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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

I forlængelse af en bygherrebetalt arkæologisk forundersøgelse, blev der i 
september 2011 udgravet to kulturhistoriske anlægsrester nær et nedlagt 
teglværk ved Urup Hovedgård. De to anlæg viste sig at være vejopfyld af hhv. 
fejlbrændt tegl og natursten.  
 
Vejunderlaget af fejlbrændte teglsten tolkes som en sløjfet nord-syd orienteret 
vej, der har ført op til det nedlagte teglværk. Denne vej kendes ikke fra kort-
materialet.  
 
Vejunderlaget af natursten tolkes som opfyld og terrænregulering af en omtrent 
øst-vest orienteret stenbrolagt vej, som kendes fra et Original-1 kort fra år 1791. 
Desuden påvistes resterne af kraftige kantstenssætninger eller stendiger, som 
ifølge kortet har løbet langs begge sider af den stenbrolagte vej.  
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Urup Hovedgård - år 1783. Markeret med gul ramme ses teglværkets rygende ovn.  



 3 

Undersøgelsens forhistorie  
I forbindelse med etablering af en ny vand- og trykledning ved Julianelystvej og Østbirkvejen nær Urup 
Hovedgård blev der i sensommeren 2011 foretaget en bygherrebetalt arkæologisk forundersøgelse. 
Bygherre var Horsens Vand (kontaktperson Carsten Laursen).  
 
Der er ved tidligere lejligheder gjort arkæologiske iagttagelser i nærområdet. Blandt andet er der ved en 
udretning af landevejen nær Urup Hovedgård i 1996/1997 konstateret et 5,5 meter langt, og i øvrigt 
meget velbevaret, stenbrolagt vejforløb fra 1500-1600-årene samt en syldstensrække, som var overlejret 
af et formodentlig 1700-tals teglbrokkelag. Ved samme lejlighed fandt man desuden et middelalderligt 
kuglekar (se sagsnr. HOM 914). Disse iagttagelser, sammenholdt med kendskabet til et lokalt teglværk, 
som i 1781 lå ved Urup Hovedgård, og i øvrigt fundanmeldelser om flint fundet på markerne syd for 
Julianelystvej, talte for at overvåge tracé-gravningen.  
 
Den arkæologiske forundersøgelse resulterede, ud over påvisningen af flere stolpehuller og grøfter, bl.a. 
i fundet af en formodet teglmur (A25) som kunne være middelalderlig. Desuden fandt man rester af en 
stenbrolagt vej (A26), som kendes fra et kort fra år 1791. Vejen vurderedes at kunne have flere ældre 
faser. Disse to kulturhistoriske anlægsspor blev udpeget til efterfølgende udgravning. Alternativet var at 
bore vandledningen og trykledningen under de kulturhistoriske levn for ikke at skade dem. Horsens 
Vand besluttede at få foretaget en arkæologisk udgravning frem for en underboring.  

Administrative data 
Undersøgelsen fandt sted efter museumslovens § 27 stk. 4: "Udgiften til den arkæologiske undersøgelse 
afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres". I dette tilfælde er det Horsens Vand, der 
som bygherre og anlægsmyndighed har afholdt udgiften.  
 
Horsens Museum er ansvarlig for den arkæologiske undersøgelse. Efter endt undersøgelse opbevares 
sagens akter, originaldokumentationen samt de hjemtagne genstande af Horsens Museum under 
sagsnummeret HOM 2794, Julianelyst - Østbirk, Urup Hovedgård.  
 
Udgravningen fandt sted den 12. og 13. september 2011. Til stede var arkæolog og beretningsansvarlig 
udgravningsleder Felix Osted Vestergaard samt arkæolog Kasper Rind. Udgravningen foregik i 
bygevejr, og forud for udgravningskampagnen havde det regnet kraftigt.  

Topografi 
I nærområdet syd for Julianelystvej lå der i 1700-tallet (og muligvis også før) et teglværk. Øst for 
Julianelystvej og Østbirkvejen ligger Urup Hovedgård. Terrænet er svagt stigende mod syd og svagt 
faldende mod vest. I forbindelse med den arkæologiske undersøgelse er der også blevet benyttet 
historisk kortmateriale - primært i form af et Original 1 kort fra år 1791.  

Målesystem 
Alle opmålinger blev foretaget med præcisions-GPS, og opmålingsdata blev efterbehandlet i 
programmet MapInfo.  
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Udgravningsmetode 
Da udgravningen fandt sted, stod søgegrøfterne fra forundersøgelsen stadig åbne, og det var derfor 
ikke nødvendigt at bruge maskinkraft til at genfinde de udpegede kulturhistoriske anlæg. På grund af 
kraftig regn havde søgegrøfterne stået under vand i et par dage. Vandstanden var på 
udgravningstidspunktet sunket så meget, at vandet ikke længere udgjorde et problem, men der var 
skyllet en del mudder ind over de kulturhistoriske anlæg, som skulle undersøges. Ved håndkraft, 
nærmere bestemt med skovl, spade og murske, afdækkede arkæologerne de pågældende anlæg (A25 og 
A26). Efter endt afrensning blev anlægssporene GPS-opmålt og fotograferet. Der blev gravet et vest-
øst orienteret snit igennem den nordligste del af A25. Profilsnittet blev håndtegnet i målestok 1:20 og 
fotograferet (se figur 2-5). Fra opfyldet i anlæg A25 opsamledes bl.a. daterbare og repræsentative 
teglbrokker.  
 
Sporene af den stenbrolagte vej (A26) blev også afdækket manuelt. Det viste sig, at der var mere tale 
om en stenkoncentration end en egentlig stenbrolægning (se figur 6). Stenkoncentrationen blev GPS-
opmålt og fotodokumenteret. Der blev også indmålt enkelte store sten, som dels lå i søgegrøften og sad 
i grøftens profiler.  

Undersøgelsens resultater 
Det undersøgte vejopfyld (A25 – som i forundersøgelsen blev tolket som nedbrudt murværk) synes at 
stamme fra en omtrent nord-syd orienteret vej, som formodes at have ført ind til det nedlagte teglværk. 
Vejopfyldet bestod for en stor del af fejlbrændte og kasserede mursten, formsten samt vingetegl. At 
vejopfyldet består af kasseret tegl fra det nedlagte teglværk bekræftes af det totale fravær af mørtel-
rester. Det kan derfor udelukkes, at der skulle være tale om nedbrudt murværk.  
 
Herregårds-teglværket, som har hørt til Urup Hovedgård, kendes fra kortmateriale fra hhv. 1781 og 
1791, men det er formentlig anlagt kort tid efter år 1777, hvor Urup Hovedgård blev erhvervet af 
etatsråd Caspar Peder Rothe. Teglværkets højovn og tørrelade kan ses på et maleri af Urup Hovedgård 
fra 1783. På kortet fra 1791 er teglværket efterfølgende blevet streget over, og ordet "nedbrydet" er 
anført i forbindelse med overstregningen (se hhv. billedet under indholdsfortegnelsen på side 2 samt 
figur 1). Hvornår teglværket er revet ned vides imidlertid ikke med sikkerhed - men altså efter 1791.  
 
Teglværket ved Urup Hovedgård har iøvrigt med stor sandsynlighed leveret sten til opførelsen af flere 
af hovedgårdens økonomibygninger og desuden til Østbirk Kirkes ombygninger og tilbygninger i år 
1789-1790 (bl.a. våbenhuset).  
 
Sporene af den stenbrolagte vej (A26) viste sig ikke at være så markante som først antaget. Der var 
snarere tale om en stenkoncentration end en egentlig stenbrolægning. Den registrerede 
stenkoncentration skal ligesom A25 antageligt forstås som vejopfyld. Stenkoncentrationen blev 
påtruffet dybt nede under mulden i et lavtliggende område, og det formodes, at selve vejen har ligget i 
et lidt højere niveau. Der er derfor nok tale om et stabiliserende stenopfyld i lavningen for at få et 
fornuftigt underlag at bygge selve vejen på.  
 
At der ikke er tale om selve vejoverfladen sandsynliggøres af det faktum, at man ved en tidligere 
arkæologisk undersøgelse (HOM 914) i nærområdet fandt rester af den selvsamme vej - men denne vej 
havde en meget flot og ensartet brolægning med rendesten. A26 skal altså forstås som vejopfyld og ikke 
som en reel vej. I området omkring A26 blev der iøvrigt registreret flere meget store sten, som givetvis 
stammer fra den kantstensrække eller det stendige, som ifølge kortmateriale fra 1791 har løbet langs 
med begge sider af den omtrent øst-vest orienterede vej (se figur 1).  
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Fremtidigt arbejde på stedet  
Området anses d.d. for færdigundersøgt - forstået på den måde, at de udpegede kulturhistoriske levn er 
tilstrækkeligt arkæologisk undersøgt til, at der må graves en 60 centimeter bred rende igennem dem, så 
det bliver muligt at gennemføre rørlægningsarbejdet på stedet.  
 
 



 6 

 
Figur 1: Original 1 kort, som viser det nedbrudte teglværks placering syd for vejen. Gul pil viser, hvor 

stenopfyldet blev fundet. Grøn pil viser, hvor der blev registreret sten fra stendiget langs med vejen. Rød pil 

viser vejopfyldet af tegl. Blå streg viser udgravningsfeltet.  

 

 
Figur 2: Arkæolog Kasper Rind graver ved vejopfyldet A25.  
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Figur 3: Vejopfyld (A25) af brokker og fejlbrændt tegl.  

 

 
Figur 4: Profilsnit gennem vejopfyld A25. Set fra syd. 
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Figur 5: Håndtegnet profilsnit fra A25. Scannet ind og beskåret. Skaleret og derfor ej målfast.  Tegnet af Felix 

Osted Vestergaard. 

 

 
Figur 6: Stenkoncentration A26 der tolkes som vejopfyld under den stenbrolagte vej.  
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Fundliste 
 
Fund Materiale Genstand Datering Anlæg 

Kampagne: 12-09-2011  

1 Bygningskeramik Tegl, andet format (ikke 
munkesten) 

Efterreformatorisk tid 
(1536-1660)-Nyere tid 
(1661 - ) 

25 

2 Bygningskeramik Tegl, tagsten Efterreformatorisk tid 
(1536-1660)-Nyere tid 
(1661 - ) 

25 

3 Bygningskeramik Tegl, formsten Efterreformatorisk tid 
(1536-1660)-Nyere tid 
(1661 - ) 

25 

4 Ler Brændt ler Efterreformatorisk tid 
(1536-1660)-Nyere tid 
(1661 - ) 

25 

5 Bygningskeramik Tegl, formsten Efterreformatorisk tid 
(1536-1660)-Nyere tid 
(1661 - ) 

25 

 

Tegningsliste 
 
Tegning Målesto

k 
Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

Kampagne: 12-09-2011  

1 1:20 Profiltegning 25 1,2,3,4,5 Profiltegning af vest-
øst orienteret snit 
gennem vejfyld/vej-
fundering A25.  

12-09-2011 Felix 
Vestergaard 
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Fotoliste 
 
Billednummer Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 12-09-2011  

D/9 A25 under 
udgravning. Set fra 
syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/10 A25 under 
udgravning. Kasper 
Rind graver. Set fra 
sydvest.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/11 A25 under 
udgravning. Kasper 
Rind renser fladen 
med murske. Set fra 
syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/12 A25 under 
udgravning. Kasper 
Rind renser fladen 
ses til højre i 
billedet. Set fra syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/13 A25 flade-afrenses. 
Set fra syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/14 A25 afrenset flade. 
Set fra syd. 

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/15 A25 afrenset flade. 
Set fra syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/16 A25 afrenset flade. 
Set frasydøst.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/17 A25 afrenset flade. 
Set fra sydøst.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/18 A25 afrenset flade. 
Set fra sydøst.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/19 A25 afrenset flade. 
Snit påbegyndt. Set 
fra sydvest.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/20 A25 profilsnit set 
fra syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/21 A25 profilsnit set 
fra syd.  

25  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Felix Vestergaard 

D/22 A25 profilsnit, 
nærbillede.  

  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Kasper  Rind 

D/23 A25 profilsnit, 
nærbillede.  

  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Kasper  Rind 

D/24 Arbejdsfoto. Felix 
Vestergaard ved 
A25 i vandfyldt 
grøft.  

  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Kasper  Rind 

D/25 A26 set omtrent fra 
syd.  

  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Kasper  Rind 

D/26 A26 set omtrent fra 
syd. 

  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Kasper  Rind 

D/27 A25 set omtrent fra 
øst. Snit påbegyndt.  

  digitalt 
foto 

12-09-
2011 

Kasper  Rind 

 


