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Undersøgelsens forhistorie
NCC Roads A/S Råstoffer ønsker at udvide deres
råstofindvindingsareal fra den eksisterende grusgrav
mod nord. Området omkring Mariendal er et 17 HA
stort område, men er underopdelt i etaper. Det følgende
omhandler etape 1, der er markeret med grøn på
forsiden af denne rapport.
Mariendal etape 1 er forundersøgt i februar 2011. Et
areal på i alt 1500 m2 blev udpeget med væsentlige
fortidsminder, idet der her fremkom der flotte og
regulære stolpehuller op til den grusvej, der udgjorde
etapens nordlige grænse. I slutningen af januar 2012
blev udgravningerne af området en realitet.

Undersøgelsens resultater
Ved udgravningerne fremkom der ikke yderligere
stolpehuller, altså nedgravninger til konstruktionen af et
hus. På grund af vejrliget var det umuligt at undersøge
de stolpehuller, der var fremkommet i forbindelse med
forundersøgelsen. Her var kun enkelte stolpehuller
genstand for en nærmere undersøgelse, da vi også i den
forbindelse løb ind i problemer med hård frost.
Imidlertid er der konstateret gode, dybe stolpehuller på
stedet.
Oldtidens huse erkendes som regel ved parallelle rækker
af stolpehuller, der har et karakteristisk mønster og
beskaffenhed alt efter i hvilken periode, de pågældende
huse er opført. I dette tilfælde syntes stolpehullerne at
danne 3-4 parallelle nordvest-sydøst orienterede forløb,
hvis maksimale bredde er 5,5 meter. Den maksimale
længde er 9,5 meter. Alternativt er der tale om en
nordøst-sydvest orienteret konstruktion, der forsvinder
ud under grusvejen. På grund af den frosne overflade
var det umuligt at eftersøge yderligere stolpehuller, der
kunne indgå i konstruktionen.
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Ovenfor: Forslag til husets beliggenhed og grundrids.
Sandsynligvis har der i dette tilfælde været tale om en
mindre hustomt fra bronzealderen, sandsynligvis en
omtrent øst-vest orienteret, 3 skibet konstruktion.
Måske et udhus i forbindelse med et større langhus.
Tolkningen baseres primært på beliggenheden, lignende
fund på samme jordbundstype samt en formodning
om, at huset har haft en stolpesat væglinje længst mod
syd. Problematisk i tolkningen er, at hele den nordlige
række af tagbærende stolper mangler. En enkelt, lav
kogestensgrube – en jordovn - ses i hustomtens
vestende formodes ikke at være samtidig med huset, da
den i så fald har ligget umiddelbart op ad en
tagbærende stolpe.
Der er i forbindelse med de egentlige udgravninger
fremkommet anlæg, der med overvejende
sandsynlighed har relation til ovenfor omtalte hustomt.
Det drejer sig om lave, næsten fundtomme gruber, altså
nedgravninger, opfyldt med fossil muld. Der er optaget begrænsede mængder trækul og jordprøver med
henblik på at sikre en absolut, men indirekte datering af huset.
Fra gruberne er der udtaget små mængder trækul til evt. absolut datering af anlæggene, et enkelt afslag
samt en skraber på afslag.
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Ovenfor ses undersøgte stolpehuller markeret med rød. Omkring ligger flere, potentielle stolpehuller, der ikke blev
undersøgt på grund af frosten. Omkringliggende gruber er markeret med gul. Med sort ses kogestensgruben. Nedenfor
afrømning af muld på kanten af grusgraven.
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Administrative data
Ncc Roads A/S Råstoffer er anlægsmyndighed, og har derfor financieret udgravningerne. Fund og
originaldokumentation bliver opbevaret på Horsens Museum under j.nr. HOM 2269, Mariendal etape 1
Udgravningsleder ved udgravningerne var Susanne Ritz Nicolaisen. Den arkæologiske undersøgelse
fandt sted 31. januar – 1. februar 2012 ved Jan Jensen, Marie Klemensen og Susanne Ritz Nicolaisen.
Foto: Horsens Museum
Maskine: Ncc/grusgraven i Gantrup
Faktabokse: www. Kultruarvsomvaerdi.dk

Topografi

Det udgravede område er beliggende på matr. nr. 4k
Gantrup by, Voerladegård sogn, Tyrsting herred, gl.
Vejle amt på et fladt plateau over Dødeåen. Udgravningsfeltet – ovenfor indrammet med rød - er
beliggende på kanten af et langstrakt nord-syd orienteret plateau omkring kote 45-46 med et kraftigt
fald mod vest ned til Dødeåen, der ligger i kote 31,5. I alt er der udgravet 1500 m2.
På udgravningstidspunktet var hele den vestlige del af området bortgravet, og udgravningsområdet lå i
bogstaveligste forstand på kanten af den dybe nedgravning til grusgraven. Museet havde efter aftale
med NCC afmærket det udpegede område, der endnu lå med utildækkede søgegrøfter - som ved
forundersøgelsens afslutning. Området omkring stod som majs-stubmark. Undergrunden bestod
overvejende af sand eller sand og grus.
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Målesystem
Der blev ikke udlagt noget målesystem, da al opmåling er foretaget med GPS i system 34 Jylland/ Fyn,
DVR 90.

Udgravningsmetode
Til muldafrømningen blev der benyttet en gravemaskine monteret med planerskovl. Mulden blev
rømmet bort på begge sider af søgegrøften. Fladen blev afrenset skovl og ske hvor det skønnedes
nødvendigt. Alle anlæg blev indridset med skovl og nummereret fra A100 og op. Herefter blev
anlæggene digitaliseret i størrelsesforholdet 1:1 i felten. Stort set alle nummererede anlæg blev herefter
udgravet og dokumenteret efter gældende standard på Horsens Museum. Det blev forsøgt at afrømme
den gamle søgegrøft på ny, men da der havde været stærk frost i en periode op til udgravningen, var
toppen af undergrunden frosset 15 cm ned. De anlæg, der var indmålt i søgegrøften blev forsøgt
genfundet, hvilket lykkedes i nogen grad. Imidlertid var det umuligt at undersøge disse anlæg nærmere
på grund af frosten. Derfor har det - med enkelte undtagelser - kun været muligt at undersøge
nyfremkomne anlæg.

Perspektiver
Udgravningerne af Mariendal etape 1 har bidraget med vigtig viden om bronzealderens bebyggelse i
museets ansvarsområde. Der er tidligere udgravet et bronzealderhus i NCC’s udgravninger syd herfor
ved Ryvej 64 (HOM 2221). Huset her lå, som dette, på et plateau over Dødeåen. Nedenfor ses
nærværende udgravningsfelt øverst i luftfotoet, markeret med rød. Udgravningsfeltet fra Ryvej 64 er
markeret med pink. I fugleflugt er der kun 600 meter mellem husene. Der synes at tegne sig et mønster
ved bronzealderens bebyggelser, der tilsyneladende er beliggende på den yderste kant af vådområderne
ned til Gudenåen. Forklaringen på dette skal bl.a. nok findes i adgangen til græsningsarelaer for de små
dyrehold, som bronzealderbønderne har haft. Nedenfor ses de to udgravninger placeret på et højt
målebordsblad, udarbejdet ca. 1860-1880. Her ses den nære placering i forhold til tidligere vådområder
meget tydeligt.
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En anden viden, som udgravningerne har bidraget med er, at stykket nord for grusvejen til Ryvej 63
(etapens nordlige afgrænsning)sandsynligvis også rummer spor efter bebyggelse. Der er formodning
om, at der kan ligge yderligere bebyggelse på den selvsamme, lave, nord-syd orienterede forhøjning,
som hustomt fra nærværende udgravning har ligget på. Det er derfor vigtigt, at stykket bliver genstand
for en forundersøgelse, når NCC udvider grusgraven i denne retning
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