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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Forud for anlæggelsen af en trykledning mellem Gedved og Ørridslev blev der i 
forbindelse med en forundersøgelse udpeget tre steder med væsentlige 
fortidsminder. I grøft 7, hvor der som det eneste sted skulle foretages en 
efterfølgende udgravning, blev påvist en - muligvis to - formodede 
jordfæstegrave. 
Det største, anlæg A1, var cirkulært med en stenpakning i toppen. De mange, 
tætpakkede sten viste sig imidlertid at være indlejret som sekundær opfyld i en 
trugformet vandaflejring øverst i en formodet brønd eller et bassin. Den 
oprindelige nedgravning hertil var ligesidet med flad bund, mens bredden var 
godt 3m, dybden 150cm. Manglende fund gør en datering uvis, således også 
hvorvidt den er forhistorisk. Den anden mulige grav viste sig at være et recent 
hul med en sænket sten.  
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Undersøgelsens forhistorie  
 
Forud for etableringen af en ny spildevandsledning (trykledning) mellem Gedved og Ørridslev foretog 
Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse indenfor et ca. 10 km langt trace (jf. 
forundersøgelsesrapport). Der blev på baggrund af topografi og allerede registrerede fund udlagt i alt 
ca. 2 km. søgegrøfter fordelt på 22 steder. 3 steder fremkom der væsentlige fortidsminder, som 
foranledigede egentlige udgravninger, men på to af lokaliteterne - grøft 12 og 21 – valgte man at 
underbore stedet, hvorved en udgravning kunne undgås. En udgravning kom derfor udelukkende til at 
omfatte grøft 7, hvor der var påvist et nærmest cirkulært, stenfyldt anlæg (A1), der blev tolket som en 
mulig jordfæstegrav. Museet har tidligere udgravet et større bopladsområde fra ældre og yngre romersk 
jernalder i forbindelse med byggemodning lidt nordvest herfor, og beliggenheden af den lokaliserede 
mulige grav kunne her være ideel for en tilhørende gravplads. På denne baggrund ville en udgravning 
også omfatte en muldafrømning og undersøgelse indenfor traceets fulde bredde (ca. 10 m) over en 30 
m. lang strækning svarende til et ca. 300 m2 stort areal. Denne afrømning blev foretaget efterfølgende, 
og herved fremkom – ca. 10 m. sydvest for A1- endnu en mulig jordfæstegrav. Den egentlige 
udgravning kom herefter til at omfatte disse to anlæg. For forundersøgelsen stod arkæolog Martin 
Krogh Nielsen. 
 

                  
      
                  Fig.1. Det udpegede areal til udgravning vist med rødt. Anlæg A1 ses indenfor søgegrøften.  
 

Administrative data 
 
Bygherre i forbindelse med anlæggelsen af trykledningen er Horsens Vand A/S, mens Hornsyld 
Entreprenørforretning a/s (Flemming Jeppesen)står for anlægsarbejdet. 
Udgravningen blev foretaget af undertegnede med hjælp fra museumsmedarbejder Jan Jensen en enkelt 
dag. 
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Topografi 
 
Lokaliteten er beliggende på kanten af en fremskudt lav bakke, der ligger på en terrasse ved den 
nordlige kant af en skarpt nedskåret dalsænkning omkring Lille Hanstedå. Mod nord stiger terrænet 
jævnt indtil det snart flader helt ud. I dette højere liggende flade terræn lå jernalderbebyggelserne. 
Undergrunden i området består af rent ler, således også indenfor hele udgravningsfeltet.  
 
 

Målesystem 
 
Anlæg A1 var i forundersøgelsen blevet indmålt med GPS, derfor blev der ikke foretaget yderligere 
GPS-opmåling under udgravningen. En større stenpakning i anlæg A1 blev efter første oprensning 
tegnet med pantograf (1:20), og hertil blev der afsat 2 målepunkter i et lokalt målesystem til 
efterfølgende georeferering. Da anlægget viste sig at være anderledes end forventet, blev dette imidlertid 
ikke anset for nødvendigt, ligesom at stenene heller ikke blev tegnet i yderligere niveauer.   
 

Udgravningsmetode 
 
Anlæg A1 blev i første omgang afgravet og afrenset i fladen med graveske. Anlægget fremstod herefter 
som en nærmest cirkulær nedgravning med en kompakt stenpakning, hvis udstrækning var begrænset til 
den centrale del af nedgravningen. Det var hensigten at registrere alle sten tredimensionelt ved hjælp af 
foto, tegning (pantograf) og nivellering. Denne registrering ville derfor foregå på samme måde i flere 
niveauer, indtil bunden af stenpakningen. Efter oprensningen i 2. niveau kunne det imidlertid 
konstateres, at en stor del af fylden var vandaflejret, og anlægget snarere havde karakter af en brønd end 
af en grav. Det ansås derfor ikke for nødvendigt at fortsætte med samme detaljerede registreringsform, 
og i stedet blev halvdelen af anlægget forsigtigt snittet med gravemaskine. Der blev på denne måde 
skabt et stort snit gennem anlægget, som herefter blev tegnet og beskrevet. Da der ikke fremkom nogen 
genstande overhovedet, eller andre rester efter menneskelig aktivitet, blev den anden halvdel af 
anlægget ikke udgravet.    
 

Undersøgelsens resultater 
 
Der blev i forundersøgelsen registreret et enkelt anlæg på lokaliteten, den mulige jordfæstegrav A1. 
Herudover blev der senere påvist endnu et anlæg, som ligeledes formodedes at kunne være en grav. 
Dette anlæg blev ikke registreret, hvilket derfor skulle gøres under udgravningen. 
   Anlæg A1 var i forundersøgelsen påvist som en ca. 3,0 x 2,9 m stor og mindst 50-60 cm dyb 
nedgravning med en stenpakning i toppen. Efter afgravning og -rensning af alle stenene fremstod de 
som en tæt pakning af almindelige marksten, der i størrelse varierede fra ca. nævestore- til sten på op til 
40-50 cm. Stenene dannede en tilnærmelsesvis cirkulær koncentration, der også afspejlede den 
nedgravning, de lå i. Fylden i selve nedgravningen bestod for størstedelens vedkommende af mørkt 
grønligt, fedtet ler (T1 lag 1), som allerede fra starten var med til at så tvivl om anlæggets karakter af en 
grav. Hele vejen rundt langs kanten var det homogene ler omkranset af en bræmme af langt mere 
heterogent ler (lag 2), der nærmest mere dannede lagserier af henholdsvis mørkegråt ler og gult 
undergrundsler. Heller ikke denne fyld antydede en karakteristisk gravfyld.  
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Efter fjernelsen af det øverste stenlag fremstod stenpakningen mere regelmæssigt cirkulær indenfor den 
centrale del af nedgravningen. Stenene lå tilsyneladende udelukkende indlejret i det homogene 
mørkegrønne lerlag. Alle de resterende sten blev herefter fjernet manuelt i anlægget øst for den udlagte 
balk, og det nu syntes sikkert, at der ikke var tale om en grav, blev denne den af gruben afgravet i tynde 
lag med maskine. Herefter fremstod anlægget i det oprensede profil som en ca. 150 cm dyb og 325 cm 
bred nedgravning med næsten lige, let udskrånende sider og helt flad bund, nærmest af bægerform. I 
bunden bestod fylden af sterilt gult undergrundsler (lag 3) med en enkelt smal stribe af grønligt ler (lag 
4). I grubens øvre del dannede det homogent mørkegrønne ler en tilnærmelsesvis rundbundet, 95-120 
cm dyb forsænkning i gruben. Alle sten i den massive stenpakning lå som nævnt indlejret i dette lag.  
 

                     
 
                     Fig.2. Anlæg A1 set i fladen og delvist snit fra sydøst efter forundersøgelsen. 
 
 

                     
 
                     Fig.3. Anlæg A1 set i fladen fra nord efter oprensning mellem stenene. 
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Fig.4. Anlæg A1 set i fladen fra syd efter fjernelsen af det øverste stenlag. Rundt omkring stenpakningen ses den næsten 
cirkulære nedgravning i form af et gråligt fyldskifte. 
 
 
 

                  
 
Fig.5. Anlæg A1 set i snit fra øst. Øverst i gruben ses de mange sten indlejret i det øvre homogene, grålige lerlag. Selve 
den oprindelige, kantede nedgravning, der når næsten ned til vandspejlet, anes som brudlinjer i undergrundsleret  
 
 
   Der er fortsat efter endt udgravning tvivl om anlæggets rette funktion. Størst betydning for en 
forståelse har formentlig det homogene grålige, vandaflejrede lerlag, som viser, at den store grube 
gennem længere tid har stået åbent og været vandfyldt. Inden da har der også flere gange stået vand 
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dybere i den oprindelige grube, hvor der nær bunden aflejredes smalle successive horisonter af 
mørkegråt ler. Forløbet af de smalle striber tyder på en indsynkning mod bunden, måske i forbindelse 
med en naturlig sætning af fylden. De kompakte lag af sterilt undergrundsler i bunden af nedgravningen 
tyder ikke på, at gruben har fungeret som en almindelig brønd med indtrængende vand nedefra, snarere 
bør den tolkes som et bassin foret med undergrundsler i bunden. Efter at bassinet er blevet opgivet, 
blev det fyldt op med de mange marksten, som derfor ikke har haft nogen betydning i forhold til 
anlæggets primære funktion.  
   Ligeså usikker som grubens funktion er dens datering. Der fremkom ingen genstande eller andet 
daterbart materiale i forbindelse med udgravningen, og også i forhold til karakteren af grubens fyld har 
det været vanskeligere end normalt at vurdere anlæggets alder. Intet taler således imod, at der både kan 
være tale om et forhistorisk og et historisk anlæg. 
 
 

                       
 
                                         Fig.6. Profiltegning af anlæg A1 set fra øst. 
 
 
Indenfor det afrømmede felt fremkom der yderligere et tilnærmelsesvis cirkulært anlæg med flere 
synlige sten i fladen. Ligesom A1 ansås dette for at kunne være en mulig grav. Et snit viste dog hurtigt, 
at der var tale om et recent hul med resterne af en stor ituslået eller –sprængt marksten. Hullet blev 
derfor ikke indmålt og registreret som et anlæg. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
 
Efter endt udgravning af anlæg A1 er hele den 30 meter lange strækningen af grøft 7 blevet frigivet i 
fuld tracébredde. Da der vil kunne forekomme andre anlæg udenfor dette areal – topografien tillader 
det – vil det være hensigtsmæssigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse af området udenfor det 
undersøgte i forbindelse med et eventuelt kommende anlægsarbejde. 
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Fotoliste 
 
Billed Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 17-05-2013  

3019/16 Anlæg A1 set i 

fladen i det fuldt 

afrømmede trace 

fra østnordøst  

  digitalt 

foto 

16-05-

2013 

Per Borup 

3019/17 Anlæg A1 set i 

fladen fra øst 

  digitalt 

foto 

16-05-

2013 

Per Borup 

3019/18 Anlæg A1 set i 

fladen fra sydøst 

  digitalt 

foto 

16-05-

2013 

Per Borup 

3019/19 Anlæg A1 set i flade 

og snit fra nordøst 

  digitalt 

foto 

16-05-

2013 

Per Borup 

3019/20 Anlæg A1 med den 

øverste stenlægning 

frigravet set fra øst 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/21 som F20 set fra 

nordøst 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/22 som F20 set fra 

nord 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/23 som F20 set fra 

nordvest 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/24 Anlæg A1 under 

udgravning af 

museumsmedarbejd

er Jan Jensen set fra 

øst 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/25 Anlæg A1 efter 

fjernelse af de 

øverste centrale 

sten set fra nord  

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/26 som F25 set fra øst   digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/27 som F25 set fra 

vest 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/28 som F25 set fra syd   digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 
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3019/29 som F25 set fra 

nordvest 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/30 Jan i færd med at 

oprense profilen i 

det maskingravede 

snit gennem anlæg 

A1 set fra øst 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/31 Anlæg A1 set i 

profil fra øst 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/32 Anlæg A1 set i 

profil oppefra mod 

nordvest 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 

3019/33 Anlæg A1 i profil 

med indridsninger 

set fra øst 

  digitalt 

foto 

26-05-

2013 

Per Borup 
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Anlægsbeskrivelse 
 
Kampagne: 17-05-2013 
 
1 
Brønd, Brønd, Udateret-Udateret 
Rundet kvadratisk, svagt oval, ø-v-orienteret. I fladen spredte større, hovedstore sten. Ca. 20 cm under undergrundsniveau 
ses en regelmæssig stenpakning centralt i nedgravningen, som dog kun er fremrenset i et smalt prøvesnit. Anlæggets 
dimensioner ca. 2,5 x 2,5 m, i dybde mindst 60 cm. Mellemgrå fyld, mod bunden striber af gult ler. Der er ikke påvist 
humane gernstande som keramik, tegl og lign, kun natursten. Anlæggets funktion er uvis, men der kan måske være tale om 
en grav.  Udgravning: Efter yderligere afgravning og oprensning fremstod anlægget som en cirkulær nedgravning med en 
kompakt stenpakning af større sten i den centrale del af nedgravningen. Da det ved den efterfølgende afgravning kunne 
konstateres, at en stor del af fylden var vandaflejret, og anlægget snarere syntes at havde karakter af en brønd end af en grav, 
blev halvdelen af anlægget forsigtigt snittet med maskine. Herefter fremstod anlægget i profil som en ca. 150 cm dyb og 325 
cm bred nedgravning med næsten lige, udskrånende sider og helt flad bund, nærmest med bægerform. I bunden bestod 
fylden af sterilt gult undergrundsler med en enkelt smal stribe af grønligt ler. I grubens øvre del dannede nærmest homogent, 
mørkegrønt, fedtet ler en tilnærmelsesvis rundbundet, 95-120 cm dyb forsænkning i gruben. Alle sten i den massive 
stenpakning lå indlejret i dette lag.  Der er fortsat efter endt udgravning tvivl om anlæggets funktion, men fylden og tildels 
formen tyder på, at det formentlig skal tolkes som et bassin foret med undergrundsler i bunden, eller en form for brønd. 
Efter at bassinet er blevet opgivet, blev det fyldt op med de mange marksten, som derfor ikke har haft nogen betydning i 
forhold til anlæggets funktion.  Der fremkom ingen daterende genstande, og en datering er derfor meget usikker. Der kan 
være tale om et forhistorisk anlæg, men også et historisk eller nutidigt.  
Tegninger:  
Foto:  
Består:  
Fund:  

 
 


