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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Udgravningen af Lokalitet 9 var forårsaget af en byggemodning til boligbyggeri. I 
alt blev der udgravet et areal på 751 m2. Der blev undersøgt en mindre lavning 
med forskellige udsmidslag/kulturlag. Den ældste udsmids-/aktivitetshorisont 
knyttede sig til et gytjelag i bunden af lavningen samt mere regulære kulturlag. 
Også en struktur med rødbrændt ler knyttede sig til denne horisont. En 
fladehugget flintplanke indikerer, at dateringen er senneolitikum/ældre 
bronzealder. Den yngste udsmids-/aktivitetshorisont er bl.a. karakteriseret ved 
mange ildskørnede sten. Dateringen er formodentlig yngre bronzealder, om end 
genstandsmaterialet (flint og keramik) ikke er helt entydig. Endvidere blev der 
undersøgt en kogestensgrube og en fundtom grube. Begge disse anlæg er udaterede.  
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Undersøgelsens forhistorie  
Den arkæologiske udgravning af Lokalitet 9 var foranlediget af en byggemodning af den pågældende 

matrikel (8bi) til boligbyggeri. Ved forundersøgelsen af matriklen i foråret 2016 blev der udpeget 12 

lokaliteter med væsentlige fortidsminder. Lokaliteterne 1, 2 og 3 på den nordlige del af matriklen 

omfattende bopladsspor i form af huse/konstruktioner, gruber og kogestensgruber fra yngre 

bronzealder/tidlig førromersk jernalder.  På matriklens centrale del blev der påvist omfattende kulturlag 

(lokaliteterne 4-7) – hovedsagelig neolitikum, men også yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. 

På lokaliteterne 9 og 11 blev der ligeledes konstateret neolitiske kulturlag. Specifikt for Lokalitet 9 syntes 

kulturlaget at være afsat i en velafgrænset sænkning i terrænet. På matriklens sydlige del fremkom tre 

mosehuller med spor efter tørvegravning i yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder (lokaliteterne 8, 

10 og 12). Tørvegravningen havde foregået som større fladeafgravninger, men på Lokalitet 12, en stor og 

velafgrænset mose, blev der endvidere påvist regulære tørvegruber. I tilknytning til mosehullerne på 

lokaliteterne 10 og 12 fremkom der koncentrationer af kogestensgruber.  

 

 

Figur 1. Forundersøgelsen af matrikel 8bi. De 12 lokaliteter med væsentlige fortidsminder er markeret med rødt. 

Søgegrøfter og udvidelser er vist med gråt. Anlæg er vist med sort udfyldning. 

 

Det nye boligområde afgrænses mod syd af Ringvej Syd, som blev anlagt i sidste halvdel af 2016 

og første halvdel af 2017. Ved detailplanlægningen af de forskellige projekter i området viste det sig, at 

lokaliteterne 10 og 11 reelt var beliggende i vejtraceet, og de blev derfor udgravet i november og december 

2016. I den sidste fase af udgravningen af mosen på Lokalitet 10 blev det konstateret, at der i 
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virkeligheden var tale om et dødishul med velbevarede senglaciale aflejringer samt et senpalæolitisk 

genstandsmateriale i form af flint fra Bromme-kulturen samt forarbejdede rensdyrgevirer. Dødishullet 

blev endeligt udgravet i februar-marts 2017. 

Horsens Kommune var bygherre på byggemodningen af matrikel 8bi. Kommunen ønskede at 

byggemodne matriklen i to etaper. Den første etape skulle omfatte matriklens østlige del, hvilket ville 

berøre lokaliteterne 2, 3 og 6. Etableringen af et stort regnvandsbassin på matriklens sydvestlige del hørte 

med til første etape. Bassinet ville berøre Lokalitet 9. Etape 2, matriklens vestlige del, ville berøre 

lokaliteterne 1 og 4. Lokaliteterne 5, 7, 8 og 12 kunne til gengæld friholdes for anlægsarbejde, da der her 

skulle etableres grønne områder.  

Horsens Museum udgravede lokaliteterne 2, 3, 6 og 9 i foråret og sommer 2017 forud for og 

sideløbende med byggemodningen af etape 1. I slutningen af vinteren og det tidlige forår 2018 udgravede 

museet lokaliteterne 1 og 4 forud for byggemodningens etape 2. Beretningen her omhandler 

udgravningen af Lokalitet 9. Denne lokalitet indgår i et samlet udgravningsbudget for lokaliteterne 7-9. 

Om end lokaliteterne 7 og 8 ikke er blevet udgravet, er der ad flere omgange blevet udført geofysiske 

undersøgelser på disse lokaliteter. Beretningen indeholder derfor også en kort sammenfatning af disse 

undersøgelser. Udgravningen af lokaliteterne 1-3 er sammenfattet i en selvstændig rapport, lokaliteterne 

4 og 6 i en anden. Rapporterne følger således udgravningsbudgetterne.  

 

Administrative data 
Horsens Museum har foretaget den arkæologiske undersøgelse. Sagens akter, udgravnings-

dokumentationen og det indsamlede genstandsmateriale opbevares i Horsens Museums arkiver og 

magasiner under journalnummeret HOM 3370 Kværnbækgård Øst. Slots- og Kulturstyrelsen har 

journaliseret sagen under nummeret 16/02364. 

Undersøgelsen af Lokalitet 9 fandt sted efter museumslovens kapitel 8, § 27 stk. 4: ”Udgiften til 

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

er det Horsens Kommune, Affald og Trafik, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, som har afholdt udgiften. 

I det følgende beskrives kort de væsentligste træk i den administrative sagsgang i tilknytning til 

byggemodningen af etape 1: I slutningen af august 2016 indsendte Horsens Museum en anmodning til 

Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse af udgravningsbudgetterne for de 12 lokaliteter. I løbet af 

september 2016 modtog museet Slots- og Kulturstyrelsens godkendelser, hvorefter budgetterne og de 

tilhørende godkendelser blev sendt til bygherre (Horsens Kommune). Som tidligere nævnt blev 

lokaliteterne 10 og 11 undersøgt i november og december 2016 i forbindelse med anlæggelsen af Ringvej 

Syd. Allerede tidligt i 2017 blev museet orienteret om, at bygherre ønskede i hvert fald nogle af de øvrige 
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lokaliteter udgravet. I løbet af vinteren og foråret blev udstykningen detailplanlagt, og det blev endelig 

besluttet, at byggemodningen af etape 1 ville omfattede en udgravning af lokaliteterne 2, 3, 6 og 9. Der 

blev aftalt opstart i den første uge af maj 2017. 

Som tidligere nævnt indgår Lokalitet 9 indgår i et samlet udgravningsbudget for lokaliteterne 7-9, 

hvor hver lokalitet vægter en tredjedel af det samlede budget.  

 

Faktuelle data 
Feltarbejdet blev påbegyndt tirsdag den 4. maj 2017, og det blev afsluttet onsdag den 14. juni 2017. 

Maskinkraft blev leveret af HM Entreprenør A/S i form af en stor gravemaskiner på bånd og 

monteret med en to meter bred planerskovl. Ved udgravningen blev der også gjort brug af en minigraver, 

som blev leveret af firmaet JM Trykluft A/S. Minigraveren blev ført af museets eget personale.  

Skurfaciliteter i form af to letvogne blev leveret af Dalsgaard Pavilloner A/S.  

I udgravningsperioden var vejret noget omskifteligt med både sol, skyer og regn. Om end der til 

tider var tale om temmelig kraftige byger, især under arbejdet med at registrere profilerne, gav vejret ikke 

anledning til de store problemer for udgravningen.  

Det ved udgravningen fremkomne genstandsmateriale er blevet vasket og nummereret af personale 

ved Horsens Museum. 

 

Topografi 
Den overordnede topografi: Både før og efter byggemodningen udgør matriklens nordlige del et højtliggende 

og nogenlunde fladt plateau med vidt udsyn mod syd. Der er tale om det samme plateau, hvor den 

oprindelige del af Tyrsted er beliggende ca. en km nordøst for matriklen. Nord for den oprindelige 

landsby falder terrænet ret kraftigt ned mod Horsens Fjord. Reelt er plateauet ved matrikel 8bi dog 

karakteriseret af nogle svage forhøjninger/rygninger, typisk orienteret nogenlunde Ø/V. På matriklens 

centrale del er der et markant terrænfald mod syd. Matriklens sydlige del er karakteriseret ved et mere 

uroligt relief. Området er således præget af flere lavninger og gamle vådområder, adskilt af lokale 

rygninger og flader. Området er i nogen grad blevet planeret ud på grund af dyrkning. I det sydøstlige 

hjørne af matriklen er der dog et meget markant vådområde med ret stejle sider. Der er vand i bunden, 

men ikke et blankt vandspejl. Landskabet syd for matriklen rummer flere både små og større vådområder 

i forlængelse af Dallerup Sø. 
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Figur 2. Matrikel 8bi markeret med rød streg på det høje målebordsblad. 

 

Lokalitet 9: Feltet var beliggende på østsiden af en svag rygning/forhøjning, omtrent hvor den var ved at 

flade ud. Terrænet udgjorde derfor en nogenlunde plan flade, dog med tendens til et let fald mod syd og 

øst. Undergrunden bestod af gul/gulbrunt sandet ler. Muldlaget var ca. 35-40 cm tykt, stedvis lidt mindre. 

 

 

Figur 3. Ortofoto (2015) med indtegning af højdekurver. Lokalitet 9 er markeret med rødt.  
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Målesystem 
Da opmåling af felter og anlæg foregik med højpræcisions-GPS, blev der ikke udlagt et overordnet 

målesystem. Opmålingerne blev foretaget med en Trimble R8 og en Trimble R10, og der blev opmålt i 

UTM Zone 32 ETRS 89. Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m 

(horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en 

tolerance på 0,025 m (horisontalt) og 0,04 m (vertikalt).  

Opmålingsdata ligger på Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle 

opmålingsdata er autodigitaliseret i MapDigi, der opererer med foruddefinerede lag: Anlæg, felt, fund, 

snit, målepunkter, prøver, kote og fejl. Anlæg og felt er digitaliseret som regioner. Snit er digitaliseret som 

linjer. Fund, målepunkter, prøver og koter er digitaliseret som punkter. Opmålingsdata er genereret i 

MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).  

Vertikalt: Udgravningen er udelukkende opmålt med GPS, og i kotetabellen ligger en kote for hvert 

opmålt punkt i geoiden DVR90. 

I forbindelse med registrering af profiler i kulturlag A580 blev der opsat to målelinjer. I tilknytning 

til hver af disse målelinjer blev et par punkter indmålt med GPS.   

 

Udgravningsmetode 
Muldafrømningen foregik med en stor gravemaskine. Det var muligt at lægge mulden ud til alle sider, og 

derfor kunne hele lokaliteten afrømmes på én gang. Efter behov blev fladen skovlet ren, og anlæg blev 

løbende streget op, hvorefter feltgrænser og anlæg blev opmålt med GPS.  

I den centrale del af feltet fremkom det store anlæg A580, der blev tolket som en naturlig 

lavning/sænkning med forskelligt udsmid (kulturlag). Mod vest, syd og øst var A580 omgivet af spredte 

mindre anlæg. Disse blev snittet manuelt og efterfølgende beskrevet. Langt hovedparten udgik. For de 

regulære anlæg blev profilen registreret i målestoksforhold 1:20, og der blev taget profilfotos.   

Der blev registreret to profiler i A580 – i hver sin større udposning. Begge profiler var orienteret 

NØ/SV. Profilerne blev tegnet i målestoksforhold 1:20 på A3-folieark, hvorpå lagene også blev 

beskrevet. Den vestligste profil blev benævnt profil 1, og den østligste profil blev benævnt profil 2. Begge 

profiler blev grundigt fotograferet – dels i form af oversigtsbilleder, dels i form af overlappende sektioner. 
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Figur 4. Lavning/kulturlag A580 med indtegning af de udgravede felter (benævnt 1-3). Med blå streg er 

markeret profiler og tilhørende profilgrøfter. Den nordlige del af balk 2 blev nedbrudt ved udgravningens 

afslutning. Den resterende del og balk 1 blev ikke nedbrudt pga. lav fundintensitet. 

 

Profilgrøften til profil 1 blev gravet som et smalt, håndgravet snit. Efterfølgende blev kulturlaget 

vest for det håndgravede snit afgravet med minigraver. Afgravningen foregik ved tynde afskrab, og fund 

blev løbende samlet ind. Det håndgravede snit og den maskinafgravede flade blev indmålt samlet som 

afgravningsfelt 1. De fremkomne fund er dog indsamlet som tilhørende henholdsvis det håndgravede snit 

(profilgrøft 1) eller maskinafgravningen vest herfor.  

Profilgrøften til profil 2 blev gravet med minigraver. Efterfølgende blev kulturlaget øst herfor 

afgravet med minigraver. Profilgrøften og den afgravede flade blev indmålt samlet som afgravningsfelt 2. 

Fund blev dog henført henholdsvis til grøften (profilgrøft 2) eller maskinafgravningen øst herfor.  

Området mellem de to profiler, benævnt afgravningsfelt 3, blev også afgravet med minigraver og fund 

blev indsamlet og henført til dette felt. I forbindelse med afgravningen blev der efterladt balke langs de 

to profiler. Efter registrering af profilerne blev den nordlige del af balk 2 (langs profil 2) nedbrudt. Den 

resterende del af balk 2 og hele balk 1 (langs profil 1) blev efterladt på grund af meget lav fundintensitet.  

Grøften til profil 2 gennemskar en koncentration af rødbrændt ler (A590), hvor den østlige del 

senere blev frilagt i fladen i forbindelse med afgravningsfelt 2. Den østlige del blev målt op, og flade og 

profil blev fotodokumenteret. Anlægget bestod af to lag: I bunden et sort trækulslag, indlejret i mørkgråt 

ler. Trækulslaget var overlejret af et lag af rødbrændt ler. Der blev udtaget en jordprøve fra begge lag. De 



 

Side 9 af 33 

 

to jordprøver vil blive gemt til eventuelle undersøgelser i fremtiden, men der er ikke planlagt 

undersøgelser i denne omgang.  

Foruden de to jordprøver omfatter materialet af naturvidenskabelig interesse et fundnummer med 

dyretænder (x484) samt et fundnummer med en mindre mængde dyreknogler (x474). Tænderne stammer 

fra muldlaget/opgravet jord ved forundersøgelsen [måske menes der et håndgravet snit fra 

forundersøgelsen, der er blevet indmålt som A581?]. Knoglerne er fremkommet i kulturlaget A580. Der 

er ikke planlagt analyser, men materialet gemmes.   

Dokumentationsniveau: Der blev indmålt 11 anlæg. Der foreligger i alt syv nummererede tegninger i 

tilknytning til denne udgravningskampagne. Fotodokumentationen omfatter 34 billeder, benævnt 

3370F251dig-3370F284dig. I alt blev der indsamlet 19 fundnumre – stort set alle med tilknytning til A580 

og A590. Alle fund blev hjemtaget. Lister samt fund- og anlægsbeskrivelser er indtastet i databasen MUD, 

Museernes udgravningsdata. 

  

Undersøgelsens resultater 
I alt blev der undersøgt et areal på ca. 751 m2. Det primære anlæg A580 blev frilagt i sin helhed (ca. 139 

m2). A580 var kun omgivet af et par regulære anlæg, og derfor opfattes lokaliteten som endeligt afgrænset 

og nu færdigundersøgt.  

Reelt var A580 omgivet af otte anlæg, men seks af disse udgik, idet der var tale om naturlige 

fyldskifter (herunder stenspor, en rodvælter m.m.). Kun A575 og A579 var regulære anlæg i form af 

henholdsvis en kogestensgrube og en grube. Begge anlæg var uden fund og derfor ikke umiddelbart 

daterbare. Den lysgrå fyld i gruben A579 og anlæggets generelle karakter kunne dog tyde på en datering 

til stenalder (neolitikum). 
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Figur 5. Lokalitet 9, oversigtsplan. A580 er markeret med lys brun farve, og A590 er indtegnet med sort streg 

heri. Rød: Kogestensgrube A575. Grøn: Grube A579. Mørkgrå: A581, det håndgravede snit fra 

forundersøgelsen. 

 

 

A580 + A590 
A580 tolkes som en naturlig lavning/sænkning med forskelligt udsmid. Det antages således, at lavningen 

har indeholdt to udsmids-/aktivitetshorisonter. Anlægget fremstod i fladen som en uregelmæssig struktur 

med flere udposninger. Udgravningen af anlægget viste, at den dybeste og mest regulære del var 

beliggende mod øst. Der var tale om en oval struktur, orienteret NØ/SØ (stiplet ind på T15). Ved 

afgravning fremstod den med klart afgrænsede kanter i fladen. Den største dybde var ca. 62 cm. Profil 2 

blev anlagt på langs igennem denne del af A580, og i denne profil kunne man erkende begge horisonter. 

Profil 1 blev anlagt længere mod vest i lavningen. Her var lavningen knap så dyb, og profilen omfattede 

blot den yngste horisont (lagene a og b).   
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Figur 6. A580, profil 1. Oversigtsbillede. Set fra sydvest/syd. 

 

 

 

Figur 7. A580, profil 2. Oversigtsbillede. Set fra syd. 
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Profil 2 tegnede følgende billede af lagserien i lavningens primære del: Oprindeligt har der stået 

vand i den dybeste del af lavningen, idet der i bunden af lagserien blev konstateret et gennemgående 

gytjelag (lag c), som dog var noget leret i sin karakter. Endvidere så det ud til, at lavningen ikke har haft 

noget naturligt afløb. I tilknytning til dette gytjelag blev der konstateret spredt flint. Strukturen A590 var 

beliggende i dette gytjelag. Anlægget har fremstået nogenlunde cirkulær til let oval i fladen med en 

diameter på ca. tre meter, men omtrent den ene halvdel var blevet gravet bort i forbindelse med 

profilgrøft 2. Derfor kunne anlægget ikke indmåles i sin helhed. Anlægget bestod af to lag: I bunden et 

sort trækulslag, og dette lag var overlejret af et massivt lag af rødbrændt ler. Anlægget havde en tykkelse 

på i alt ca. 10 cm, hvoraf det rødbrændte lag udgjorde de øverste ca. syv cm. Lagene var sterile for fund 

med undtagelse af en koncentration af hvidbrændt flint mod nord i den mørke, trækulsholdige fyld.  

 

 

Figur 8. A590. Oprenset flade (den østlige del) og profil. Set fra vest. 

 

A590 var vanskelig at tolke. På grund af sin regelmæssighed mindede anlægget umiddelbart om et 

ildsted, om end den underliggende gytje ikke udviste spor efter varmepåvirkning. Selve beliggenheden i 

et vådt, fugtigt miljø er dog bemærkelsesværdigt. Alternativt er der tale om en afgrænset udsmidsaktivitet?  
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I nordlig forlængelse af A590 og overlejrende dette anlæg blev der konstateret kulturlag med flint 

(lagene g og i). I kanten af A590, eller i hvert fald tæt ved, fremkom en større flintplanke (x476), som er 

tildannet ved fladehugning. Det er lidt uklart, om planken er fundet i gytjelaget, i A590 eller de tilknyttede 

kulturlag. Planken er lancetformet. Den er ca. 27 cm lang og ca. 11,5 cm bred, hvor den er bredest. Flinten 

er rødlig og minder om noget af den øvrige flint fra de nedre lag. Måske har det været hensigten, at 

planken skulle videreforarbejdes til en dolk.  

 

 

 

Figur 9. Den fladehuggede flintplanke, x476. Længden er ca. 27 cm. 

 

De her beskrevne nedre lag i lagserien (lagene c, g og i) samt A590 dateres umiddelbart til 

neolitikum. Flintplanken tyder på, at der snarest er tale om senneolitikum eller måske ældre bronzealder. 
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De indtil nu beskrevne lag tolkes som den ældste aktivitetshorisont i sænkningen. Den yngste 

horisont består af lagene a) og b). Lagene indeholder spredt flint og keramik, og de tolkes som 

kulturlag/udsmidslag. Med forsigtighed dateres lagene på baggrund af genstandsmaterialet til yngre 

bronzealder. Lag a) indeholder mange ildskørnede/varmepåvirkede sten. Særligt i den sydlige del, i 

”spidsen” mellem de to balke, blev der konstateret en meget massiv koncentration af skørnede sten, som 

måske ikke gav sig så tydeligt til kende i de to tegnede profiler. 

Med undtagelse af lag f) i profil 2, der blev beskrevet som mulig rest af tørvebund, blev der ikke 

konstateret sikre spor af tørv overhovedet i tilknytning til A580. Det kan ikke helt udelukkes, at lag f) i 

virkeligheden har været et gytjelag. Det er blevet overvejet, om tørvelag er blevet gravet helt væk i 

bronzealder eller jernalder, men det synes ikke umiddelbart særligt sandsynligt. Den dybe del af lavningen, 

hvor en tørvedannelse kunne komme på tale, var trods alt ret beskeden. Der blev ikke gravet et dybt 

prøvehul for at påvise eventuelle senglaciale aflejringer, f.eks. en Allerød-horisont, i lavningen. Hele 

anlæggets karakter virkede dog ikke som et dødishul, men netop snarere som en til tider våd sænkning, 

der var blevet fyldt op med affald. 

Det skal bemærkes, at i den sydvestligste udposning blev der ved forundersøgelsen lagt et 

håndgravet snit (nu indmålt som A581), og der fremkom en del flint. Ved den egentlige udgravning af 

denne del af A580 var antallet af fund meget beskedent. Måske var det blot en lokal koncentration, som 

blev påtruffet ved forundersøgelsen? 

Ved forundersøgelsen blev der under pløjelaget konstateret et mørkbrunt let humøst/muldet lag 

med skårmateriale fra historisk tid. I hvert fald et enkelt skår (forundersøgelsens x115) kunne indikere 

middelalder. Ved den egentlige udgravning gav dette lag sig dog ikke nærmere til kende, og der fremkom 

ikke materiale fra historisk tid.   

 

Genstandsmaterialet 
Ved udgravningen blev der i alt indsamlet 19 fund. Et enkelt fundnummer (x483) omfatter flint, som er 

indsamlet ved muldafrømningen, men ellers stammer alle øvrige fund fra A580 og A590. Fra A590 er der 

således et par jordprøver (x491 og x492) samt hvidbrændt flint (x480) fra det sorte trækulslag. Fra A580 

er der indsamlet keramik, flint og knogle samt dyretænder.  

Flintplanken x476 kan dateres til senneolitikum/ældre bronzealder. Den øvrige flint og keramik er 

mere ukarakteristisk. Fra overfladen i A580 stammer en meget velformet og cirkulær skiveskraber (x485). 

Skrabere af denne type kendes gennem hele neolitikum og langt ind i bronzealderen. Den øvrige flint 

indeholder typisk afslag, enkelte B-flækker/flække-lignende afslag, behugget flint samt mindre knuder og 

blokke til produktion af små afslag. Generelt er der tale om hård teknik og direkte slag. Flinten i sig selv 
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lægger op til nogle brede dateringsrammer i form af neolitikum/bronzealder. Det skal bemærkes, at ved 

forundersøgelsen blev der fundet et stykke af en sleben økse fra tragtbægerkultur, men ved udgravningen 

fremkom intet, som pegede entydigt mod tragtbægerkultur. Desuden skal man måske overveje, om der 

kan skjule sig senpalæolitisk flint blandt fundene, da der er fundet Bromme-kultur på den nærliggende 

Lokalitet 10.  

Fund x479 omfatter et større bundskår, som er neolitisk, men det kan ikke umiddelbart afgøres, 

om det er tragtbægerkultur eller senneolitikum (eller evt. ældre bronzealder). Fund x475 omfatter tre 

sideskår uden ornamentik. Det er primært disse skår, som har ført til en antagelse om en datering af de 

øvre lag til yngre bronzealder. Reelt kan man nok ikke helt udelukke, at skårene kan være ældre.  

Det skal bemærkes, at lavningen overvejende er udgravet med minigraver, og i 

udgravningssituationen var det vanskeligt at henføre et fund til et specifikt lag. Som beskrevet i 

metodeafsnittet blev fundene henført til nogle specifikke områder, og de enkelte indsamlinger kan derfor 

indeholde fund fra forskellige horisonter/med forskellig datering. 

 

Sammenfatning 
Med udgravningen er der blevet undersøgt en mindre lavning, hvor der til tider har stået vand. Med tiden 

er sænkningen blevet fyldt op med affald/kulturjord. Den ældste udsmids-/aktivitetshorisont knytter sig 

til et gytjelag i bunden af lavningen samt mere regulære kulturlag. Også en struktur med rødbrændt ler 

knytter sig til denne horisont. En fladehugget flintplanke indikerer, at dateringen er senneolitikum/ældre 

bronzealder (evt. neolitikum i mere bred forstand). Den yngste udsmids-/aktivitetshorisont er bl.a. 

karakteriseret ved mange ildskørnede sten. Dateringen er formodentlig yngre bronzealder, om end flinten 

og keramikken er ikke helt entydig. Alternativt er hele opfyldningen af lavningen et neolitisk fænomen, 

som evt. strækker det sig ind i ældre bronzealder. 

Udsmidslagene skal ses i relation til matriklens øvrige lokaliteter, som også omfatter aktivitet både 

i neolitikum (i særlig grad senneolitikum, evt. ældre bronzealder) og yngre bronzealder/tidlig førromersk 

jernalder, jf. det indledende afsnit om undersøgelsens forhistorie.  

A590 skal fremhæves som et bemærkelsesværdigt anlæg. Såfremt der er tale om et ildsted, er 

beliggenheden i det fugtige miljø usædvanlig; så må det være et bevidst valg at placere anlægget her. 

Spørgsmålet er, om det røde ler kan være udtryk for et naturfænomen, f.eks. en naturlig brand? Det skal 

bemærkes, at i 2017/2018 har Horsens Museum undersøgt lavninger og vådområder med lignende røde 

lerlag med koncentrationer af brændt flint tilknyttet på lokaliteten HOM 3433 Kørupvej Vest. I flere af 

lavningerne med de røde lag fremkom der her også ofrede flintplanker samt flint- og stenøkser. 

Flintplanken x476 skal måske også ses som et offerfund, nedlagt i et vådområde. I forbindelse med de 
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røde lag på HOM 3433 blev det diskuteret om, der i virkeligheden blot var tale om naturfænomener – i 

skrivende stund dog uden et entydigt resultat. 

 

 

Geofysiske undersøgelser på lokaliteterne 7 og 8 
Som tidligere nævnt er udstykningen af matrikel 8bi blevet planlagt på en sådan måde, at lokaliteterne 7 

og 8 kan friholdes for anlægsarbejde, idet der her skal etableres grønne områder. Ved forundersøgelsen 

blev der på Lokalitet 7 påvist omfattende kulturlag på kanten af en mose/et vådområde. Selve mosen var 

tilsyneladende uden kulturspor. På Lokalitet 8 blev der påvist en mindre og velafgrænset mose med spor 

efter tørvegravning i yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.  

Erkendelsen af mosen på Lokalitet 10 som et dødishul med velbevarede senglaciale aflejringer og 

et senpalæolitisk genstandsmateriale fra Brommekulturen førte til nye overvejelser omkring karakteren af 

moserne på lokaliteterne 7 og 8. Kunne disse moser også vise sig at være dødishuller? Via det netværk, 

som blev skabt i forbindelse med udgravningen af dødishullet på Lokalitet 10, blev der etableret et lille 

projekt under ledelse af en ph.d.-studerende ved Kiel Universitet. Den ph.d.-studerende arbejder i et 

større forskningsprojekt, hvor man prøver at udvikle geofysiske metoder til risikovurdering af truede 

stenalderbopladser. De vigtigste metoder er såkaldt ”Geoelectrics” og ”Ground Penetrating Radar”. 

Formålet med disse nondestruktive metoder er at vurdere, om der er sandsynlighed for at finde 

velbevarede bopladsaflejringer indenfor de øverste par meter af jordlagene. Den ph-d.-studerende har to 

vigtige case studies, hvoraf det ene er Tyrsted-lokaliteten. Her er formålet i særdeleshed at prøve at 

vurdere tilstedeværelsen af mere eller mindre uforstyrrede lag i små kedelmoser/dødishuller.  

Det tyske team har besøgt Tyrsted ad to omgange i henholdsvis juni 2017 og juli 2018. I 2017 blev 

der foretaget geofysiske målinger på både Lokalitet 7, 8 og 12 (den store mose i matriklens sydøstlige 

hjørne). Målingerne på lokaliteterne 7 og 8 så lovende ud, især Lokalitet 8. Kampagnen i 2018 var derfor 

målrettet denne lokalitet, men der blev dog også foretaget målinger på Lokalitet 7. 
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Figur 10. Det tyske team foretager geofysiske målinger på Lokalitet 8 i juli 2018. 

 

 

I 2018 blev målingerne på Lokalitet 8 suppleret med boringer samt et maskingravet snit på langs 

gennem mosen. Snittet skulle afklare, om lagserien reelt artede sig, som målingerne forudsagde. Profilen 

blev renset op, og den blev grundigt fotograferet – også med målepunkter med henblik på fotogrammetri. 

Horsens Museum forestod GPS-opmåling af snit og målepunkter, men selve digitaliseringen af profilen 

blev foretaget ved Kiel Universitet. Det tyske team foretog endvidere målinger på selve profilen.  

Efter registreringen af de øverste par meter blev der gravet dybt med maskinen – også dybere end 

det tyske team reelt havde brug for. Formålet var at påvise senglaciale aflejringer. Om end der blev gravet 

til en dybde af mindst fire meter, lykkedes det ikke komme gennem de aflejringer, som var dannet efter 

den sidste istid. Det så ud til, at der var tale om en væsentlig større og dybere sø, end terrænet umiddelbart 

antydede. Formodentlig er omridset blev noget udvisket på grund af nederoderet materiale fra skråningen 

nord for. Jorden viste sig at være meget ustabil, og til sidst skred hele profilen sammen, hvorefter arbejdet 

blev indstillet. 
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De her beskrevne undersøgelser er finansieret af tyske midler samt i mindre grad af Horsens 

Museum som en del af museets forskningsindsats. Bygherre/Horsens Kommune har således ikke haft 

udgifter i forbindelse med undersøgelserne.  

Horsens Museum er i besiddelse af det oprettede foto samt lagbeskrivelsen for den del af profilen, 

hvor der blev foretaget målinger. Endvidere vil museet få tilsendt den videnskabelige artikel om 

undersøgelserne i Tyrsted, når den foreligger. 

 

Sammenfattende status for lokaliteterne 7 og 8 
Lokalitet 7: Indtil nu har der kun været foretaget non-destruktive målinger med undtagelse af de 

oprindelige søgegrøfter, og hele lokaliteten ligger fortsat urørt.  

Lokalitet 8:  

 

Figur 11. Maskingravet snit i mosen på Lokalitet 8 i juli 2018. Der er her gravet til en dybde af ca. fire meter. 

Der er kun blevet lavet geofysiske målinger i relation til de øverste par meter. Samtlige aflejringer synes at være 

dannet efter den sidste istid. Eventuelle senglaciale aflejringer må ligge dybere, og der synes at være tale om en 

sø/et dødishul af ret betydelige dimensioner. Kort tid efter dette billede blev taget, skred profilen sammen. Set 

fra syd. 
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Hovedparten af mosens øvre del med spor efter tørvegravning i yngre bronzealder/tidlig jernalder er nu 

næsten helt gennemgravet i kraft af de oprindelige søgegrøfter samt den nye grøft fra 2018. I grøften fra 

2018 gav tørvegravningen sig forsat til kende som et lag af sten i tørven med spredte skår, hvilket tyder 

på en større fladeafgravning af mosen. Der blev ikke konstateret egentlige tørvegruber i mosen. Omkring 

tørvegravningsaktiviteten vil der næppe være meget tilbage at komme efter på denne lokalitet. Selve 

søbassinet har dog vist sig at være væsentligt større, og der har endnu ikke noget sted i mosen gravet ned 

til en dybde med eventuelle senglaciale aflejringer. Hvad denne problematik angår, er der fortsat et 

potentiale på lokaliteten, og lokaliteten kan fortsat ikke frigives til anlægsarbejde.   

  
 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Som nævnt under resultatafsnittet blev det primære anlæg A580 frilagt i sin helhed. A580 var kun omgivet 

af et par regulære anlæg, og derfor opfattes lokaliteten som endeligt afgrænset og nu færdigundersøgt. 

Hele denne lokalitet kan frigives til anlægsarbejde. 

I slutningen af april 2018 afsluttede museet udgravningen af lokaliteterne 1 og 4, som var de 

resterende to lokaliteter, som ville blive berørt af byggemodningen. Hermed er det i skrivende stund 

(januar 2019) kun lokaliteterne 5,7,8 og 12, som ikke er udgravet. Som tidligere nævnt er udstykningen 

planlagt på en sådan måde, at disse lokaliteter skal ligge i grønt område. På nedenstående figur er det 

frigivne areal markeret med grøn farve. Rød farve markerer de tilbageværende lokaliteter med væsentlige 

fortidsminder. Såfremt planerne ændres, og der alligevel skal laves jordarbejde i de tilbageværende 

lokaliteter, er forudgående udgravning påkrævet.  
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Figur 12. Frigivelse – status pr. januar 2019. Med grøn farve er markeret det areal, som er frigivet til 

anlægsarbejde. Med rødt er markeret lokaliteter, hvor der forsat er væsentlige fortidsminder. De røde arealer 

skal friholdes for anlægsarbejde eller udgraves forud for enhver form for anlægsarbejde. 
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Anlægsliste 
 
Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

574 Udgår Udgår Udateret     

575 Grube Koge-/ildgrube Oldtid     

576 Udgår Udgår Udateret     

577 Udgår Udgår Udateret     

578 Udgår Udgår Udateret     

579 Grube Grube Neolitikum     

580 Kulturlag Kulturlag Neolitikum-
Bronzealder 

 9, 10, 11, 
12, 13, 14 

  

581 Recent forstyrrelse Recent 
forstyrrelse 

Nutid     

582 Udgår Udgår Udateret     

583 Udgår Udgår Udateret     

590 Kulturlag Kulturlag Neolitikum-
Bronzealder 

 13   

 

Anlægsbeskrivelser 
 

574 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Naturlig fyld i ug. Muligvis de sidste rester 
af muld i et lille hul. 
 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
575 

Grube, Koge-/ildgrube, Oldtid 
Diameter i cm: 60 
Dybde i cm: 15 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem-mørk 
Beskrivelse: A: Homogent brunmørk leret sand. Klart 
afgrænset. Fyldt op med ildskørede sten. Ingen spor 
efter trækul. 

 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:  3370/283 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
576 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Naturlig fyldskifte. Brungråt i farven. 
 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
577 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm: 
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Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Rodvælte. 
 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
578 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Naturlig fyldskifte. Brungrå i farven. 
 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
579 

Grube, Grube, Neolitikum 
Diameter i cm: 123 
Dybde i cm: 31 
Flade: cirkulær 
Side: skrå 
Bund: flad 
Nuance: mellem-grå 
Beskrivelse: A: Homogen grå leret sand. Klart 
afgrænset til ug. Få småsten. 
 
S: 90 
Tegninger:   
Foto:  3370/284 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   

580 

Kulturlag, Kulturlag, Neolitikum-Bronzealder 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: A580: Tolkes som naturlig 
lavning/sænkning med forskelligt udsmid. 
Fremstod i fladen som en uregelmæssig struktur med 
mange udposninger. Udgravningen af anlægget viste, 
at den dybeste og mest regulære del var beliggende 
mod øst. Her var der tale om en oval struktur, 
orienteret NØ/SØ (stiplet ind på A3-print), som ved 
afgravning fremstod med lige og klart afgrænsede 
kanter i fladen. 
I lavningen har der til tider stået vand (jf. intet 
naturligt afløb). I bunden desuden et mere eller 
mindre gennemgående gytjelag (desuden måske nogle 
mere sporadiske indslag af gytje?) 
Det antages, at der er to udsmidshorisonter i 
lavningen: I den øvre del (yngre) bronzealder, 
karakteriseret ved enkelte skår. Desuden mange 
ildskørnede sten. I bunden, i tilknytning til gytjelaget, 
sporadiske koncentrationer af flint, der tolkes som 
udsmid fra neolitikum/senneolitikum (eller ældre 
bronzealder). Dateringen bygger primært på fundet af 
en flintplanke, snarest et forarbejde til en fladehugget 
dolk. 
Flintplanken fremkom nærmest i kanten af/tæt ved en 
struktur, der er indmålt som A590. Dette anlæg tolkes 
som en selvstændig udsmidsaktivitet i tilknytning den 
neolitiske/senneolitiske horisont, jf. beliggenheden i 
bunden af lavningen/på gytjelaget i bunden. 
A590 gav sig til kende som en større plamage af 
rødbrændt ler, overlejrende et sort trækulslag. I 
kanten af det sorte lag fremkom en lille koncentration 
af hvidbrændt flint. 
Der blev ikke konstateret sikre spor af tørv 
overhovedet i tilknytning til A580. Det er blevet 
overvejet, om et tørvelag er blevet gravet helt væk i 
bronzealderen/jernalder, men det synes trods alt ikke 
sandsynligt. Der er ikke blevet gravet et dybt prøvehul 
for at påvise en eventuel Allerød-horisont. Skulle en 
sådan horisont eksistere, opfattes den ikke 
umiddelbart som truet. Hele anlæggets karakter virker 
dog ikke som et dødishul, men netop snarere som en 
til tider våd sænkning, der er blevet fyldt op med 
affald. 
I den sydvestlige del, i "spidsen" mellem de to balke, 
blev der konstateret en meget massiv koncentration af 
skørnede sten, som måske ikke så tydeligt gav sig til 
kende i de to tegnede profiler. 
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Ved forundersøgelsen blev der fundet et stykke af en 
sleben økse fra tragtbægerkultur, men ved 
udgravningen var der intet, som ellers pegede mod 
tragtbægerkultur. 
I den sydvestligste udposning blev der ved 
forundersøgelsen lagt et håndgravet snit, og der 
fremkom en del flint. Ved den uegentlige udgravning 
af denne del af A580 var antallet af fund meget 
beskedent. Måske var det blot en lokal koncentration, 
som blev påtruffet ved forundersøgelsen?? 
A580 var omgivet af få spredtliggende anlæg, særligt 
mod sydøst. Mest regulær var en kogestensgrube og 
enkelt grube, antageligt neolitisk pga. fyldens lysgrå 
farve og generelle karakter. 
Den nordlige halvdel af Balk 2 blev nedbrudt. Den 
resterende del af Balk 2 og hele Balk 1 blev efterladt. 
 
Der er blevet registret to snit/profiler, benævnt Profil 
1 og 2. 
 
Lagbeskrivelse i forbindelse med Profil 1: 
a) Let homogent mellem-grå let sandet ler. I området 
mod syd, hvor laget er dybest, er det mere let leret 
sand. Laget er klart afgrænset. Mellem 13,3 m og 14,4 
m er der en stor mængde ildskørnede sten, samt store 
stykker flint. Flinten har en patina, som indikerer en 
beliggenhed i et vådområde. Der er med maskine og 
håndskovling fundet en vis mængde flintafslag. Af 
keramik er der fundet bug- og bundskår. Mængden af 
sten er moderat, og stenene har størrelse fra 
tennisbolde til knytnævestore. Både flinten og 
keramikken er fundet mellem ca. 13,3 m og 14,4 m. 
[Lag a tolkes som et udsmidslag fra bronzealderen – 
primært på baggrund af keramikken] 
b) Homogen mørkgrå sandet let leret. Klart afgrænset. 
I laget en vis mængde sten og flint i størrelse fra 
tennisbolde til ca. knytnævestore. Noget af flinten er 
afslag, men knap så meget som i lag a. Dette lag har 
været påvirket af organisk materiale pga. farven, dog 
ingen tydelige tegn på tørv. De ildskørnede sten er 
næsten forsvundet i dette lag. 
[Tolkning og datering er usikker, men det kan være 
bronzealder som lag a)??] 
UG 1: Vekslende gulgrå-grå ler. 
UG 2: Gul/orange-grå sand let opblandet med grus. 
 
Lagbeskrivelse i forbindelse med Profil 2: 
a) Homogen mellem brungråt, let sandblandet ler. Lidt 
organisk materiale i. Spredte trækulsnister. Mange 
sten, flere af dem er ildskørnede, som primært ligger 
fra 5 m og stopper ved 14 m. 
[Identisk med lag a) i profil 1, og opfattes hermed som 
udsmid/affaldslag fra bronzealderen.] 
b) Homogen mørk gråbrun, lidt humøst, let 
sandblandet ler med en del organisk materiale. 

Spredte trækulsnister og spredte flintafslag, primært 
fra overfladen. Lidt spredte flintsten/sten. 
[Identisk med lag b) i profil 1.] 
c) Homogen vekslende fra i syd primært brunt til ved 
11 m at skifte til mere gråbrunt leret gytje. Spredte 
trækulsnister. Ingen sten. 
d) Homogen grå leret gytje. Muligvis nedsivning. 
e) Homogen grå leret gytje. Muligvis nedsivning. 
f) Homogen mørkebrun, meget leret, ingen sand. 
Meget organisk i struktur. Rest af tørvebund? Få 
spredte sten – muligvis sten, som er smidt ud. Lidt 
trækulsnister. Der er taget en jordprøve. 
g) Homogen grå til orangebrun, opblandet mod nord 
af orangebrun undergrundsler. Få spredte 
trækulsnister. I dette lag er der opsamlet flintafslag fra 
snit i den sydlige del samt en flintplanke. 
[Alternativt stammer flinten fra lag c), hvor lag c) 
grænser op til lag g) og h). 
h) Bund: Tyndt trækulslag. Top: Brunt ler. Ved snit blev 
der konstateret brændt ler i dette lag. Laget er 
identisk med A590. 
i) Homogen primært mellem-grå mod syd, og lidt 
mørkere mod nord, hvor det er mere trækulsholdigt. 
Lidt spættet. 
j) Homogen orangebrun spættet med lysgrå ler. 
k) Homogen mellem-brun sand til ler. Muligvis en svag 
nedgravning på det dybeste sted. 
l) Homogen orangebrun opgravet undergrund fra k) 
UG) Undergrund: Mod syd mere orangebrun (0-5m). 
Resten karrygrå/varierende fra grågrøn til gulbrun. 
Meget fin ler. 
MKNs bemærkninger: Lagene under a) og b) tolkes 
som neolitikum/senneolitikum (evt. ældre 
bronzealder). Lag c) er et gytjelag med generelt kun 
lidt flint i den sydlige del. Længere mod nord er lag 
h/A590 beliggende heri. Lagene g), h) og i) tolkes som 
udsmidslag/kulturlag. Det er lidt uklart, om 
flintplanken er fundet præcist i lag g) eller i lag c) i 
overgangen mellem lag c) og lagene h) og g). 
 
S: 
Tegninger:  9, 10, 11, 12, 13, 14 
Foto:  3370/255, 3370/256, 3370/257, 
3370/258, 3370/261, 3370/262, 3370/263, 3370/264, 
3370/265, 3370/266, 3370/267, 3370/268, 3370/269, 
3370/272, 3370/273, 3370/274, 3370/275, 3370/276, 
3370/277, 3370/278, 3370/279, 3370/280, 3370/281, 
3370/282 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  474: Dyreknogler, Neolitikum-
Bronzealder; 475: Sideskår, uornamenteret, 
Neolitikum-Bronzealder; 476: Flintplanke, 
Senneolitikum-Ældre Bronzealder; 477: Forarbejdet 
flint, Neolitikum-Bronzealder; 478: Forarbejdet flint, 
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Neolitikum-Bronzealder; 479: Bundskår, 
uornamenteret, Tragtbægerkultur-Ældre Bronzealder; 
481: Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder; 482: 
Bearbejdet: slagsten, Neolitikum-Bronzealder; 485: 
Skaber, Tragtbægerkultur-Bronzealder; 486: 
Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder; 487: 
Sideskår, uornamenteret, Neolitikum-Bronzealder; 
488: Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder; 489: 
Afslag, Neolitikum-Bronzealder; 490: Afslag, 
Neolitikum-Bronzealder 
Lag:  
   
581 

Recent forstyrrelse, Recent forstyrrelse, Nutid 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Ej et selvstændigt anlæg, men det 
håndgravede snit fra forundersøgelsen i 2016. 
 
S: 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
582 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Naturlig fyldskifte i ug. Brungrå i farven. 
 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
583 

Udgår, Udgår, Udateret 
Diameter i cm: 
Dybde i cm: 

Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: Et stenspor. 
 
S: 94 
Tegninger:   
Foto:   
Består af:   
Indgår i:  
Fund:   
Lag:  
   
590 

Kulturlag, Kulturlag, Neolitikum-Bronzealder 
Diameter i cm:  
Dybde i cm: 
Flade: 
Side: 
Bund: 
Nuance: 
Beskrivelse: A590: Udsmidslag/udsmidsaktivitet. 
Har fremstået nogenlunde cirkulær til let oval (Ø/V) i 
fladen, men gravet igennem langs profilen (Profil 2), 
og derfor ikke indmålt i sin helhed. 
Der er tale om to lag: I bunden et sort trækulslag, 
indlejret i mørkgråt ler. Trækulslaget er overlejret af et 
lag af rødbrændt ler. I fladen ses trækulslaget i kanten 
af anlægget, og det overlejrende røde ler i den 
centrale del. 
Sammenlagt en tykkelse på ca. 10 cm, hvoraf de 
øverste syv cm udgøres af det rødbrændte lag. Der 
synes ikke at være tale om en egentlig nedgravning, 
men snarere en form for selvstændig udsmid i den 
dybeste del af den overordnede sænkning (A580). 
Lagene virker sterrile for fund, med undtagelse af en 
lille koncentration af hvidbrændt flint mod nord i den 
mørke, trækulsholdige fyld. 
Beliggenheden taget i betragtning kan der næppe 
være tale om et ildsted. 
Anlæggets vestlige afgrænsning kan lige anes i Profil 2, 
hvor det er registreret som lag h). 
Der er udtaget to jordprøver fra anlægget – fra 
henholdsvis det sorte, trækulsholdige bundlag og laget 
af rødbrændt ler. 
 
S: 
Tegninger:  13 
Foto:  3370/270, 3370/271 
Består af:   
Indgår i:  
Fund:  480: Ildskørnet, Neolitikum-
Bronzealder; 491: til flotering , Udateret; 492: Til 
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anden naturvidenskabelig analyse, Udateret 
Lag:  
 
 

Fundliste 
 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

474 Zoologisk materiale Dyreknogler Neolitikum-
Bronzealder 

580 

475 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Neolitikum-
Bronzealder 

580 

476 Flint Flintplanke Senneolitikum-
Ældre Bronzealder 

580 

477 Flint Forarbejdet flint Neolitikum-
Bronzealder 

580 

478 Flint Forarbejdet flint Neolitikum-
Bronzealder 

580 

479 Keramik / oldtid Bundskår, uornamenteret Tragtbægerkultur-
Ældre Bronzealder 

580 

480 Flint Ildskørnet Neolitikum-
Bronzealder 

590 

481 Flint Forarbejdet flint Neolitikum-
Bronzealder 

580 

482 Sten Bearbejdet: slagsten Neolitikum-
Bronzealder 

580 

483 Flint Forarbejdet flint Neolitikum-
Bronzealder 

 

484 Zoologisk materiale Tand Neolitikum-
Bronzealder 

 

485 Flint Skaber Tragtbægerkultur-
Bronzealder 

580 

486 Flint Forarbejdet flint Neolitikum-
Bronzealder 

580 

487 Keramik / oldtid Sideskår, uornamenteret Neolitikum-
Bronzealder 

580 

488 Flint Forarbejdet flint Neolitikum-
Bronzealder 

580 

489 Flint Afslag Neolitikum-
Bronzealder 

580 

490 Flint Afslag Neolitikum-
Bronzealder 

580 

491 Jord  til flotering  Udateret 590 

492 Jord  Til anden naturvidenskabelig 
analyse 

Udateret 590 
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Fundbeskrivelser 
 

474 
Zoologisk materiale, Dyreknogler, Neolitikum-
Bronzealder 
A580. 
Knogler. 
Profilgrøft 2 (indgår i Afgravningsfelt 2). Lok. 9. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
475 
Keramik / oldtid, Sideskår, uornamenteret, 
Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Keramik. 
Profilgrøft 2 (indgår i Afgravningsfelt 2). Lok. 9. 
3 sideskår uden ornamentik. Skårene er magret med 
knust granit/småsten, som kun sporadisk træder frem 
i overfladen. Rødbrune i farven. Godt brændt. 
Dateringen er usikker. Der kan være tale om (yngre) 
bronzealder, men de kan måske være ældre. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
476 
Flint, Flintplanke, Senneolitikum-Ældre Bronzealder 
A580. 
Flintplanke. 
Profilgrøft 2 (indgår i Afgravningsfelt 2). Lok. 9. 
En stor flintplanke, tildannet ved fladehugning. 
Nærmest lancetformet. Planken er ca. 27 cm lang og 
ca. 11,5 cm bred, hvor den er bredest. Evt. skulle 
planken videreforarbejdes til en dolk? I en rødlig flint 
som meget af den øvrige flint fra anlægget. 
Tegninger:   
Foto:  3370/257, 3370/258, 3370/259, 
3370/260 
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
477 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Flint. 

Profilgrøft 2 (indgår i Afgravningsfelt 2). Lok. 9. 
1 veltilhugget blok/knude (primært produktion af 
mindre afslag). 
3 B-flækker/flækkelignende afslag, hvoraf den største 
er ca. 8 cm lang. 
2 stk. varmepåvirket flint. Det ene stykke er helt 
hvidbrændt og skørnet. Det andet stykke er tydeligt 
varmepåvirket, menikke hvidbrændt. 
10 stk. behugget flint. De fleste er karakteriseret ved 
blot nogle få afspaltninger. 
27 afslag. 
Hovedparten af flinten fremstår frisk og skarp, nogle af 
stykkerne er dog svagt rødpatineret. Direkte, hård 
teknik. I hvert fald et enkelt afslag måske blød teknik 
(alternativt et fint, hårdt slag). 
Datering: Vanskelig, da der ikke er sikre ledetyper. 
Derfor en en bred dateringsramme: 
Neolitikum/bronzealder. 
 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
478 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Flint. Pose 1/2-2/2. 
Vest for profilgrøft 1 (indgår i Afgravningsfelt 1). Lok. 
9. 
1 stk. varmepåvirket flint. Skørnet, men ikke 
hvidbrændt. Utildannet. 
1 stor flintknold med blot et par/få afspaltninger. 
2 mindre knuder/blokke til produktion af simple 
afslag. 
1 fragment af en stor, kraftig flække(?), i givet fald 
distalenden. 
1 B-flække, hvor slagbulen er knækket af(?) 
4 afslag. 
Materialet er uden sikre ledetyper, så derfor en bred 
dateringsramme i form af neolitikum/bronzealder. 
 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
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479 
Keramik / oldtid, Bundskår, uornamenteret, 
Tragtbægerkultur-Ældre Bronzealder 
A580. 
Keramik. 
Vest for profilgrøft 1 (indgår i Afgravningsfelt 1). Lok. 
9. 
1 bundskår med lidt af karvæggen bevaret. Skåret er af 
grov karakter, og det er magret med knust granit, som 
også træder frem i overfladen. Datering: Neolitisk - 
tragtbægerkultur eller sennolitikum/ældre 
bronzealder. 
 
[28/8-17: MKN har vist skåret til PB, som mener, at det 
er neolitisk - tragtbægerkultur eller 
senneolitikum/ældre bronzealder] 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
480 
Flint, Ildskørnet, Neolitikum-Bronzealder 
A590. 
Brændt flint. 
Øst for profilgrøft 2 (indgår i Afgravningsfelt 2) [i 
udsmidslag A590. Lok. 9]. 
Ca. 175 g ildskørnet flint. Flinten er ikke egentlig 
hvidbrændt, men den er fuldstændig skørnet . 
Formodentlig utildannet flint, men det er er vanskeligt 
at afgøre, da materialet er så skørnet. Desuden et 
enkelt afslag i dette x-nummer. Det er ubrændt, og 
måske slået med blød teknik(?). 
Flinten kan ikke i sig selv dateres, og derfor er der 
anvendt en bred dateringsramme, jf. øvrige fund fra 
anlægskomplekset. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 590 
Fund:   
Lag  
   
481 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Flintafslag. 
Fra grøft mellem profilgrøft 1 og 2 (= Afgravningsfelt 
3). Lok. 9. 
3 blokke/knuder, hvoraf den ene er en lille og meget 
veltilhugget blok, hvoraf der er produceret små afslag 
(blot et par cm). 
1 stk. varmepåvirket flint. Meget skørnet, men ikke 

helt hvidbrændt. 
11 afslag. 
4 stk. behugget flint. 
Datering: Vanskelig, da det ikke er sikre ledetyper. 
Umiddelbart opfattes materialet som neolitisk. Kan 
det helt udelukkes, at noget kan være endnu ældre?? 
Den lille, veltilhuggede blok kan måske være 
bronzealder. Også andet af flinten kan tyde på 
bronzealder. Der er derfor sat en bred 
dateringsramme: Neolitikum/bronzealder. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
482 
Sten, Bearbejdet: slagsten, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Slagsten. Nærmest en langoval sten med tydelige 
slagmærker i den ene ende. Længde ca. 5,5 cm. En ret 
finkornet sten. 
Top af A580. Lok. 9. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
483 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder 
Muldlaget. Lok. 9. 
Flintafslag. Pose 1/2-2/2. 
1 lille skraber - på et uregelmæssig stykke flint. Cortex 
på den ene flade. 
1 mindre blok. Stykket kan være gammelt; det er 
nærmest helt blå-patineret. 
1 B-flække/flækkelignende afslag - længde ca. 7,8 cm. 
4 stk. behugget flint. 
31 afslag. 
Flinten er ret forskellig, noget fremstår nærmest helt 
frisk, andet er patineret og omdannet. Der er tale om 
direkte, hård teknik. Enkelte af afslagene vidner om 
finere tilhugning. 
F.eks. den lille patinerede blok kunne være mesolitisk, 
men den overordnede dateringsramme er dog sat til 
neolitikum/bronzealder. 
 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
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Fund:   
Lag  
   
484 
Zoologisk materiale, Tand, Neolitikum-Bronzealder 
Muldlaget. 
Tænder. Opgravet jord v. forundersøgelsen. Lok. 9. 
[måske menes der et håndgravet snit fa 
forundersøgelsen, der er blevet indmålt som A581?] 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg:  
Fund:   
Lag  
   
485 
Flint, Skaber, Tragtbægerkultur-Bronzealder 
A580. 
1 velformet, cirkulær skiveskraber med en diameter på 
ca. 6 cm. 
Indsamlet fra overflade/toplag. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
486 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Flintafslag. 
Øst for profilgrøft 2 (indgår i Afgravningsfelt 2). 
2 stk. behugget flint, hvoraf  den ene har karakter af 
en lille blok/knude. 
1 B-flække, længde ca. 6,7 cm. 
32 afslag. 
Flinten fremstår overvejende frisk og upatineret. Hård, 
direkte teknik. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
487 
Keramik / oldtid, Sideskår, uornamenteret, 
Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Keramik. 
Fra toppen af A580. 
1 sideskår uden ornamentik. Skåret er magret med 

knust granit/småsten, som kun sporadisk træder frem 
i overfladen. Rødbrun i farven. Godt brændt. 
Dateringen er usikker. Der kan være tale om (yngre) 
bronzealder, men det kan også være ældre. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
488 
Flint, Forarbejdet flint, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
Flint. 
Fra snit 1, CPHs oprindelige håndgravede snit (= 
Profilgrøft 1, indgår i Afgravningsfelt 1). 
1 knude/blok - til produktion af små, simple afslag. Der 
er en markant uregelmæssighed i flinten. 
3 afslag. 
Bred dateringsramme: Neolitikum/bronzealder. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
489 
Flint, Afslag, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
1 større, regelmæssig flintafslag. Direkte, hård teknik. 
Overfladefund. 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
   
490 
Flint, Afslag, Neolitikum-Bronzealder 
A580. 
2 flintafslag, hvoraf i hvert fald det ene har karakter af 
B-flække. De er henholdsvis ca. 7 cm og ca. 6.5 cm 
lange. 
Fra Balk 2 (mellem Afgravningsfelt 2 og 3). 
 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 580 
Fund:   
Lag  
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491 
Jord , til flotering , Udateret 
A590. 
Jordprøve. Fra det mørke, trækulsholdige lag. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 590 
Fund:   
Lag  
   

492 
Jord , Til anden naturvidenskabelig analyse, Udateret 
A590. 
Jordprøve. Fra laget bestående af rødt/"rødbrændt" 
ler. 
Tegninger:   
Foto:   
Anlæg: 590 
Fund:   
Lag  

 
 
 

Tegningsliste 

 
Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

9 1:20 Profiltegning 580  Profil 1 i A580 (1 af 3) 08-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

10 1:20 Profiltegning 580  Profil 1 i A580 (2 af 3) 08-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

11 1:20 Profiltegning 580  Profil 1 i A580 (3 af 3) 08-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

12 1:20 Profiltegning 580  Profil 2 i A580 (1 af 3) 09-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

13 1:20 Profiltegning 580, 590  Profil 2 i A580 (2 af 3) 09-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

14 1:20 Profiltegning 580  Profil 2 i A580 (3 af 3) 09-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

15 Ej anført Oversigtstegn
ing 

  Oversigtsplan med 
diverse iagttagelser, 
snitmærker, 
muldtykkelser m.m. 

08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 
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Fotoliste 

 
Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

3370/251 Oversigtsbillede, 
Lok. 9 

Oversigtsbillede. 
Lok. 9, den 
afrømmede 
flade. Set fra NØ. 

  digitalt foto 01-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/252 Oversigtsbillede, 
Lok. 9 

Oversigtsbillede. 
Lok. 9, den 
afrømmede 
flade. Set fra N. 

  digitalt foto 01-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/253 Oversigtsbillede, 
Lok. 9 

Oversigtsbillede. 
Lok. 9, den 
afrømmede 
flade. Set fra NV. 

  digitalt foto 01-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/254 Oversigtsbillede, 
Lok. 9 

Oversigtsbillede. 
Lok. 9, den 
afrømmede 
flade. Set fra SV. 

  digitalt foto 01-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/255 A580, oversigt A580 (kulturlag). 
Den afrømmede 
flade, med 
opstregning. Set 
fra SV. 
 

580  digitalt foto 01-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/256 A580, oversigt A580 (kulturlag). 
Den afrømmede 
flade, med 
opstregning. Set 
fra S. 
 

580  digitalt foto 01-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/257 x476 
(flintplanke), in 
situ 

x476 
(flintplanke), in 
situ - i A580. 
Nærbillede. Set 
fra S. 

580 476 digitalt foto 06-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/258 x476 
(flintplanke), in 
situ 

x476 
(flintplanke), in 
situ - i A580. 
Oversigt. Set fra 
SV. 

580 476 digitalt foto 06-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/259 x476 
(flintplanke)  

Jan Jensen 
fremviser 
flintplanke - 
x476/nærbillede 
af x476. 
 

 476 digitalt foto 06-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/260 x476 
(flintplanke)  

Jan Jensen 
fremviser 
flintplanke - 
x476/nærbillede 
af x476. 

 476 digitalt foto 06-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 
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3370/261 A580, Profil 1 
(oversigt) 

A580, profil 1. 
Oversigtsbillede. 
Uden 
opstregning. Set 
fra N/NV. 
 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/262 A580, Profil 1 
(oversigt) 

A580, profil 1. 
Oversigtsbillede. 
Uden 
opstregning. Set 
fra NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/263 A580, Profil 1 
(sektion)  

A580, profil 1. 
Den nordligste 
sektion. Uden 
opstregning. Set 
fra V/NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/264 A580, Profil 1 
(sektion)  

A580, profil 1. 
Sektion, 
umiddelbart syd 
for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra V/NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/265 A580, Profil 1 
(sektion)  

A580, profil 1. 
Sektion, 
umiddelbart syd 
for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra V/NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/266 A580, Profil 1 
(sektion)  

A580, profil 1. 
Sektion, 
umiddelbart syd 
for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra V/NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/267 A580, Profil 1 
(sektion)  

A580, profil 1. 
Sektion, 
umiddelbart syd 
for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra V/NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/268 A580, Profil 1 
(sektion)  

A580, profil 1. 
Den sydligste 
sektion. Uden 
opstregning. Set 
fra V/NV. 

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 
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3370/269 A580, Profil 1 
(oversigt)  

A580, profil 1. 
Oversigtsbillede. 
Uden 
opstregning. Set 
fra SV/S - fra top 
af jorddynge.  

580  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/270 A590 (fladen) A590 
(udsmidslag/uds
midsaktivitet). 
Oprenset flade. 
Uden 
opstregning. Den 
østlige del. Set 
fra V. 

590  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/271 A590 (fladen) A590 
(udsmidslag/uds
midsaktivitet). 
Oprenset flade + 
profil. Uden 
opstregning. Den 
østlige del. Set 
fra V. 

590  digitalt foto 07-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/272 A580, Profil 2 
(oversigt) 

A580, profil 2. 
Oversigtsbillede. 
Uden 
opstregning. Set 
fra SØ - fra top af 
jorddynge. 

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/273 A580, Profil 2 
(oversigt) 

A580, profil 2. 
Oversigtsbillede. 
Uden 
opstregning. Set 
fra S. 

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/274 A580, Profil 2 
(oversigt) 

A580, profil 2. 
Oversigtsbillede. 
Uden 
opstregning. Set 
fra NØ/Ø. 
 

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/275 A580, Profil 2 
(oversigt) 

A580, profil 2. 
Oversigtsbillede 
af ca. den 
nordlige halvdel. 
Uden 
opstregning. Set 
fra Ø/SØ - fra top 
af jorddynge.  

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/276 A580, Profil 2 
(oversigt) 

A580, profil 2. 
Oversigtsbillede 
af ca. den sydlige 
halvdel. Uden 
opstregning. Set 
fra Ø/NØ - fra 
top af jorddynge.  

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 
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3370/277 A580, Profil 2 
(sektion)  

A580, profil 2. 
Den sydligste 
sektion. Uden 
opstregning. Set 
fra SØ/Ø. 

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/278 A580, Profil 2 
(sektion)  

A580, profil 2. 
Sektion, 
umiddelbart 
nord for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra SØ/Ø. 
 

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/279 A580, Profil 2 
(sektion)  

A580, profil 2. 
Sektion, 
umiddelbart 
nord for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra SØ/Ø.  

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/280 A580, Profil 2 
(sektion)  

A580, profil 2. 
Sektion, 
umiddelbart 
nord for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra SØ/Ø.  

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/281 A580, Profil 2 
(sektion)  

A580, profil 2. 
Sektion, 
umiddelbart 
nord for det 
foregående 
billede. Uden 
opstregning. Set 
fra SØ/Ø.  

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/282 A580, Profil 2 
(sektion)  

A580, profil 2. 
Den nordligste 
sektion. Uden 
opstregning. Set 
fra SØ/Ø. 

580  digitalt foto 08-06-2017 Martin Krog 
Nielsen 

3370/283 A575, 
kogestensgrube 

A575, 
kogestensgrube. 
Profil. Uden 
opstregning. Set 
fra S. 
 

575  digitalt foto 12-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 

3370/284 A579, grube A579, grube. 
Profil. Uden 
opstregning. Set 
fra Ø. 
 

579  digitalt foto 12-06-2017 Christoffer 
Pelle 
Hagelquist 


