,30 m. Mod nord viste der sig en diffus overgang til mindre muldede 
fyldskifter, der muligvis stammer fra rødderne af et væltet træ. 
Gravens bund blev fundet 50 til 60 cm under udgravningens overflade. Der 
blev observeret spor efter en kompleks konstruktion af træ, der her bliver 
betegnet som kammer. Kammerets bund aftegnede sig under gravniveauet på 
en bredde af 1,35 m med i alt 6 separate øst-vest orienterede spor efter 
spaltet tømmer. Emnerne var alle ca. 2,25 m lang og lå særskilt med ca. 10 til 
15 cm mellemrum (fig. 72). Der kan være tale om mindre stammer siden 
deres negative indtryk i undergrunden var runde i tværsnit, ca. 15 cm i 
bredden og 5-10 cm i højden. Kammerets sider stod tilsyneladende ovenpå 
denne bund og blev på østsiden støttet af en række mindre sten og på 
nordsiden af en række tunge, store sten (fig. 69). 
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Der blev hverken fundet knoglerester eller spor efter lig. Antallet og fordeling 
af gravgaverne og størrelsen af kammeret vækker dog en mistanke om at der 
har været gravlagt to personer samtidigt i grav 260ØST. På den sydlige side 
af den østlige tredjedel blev der fundet en mindre krog (fig. 73), formodentligt 
en kniv (x145) og et andet jernfragment der endnu ikke er færdig konserveret 
(x144). I den nordlige halvdel blev der yderligere fundet tre jerngenstande: 
Særlig interessant er en jernfibel (fig. 74), fundet i den vestlige ende af 
graven. Den giver en datering af jordfæstelsen til ældre romersk jernalder, 
svarende til dateringen af det eneste lerkar (fig. 75) fra graven. Det blev 
fundet i midten af den østlige ende af graven, sammen med en kniv og en nål 
(fig. 76). 
 

 
Fig. 72 
Grav 260øst. Under gravlaget blev der fundet aftryk af 6 planker, som dannede kammerets 
bund 
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Fig. 73 
Krog med nitteplade fra grav 260øst, set fra to sider 
 

 
Fig. 74 
Fibel af jern fra grav 260øst, fundet i vestenden 
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Fig. 75 
Keramikkar fra grav 260øst 
 

 
Fig. 76 
Kniv og rest af en nål (?) fundet i sydøsthjørnet af grav 260øst (HOM1634x139) 
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Fig. 77 
Grav 303 på udgravningens overflade set fra syd 
 
Grav 303 
Grav 303 viste sig i udgravningens overflade som 1,40x1,80 m stor 
rektangulær nedgravning med to store sten og spor efter yderligere to større 
sten, der var blevet fjernet før udgravningen, muligvis af vores gravemaskine 
(fig. 77). 
Ca. 10 cm under udgravningens overflade trådte gravens bund med et areal 
på 1,30 x 0,95 m frem (fig. 78). Der blev observeret mørkere fyld i gravens 
midte på ca. 0,80x0,55 m, hvad der muligvis afspejler størrelsen af en kiste, 
der på syd og vestsiden blev støttet af mindre sten. Der blev yderligere ikke 
observeret andre spor efter konstruktioner eller gravlagte kroppe. Entydige 
gravgaver blev der heller ikke fundet og tolkningen som grav hæfter sig 
hovedsageligt ved den flade bund, dimensionerne og karakteren af fylden og 
afgrænsningen, der fuldstændigt matcher de øvrige jernaldergrave på 
lokaliteten. I gravens fyld blev der fundet 4 keramikskår ikke langt over 
gravens bund. Om der her er tale om gravgaver er svært at afgøre, men kan 
drøftes siden lignede fundforhold blev truffet ved grav 304. 
 
Grav 304 
I udgravningens overflade stod denne begravelse frem som lang oval 
nedgravning på ca. 2x1,20 m med forskellige fyldskifter og to mindre sten i 
fylden. I 35 cm dybde viste gravens bund sig med en falde på 0,85x1,80m (fig. 
78, 80). Forskellige fyldskifter og aftryk blev tolket som spor efter planker af en 
rektangulær kiste på ca. 0,85x1,70 m. Det var ikke muligt at spore placering af 
den afdøde på tilfredsstillende vis. Hele vejen fra udgravningens overflade 
ned til gravniveauet blev der fundet stærkt nedbrudte små keramikskår 
(Inventarnumre: x10, x20-28; x41-47; x55-60; x63-65; x69; x84), der muligvis 
hører til et eller få kar og repræsenterer sandsynligvis gravgaver, der i 
samtiden blev deponeret på kisten eller graven eller i fylden under opfyldning 
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af graven. Keramikken (fig. 81) må foreløbigt dateres til ældre romersk 
jernalder. 
 
Grav 339 
Grav 339 viste sig i udgravningsoverfladen som en 2x1,30 m store, øst-vest 
orienteret nedgravning.  
På gravens bund, 25 cm under udgravningens overflade, sås spor efter 
planker der blev støttet af rækker af sten både på nord og sydsiden (fig. 82, 
83). Plankerne aftryk målte ca. 1,50m i længden og 5 til 8 cm i bredden. 
Tilsvarende stenrækker blev frilagt på de øvrige sider og tværs over graven. 
De markerer tilsyneladende andre elementer af en forsvunden konstruktion af 
træ eller en kiste, der rummede ca. 1,70 x 0,85m.   
I gravens sydvestlige hjørne blev der fundet tre keramikkar fra ældre romersk 
jernalder (fig. 84 – 87) og der blev ikke observeret entydige spor efter den 
gravlagte. 
 
Grav 340 
Umiddelbart nordøst for grav 339 viste grav 340 sig som en rektangulær 
nedgravning med flad bund, ca. 30 cm under udgravningens overflade. På 
udgravningens overflade målte det sydvest-nordøst orienterede anlæg 
1,50x0,75 m. Karakter, tekstur og afgrænsning af fylden samt et tydeligt 
vandret, mere gråt lag på bunden styrker interpretationen som grav (fig. 88, 
89). Der blev dog hverken fundet spor efter en kiste, et lig eller gravgaver. 
 

 
Fig. 78 
Grav 303, udsnit fra T36, planum 3, ca. 10 cm under udgravningens overflade samt tegning af 
østprofil; nord opad 
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Fig. 79 
Grav 304, nord nedad, 4. planum, ca. 20 cm over gravens bund 
 

 
Fig. 80 
Grav 304 i fladen, set fra syd 
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Fig. 81 
Ornamenteret randskår af 
et keramikkar, hvis dele 
blev fundet i fylden af 
grav 304, hovedsagligt 
over gravlaget 

 

 
Fig. 82 
Tegning over gravlaget i grav 339, nord opad 
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Fig. 83 
Den vestlige del af grav 339 på gravlaget set fra syd 
 

 
Fig. 84 
Keramikkar fra grav339, inventarnummer HOM1634x153 
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Fig. 85 
Keramikkar fra grav339, inventarnummer HOM1634x153 
 

 
Fig. 86 
Keramikkar fra grav339, inventarnummer HOM1634x152 
 

 
Fig. 87 
Keramikkar fra grav339, inventarnummer HOM1634x154 
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Fig. 88 
Grav 340. Nordlig halvdel i gravlagets niveau og profilsnit set fra øst 
 

 
Fig. 89 
Grav 340, gravlagets niveau på tegningen; nord opad 
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Grav 390 
Efter undersøgelsen i fladen og et partielt profilsnit blev anlæg 390 tolket som 
moderne nedgravning. Afgrænsningen var meget skarpt og uforstyrret. Fylden 
rummede mange sten og påfaldende meget omlejret ikke opblandet ler fra 
undergrunden (fig. 90). Efter vurdering af flere personer blev undersøgelsen 
af dette anlæg nedprioriteret i forhold til dårligt vejr og en presset tidsplan. 
Efter erfaringerne med udgravningen af grav 219 manede forholdene dog til 
en revurdering af tolkningen af anlæg 390. Netop en skarp afgrænsning og 
meget ler i fylden sammen med en tilsvarende størrelse forårsagede den 
videre udgravning af anlæg 390, som siden har vist sig at dække over en øst-
vest orienteret jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder (fig. 91-92). 
 

 
Fig. 90 
Grav 390 set fra øst efter oprensning ca. 10 cm under udgravningens overflade 
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Fig. 91 
Tegning af grav 390; 4. og 5. planum 
 

 
Fig. 92 
Tegning af vestprofil igennem grav 390 
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Fig. 93 
Keramikkar i det sydvestlige hjørne af grav 390; set fra øst 
 
På udgravningens overflade viste graven sig som 2,80x3,20m store 
nedgravning, i hvis midte kisten eller kammeret allerede aftegnede sig med 
afvigende fyld. I midten indehold gravfylden betragtelige mængder omlejret 
homogent ler, mens resten af graven var fyld med mørkt, stærkt muldet 
materiale. Nederst i fylden over kisten lå et tæt lag af mindre sten direkte på 
gravgaverne. Gravens bund lå 50 cm under udgravningens overflade og 
kisten målte 1,50x2,70. Spor efter plankerne af kistens ramme blev observeret 
fortrinsvis på langsiderne i nord og syd med ca. 10 cm bredde. Tilsvarende 
spor i vest og øst målte ca. 7-8 cm i bredden. De observerede isolerede og 
dårligt bevarede knoglerester afslørede, at den gravlagte person var placeret 
på højre kropsside, med hovedet i vest, mens benene mod øst krydsede 
hinanden, var altså trukket lidt op mod kroppen. Fund af tandemalje antyder, 
at ansigtet vendte mod syd. Yderligere knoglerester i den sydøstlige del af 
graven, hvor fødderne kunne formodes blev tolket som gravgave af kød eller 
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steg, der stadig indehold knogler. Her lå der også et endnu ikke konserveret 
jernfragment. Nord for dette sted, i nordsiden af gravens østlige gavl blev der 
udgravet 3 lerkar. Tilsvarende stod der 5 lerkar i gravens sydvestlige hjørne 
(fig. 93), som delvist allerede er rekonstrueret (fig. 94 – 100). 
 

 
Fig. 94 
Kop fra grav 390; inventarnummer HOM1634x207 
 

 
Fig. 95 
Keramikskål fra grav 390; inventarnummer HOM1634x206. 
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Fig. 96 
Keramikkar fra grav 390; inventarnummer HOM1634x201 
 

 
Fig. 97 
Keramikkrukke fra grav 390; inventarnummer HOM1634x204 
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Fig. 98 
Keramikkar fra grav 390, inventarnummer HOM1634x203 
 

 
Fig. 99 
Stor keramikkrukke fra grav 390 (x205), målestok 5 cm lang 



Side 63 af 68 

 
Fig. 100 
Stort keramikfad fra grav 390 (x2002), målestok 5 cm lang 
 
3. Konklusion og fremtidigt arbejde 
Ved de nyeste undersøgelser i vinter 2007/2008 blev der påvist 2 
urnebrandgrave og 10 jordfæstegrave, i bland de sidst nævnte muligvis 2 
dobbelte begravelser. Ved tidligere udgravninger i 1963 og 1979 blev der 
allerede fundet tre jordfæstegrave og en urnegrav. Yderligere en grav blev 
sandsynligvis udgravet, da man ca. 1866 fjernede sten fra et formodet 
gravkammer.  
Dermed er der tale om et gravfelt med mindst 16 eller 17 grave under og 
omkring en gravhøj der stadig i 1906 blev beskrevet som ca. 90 cm høj, men 
som i 2007 ikke kunne spores længere. Samtlige grave daterer til jernalder 
(fig. 101). 
 
Som den ældste, nyligt udgravede grav fremstår foreløbigt en urnebrandgrav 
anlagt umiddelbart syd for gravhøjen. Urnen og to dragtnåle dateres 
typologisk til den ældre del af førromersk jernalder og dens placering gør 
sandsynligt at selve gravhøjen eksisterede på dette tidspunkt. Som den 
centrale, endnu ældre primærgrav tolkes derfor indtil videre den urnegrav, der 
allerede i 1963 blev udgravet i centrum af højen og som befinder sig på 
Moesgaard Museum. 
  
Jordfæstegravene er yngre end disse brandgrave. Muligvis udgør den 
kronologiske afstand flere generationers levetid (fig. 101). Fra 8 af gravene 
stammer et stort genstandsmateriale, som rummer såvel keramik som jern- og 
bronzegenstande og desuden spor efter organiske materialer og tekstil. 
Sandsynligvis spænder dateringen af disse emner over både den ældre og 
den yngre del af ældre romersk jernalder. En grundig analyse af 
genstandsmaterialet udstår endnu og bør også omfatte de i 1963 og 1979 
optagne fund, der befinder sig på Moesgaard Museum og hos Poul Erik 
Fisker. 
 
Særlig bemærkelsesværdig er bevarede spor af organiske materialer i to 
jordfæstegrave. Der er tale om meget dårligt bevarede og fragmentariske 
rester af træ og menneskeknogler. Muligvis rummer de endnu ikke færdigt 
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undersøgte hjemtagne præparater også rester af andre organiske materialer 
og knogler fra dyr. 
 

Kalenderår 
Periode Underperiode 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 Mellem-neolitisk tid 
(Neolitikum) (tragtbægerkultur)   

  

    3300  

Tidlig-neolitisk tid 

  (tragtbægerkultur)   

  

    3900  

 Ældre 
stenalder   3900 

 

Fig. 101 
Tidstavle og markering af de påviste graves datering (lilla) 
 



Side 65 af 68 

 
Fig. 102 
Bebyggelsesspor fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder nord for Oens og vest 
for Torsted som Horsens Museum har kendskab til. Blåt kryds: gravfund fra sen førromersk 
jernalder (sværd indkommet til Horsens Museum 1950); Blå trekant gravhøjrest sb 1, 
totaludgravet 2007/2008  
 
På gravpladsen blev der fundet mange spor efter stolper. De stammer 
sandsynligvis ikke fra almindelige bebyggelsesaktiviteter og der blev ikke 
identificeret konstruktioner eller spor efter huse. Der blev dog heller ikke 
observeret en umiddel bar sammenhæng med gravene. Det samme gælder 
de øvrige nedgravninger der også rummede ildskørnede og askesværtede 
sten. Fraværet af brændte knogler og mangel på spor efter gravgaver 
forhindrer at tolke disse anlæg som begravelser. At der dog kan være spor 
efter handlinger af kultisk karakter i forbindelse med gravpladsen eller stedet 
som sådan synes muligt. Dette gælder også for nedgravningen sydvest for 
højen, hvor et dybt, vandførende hul i to omgange blev brugt til bål, der 
efterlod ildskørnede, askesværtede sten. 
Entydigt fra nyere tid stammer en større nedgarvning umiddelbart nord for 
grav 390. Det beviser to keramikskår  
Umiddelbart nord for grav 390 blev der fundet to skår (fig. 27, 28) fra nyere tid 
i en forholdsvis stor grube. Om der her er tale om spor efter den overleverede 
udgravning af sten omkring 1866 (se ovenfor) kan ikke udelukkes. Også til 
nyere tid blev et anlæg dateret, der højst sandsynligvis har tjent til at riste hør, 
en såkaldt brydegrav (fig. 24, 26). 
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Udgravningens resultater fortjener opmærksomhed og videregående 
analyser. Gravpladsen tilkommer betydning både på lokal og regional plan, 
men bør også indgår i analyser af historiske forhold på et større geografisk 
område. 
Antallet af begravelser, der blev frilagt i vinter 2007/2008 er overraskende i 
betragtning af gravhøjens dårlige bevaringstilstand og omfanget af tidligere 
udgravninger i højen. Selvom vi dermed sikkert ikke har kendskab til samtlige 
tidligere begravelser på stedet vil yderligere analyser hjælpe med til at tegne 
et værdifuldt historisk billede. Foreløbigt må det antages, at det er en familie 
eller en eller flere gårde der har brugt stedet som deres gravplads. 
Bebyggelsen har højst sandsynligvis ikke ligget længere væk end få hundrede 
meter fra højen, og en placering hinsides et markant topografisk skel, så som 
det mod nord liggende vandløb kan ikke udelukkes. Faktisk er der blevet 
udgravet bebyggelsesspor fra ældre romersk jernalder netop dér.  
Fremtidige anlægsarbejder i nærheden af det undersøgte gravfelt bør 
ubetinget overvåges nøje for at finde yderligere samtidige bebyggelsesspor 
og kulturhistoriske rester.  
 
Terrænet synes at være velegnet til bebyggelse mod vest og syd (fig. 7, 8) 
Mod nord skråner overfladen ned til et vandløb således, at der ikke 
umiddelbart forventes bebyggelsesspor her, men først hinsides bækken. Den 
vestlige afslutning af den her der undersøgte bebyggelse (HOM 1996) er 
endnu ikke udgravet og fremtidige anlægsarbejder bør nøje overvåges. På en 
lignende situation byder den lidt mindre bæk mod øst (fig. 7, 8). Det er i dette 
område mod øst, hvor der under anlægsarbejderne til den nye vej i november 
2007 blev konstaterede en koncentration af nedgravninger, uden at daterende 
materiale fremkom. Fremtidige undersøgelser bør fokusere på dette areal. 
 
Horsens Museum har som led af den i de senere års tiltagende byudvikling 
undersøgt en række bebyggelser fra sen førromersk jernalder og ældre 
romersk jernalder indenfor få hundrede meters afstand fra den her omtalte 
gravplads (fig. 102). 
Yderligere studier af disse undersøgelsers resultater og fornyede feltarbejder 
vil skabe et usædvanligt detaljeret billede af bebyggelsen indenfor få 
generationers levetid omkring Kristi fødsel i et geografisk velafgrænset 
område. Muligvis vil detaljerede studier kunne knytte gravpladsen til en 
bestemt samtidig bebyggelse. En overvågning af samtlige fremtidige 
anlægsaktiviteter i erhvervsområdet anbefales. Alene de i vinter 2007/2008 
udgravede og dybt forstyrrede arealer, der på figur 103 er vist med rød og gul 
farve kan undtages i denne sammenhæng.  
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Fig. 103 
I det med rødt markerede område blev pløjemulden og undergrunden fjernet med en 
bulldozer med et lag på op til 2 m mægtighed. Her er der ingen arkæologisk relevante 
anlægsspor tilbage og Horsens Museum agter ikke at gennemfører yderligere undersøgelser. 
Det samme gælder for de gult markerede områder i vejens forløb og det tilstødende nord syd 
vendte kloaktracé. Omfangsrig kørsel med tungt læssede lastvogne/dumpere (fig. 104) under 
særdeles våde konditioner (fig. 105-107) medførte i denne sammenhæng areal at 
undergrunden i det grønt markerede blev æltet grundigt igennem, ned til flere decimeter 
under pløjemulden. Arkæologisk relevante anlægsspor er i dette område utvivlsomt bleven 
påvirket i høj grad. Alligevel ville arkæologiske undersøgelser være påkrævet her forud for 
anlægsarbejder 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 104 
Kørsel med tunge 
maskiner påvirkede 
undergrunden dybt; 
her i et ikke 
undersøgt område 
øst for 
udgravningen og 
nord for den ny 
anlagte vej, set fra 
øst 
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Fig. 105 
Jette Dau Lüthje (t.h.) og 
Ditte Guldager Nielsen 
undersøger grav 304 på 
en tørvejrsdag 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 106 
Jette Dau Lüthje 
dokumenterer grav 303 
på en regnvejrsdag og 
hælder vandet fra 
tegnepladen! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig- 107 
Martin Krog Nielsen (t.v.) 
og Jan Jensen tager fund 
op fra grav 390  
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