
12-09-2012 Frederik Callesen 

 

HOM2909, Rask Mølle Skole, Rask Mølle 

 
Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Hvirring Sogn, Rask Hovedgård Ejerlav, matrikelnr.: 
20a og 21 bx 
 
Sted-SBnr.: 160304 - 170 
 
Kulturstyrelsen: 2012-7.24.02/HOM-0004 
 

 

  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport  
 

Horsens Museum har i perioden 20.3-24.4.2012 udgravet et godt 6300 m
2
 stort 

området forud for opførelsen af en ny undervisningsfløj til Rask Mølle Skole. 
Ved udgravningen fremkom godt 600 anlæg primært bestående af gruber 
stolpehuller og jernudvindingsovne, men der kunne desuden registreres 
kulturlag og dyrkningsspor i kanten af en lavning.  
Anlægsaktiviteterne er på baggrund af keramikken og ovntyperne dateret til 
overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder samt 
romersk jernalder. 
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Figur 1 Besøg af skoleklasser fra Rask Mølle Skole. F200. 

 

Landskab og fortidsminder 
Det undersøgte område er beliggende i den nordlige udkant af det nuværende Rask Mølle på toppen af en 
markant bakkeknold (kote 75 dvr 90). Bakkedraget skyder sig mod syd ud i et vådt østvest-orienteret engdrag 
med forbindelse til Uldum Kær længere mod vest. Mod syd, øst og vest falder terrænet betydeligt, med 
omkring 15-20 m indenfor 200 m.  
 
Området har en usædvanlig topografi med et grundvandsspejl, der på dele af bakketoppen i bestemte 
perioder ligger mindre end en halv meter under overfladeniveau. De arkæologiske undersøgelser har vist, at 
der i visse perioder også har været kildevældsaktivitet i området. Overfaldeafstrømningen fra disse 
vådområder ses som fossile vandløb og vådområder i et nordsyd-gående bånd mellem udgravningsfelterne. 
Endnu i begyndelsen af 1800-tallet lå dette område hen som eng, men blev i løbet af dette århundrede drænet 
og i de seneste år har hele arealet været dyrket. 
 



Side 4 af 28 

 

 
Figur 2 Det forundersøgte område markeret med rød streg set på baggrund af de høje målebordsblade. 

 
 

 
Figur 3 Oversigt over udgravningsfelterne og områdets SB-numre 
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I store dele af området består undergrunden af silt, mens der lokalt også findes områder med mere eller 
mindre udvasket sand.  
Den siltede undergrund har voldt store problemer, fordi fyldjorden i stolpehullerne gennem tiden i flere tilfælde 
helt eller næsten helt er blevet udvasket. Det viste sig således, at mange af de anlæg der efter afgravningen 
var markeret som mulige stolpehuller var dyregange og stolpehullerne udgjorde de anlæg der var mindst tillid 
til. I flere fælde har det desuden vist sig, at fyldet i stolpehullet kun var bevaret i bunden, mens stolpehullets 
øverste del alene bestod af undergrundssilt. Disse stolpehuller er kun erkendt, hvor der er søgt intenst efter 
dem, f.eks. fordi der manglede en tagbærende stolpe i et hus (Se hus A1007). Det er således klart, at det ikke 
er lykkedes at erkende alle de anlæg, der var i området. 
 
Der er ikke kendskab til fortidsminder i umiddelbar nærhed af det undersøgte område. Indenfor et lidt større 
areal er området dog forholdsvis rigt på fortidsminder fra både oldtid, middelalder og nyere tid.    
Godt en kilometer syd og sydvest for det pågældende område findes henholdsvis Boring Ødekirke (SB97) og 
voldstedet Boringholm (SB96). Nord og øst for området er der indenfor 1 km registreret flere gravhøje (SB 64, 
65, 66, 121, 81, 139). 
 
 

 
Figur 4 Feltoversigt 

 
 
 



Side 6 af 28 

 

Figur 5 Registrering af profil 2 i felt 4. F115. 

 

Undersøgelsens resultater 
Ved udgravningen blev et samlet areal på ca. 6300 m2 undersøgt. Indenfor dette område blev der registreret 
knap 600 anlæg. Anlæggene var primært hjemhørende i to forhistoriske perioder, nemlig overgangen mellem 
bronzealder og jernalder samt romersk jernalder. Desuden var der spredt i hele området spor efter moderne 
hegn og sydligst i området også nedgravninger i tilknytning til aktiviteter på skolen, herunder redskaber på 
legepladsen. Anlæggene har primært bestået af nedgravninger i form af gruber, ovne og stolpehuller, men i 
kanten af vådområdet blev der desuden registret kulturlag og dyrkningsspor. 
 
Resultaterne vil blive gennemgået indenfor hver af de to forhistoriske perioder, som anlæggene formodes at 
tilhøre. 

1. Yngre bronzealder/ældre jernalder. 

Sporene fra denne periode var meget dominerende idet anlæggene fra perioden volumenmæssigt var store. 
Det har ikke været muligt at erkende bebyggelsesspor fra denne periode, men det må formodes, at sådanne 
har været der, men ikke har kunnet erkendes pga. den vanskelige undergrund. Det var således alene 
aktivitetsområder der kunne iagttages, herunder dyrkningen. 
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1.a. Kulturlag 

 
I både felt 1, felt 4 og felt 8 blev der iagttaget 
kulturlag i kanten af vådområdet.  
 
 
Felt 1 Kulturlagstykkelsen varierede en del med 
en største tykkelse på op til 20 cm. Kulturlaget 
bestod af gråt og gråbrunt sand. Karakteristisk 
for laget var, at der jævnt spredt i laget sås 
rustudfældninger. Den øvre grænse var 
vanskelig med sikkerhed at erkende. Under laget 
på overgangen undergrunden blev der 
registreret ardspor og keramik (se nedenfor). 
Keramikken og ardsporene kunne tyde på, at 
kulturlaget har været dyrket. Se yderligere 
nedenfor. Keramikken kan typebestemmes til 
Yngre bronzealder/Ældre Førromersk jernalder. 
Desuden blev der fundet lidt flint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Profil 1 i felt 1. Manillamærkerne til højre markerer toppen af lagene. Bemærk hvordan kildevæld i 

området dannet ikke vandrette lag af udvasket sand. F65. 
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Felt 4 Kulturlaget var her optil 30 cm tykt. Laget bestod af siltet sand i grålige og gråbrune nuancer. I laget sås 
rustudfældninger, samt spredt trækul og keramik, hvoraf flere af stykkerne kunne dateres til yngre 
bronzealder/ældre førromersk jernalder. Desuden blev der fundet lidt flint. 
Udstrækningen af kulturlaget var tydeligt afgrænset til de lavtliggende vådområder og forsvandt i takt med 
terrænets stigning (ses også af foto på fig. 17).  
 
I felt 4 blev der ikke registreret ardspor i kulturlaget, det var derimod her tydeligt, at laget blev opbygget 
gennem flere opfyldninger, givetvis fordi man har kørt sit affald ud i det lave område lavningen. Tydeligst 
fremgik det et sted, hvor der var en større koncentration af rødbrændt ler. Det rødbrændte ler var meget 
opløst, men på et enkelt stykke kunne der iagttaget spor efter halm, dvs. antageligt lerklining. 
 

Figur 7 Kulturlag i felt 4. Profil 2 fra sydøst. F91. 

 
Der er ingen tegn på, at kulturlagene opstod under en bebyggelse, om end en sådan en må have ligget i 
umiddelbar nærhed.  
 
I både felt 1 og felt 4 var der tegn på, at vandstanden i området har varieret, der var således tydelige tegn på 
at kildevældsaktivitet, der har skabt større lag af helt rent hvidt udvasket sand. Området må dog have været 
tørt, da kulturlaget blev opbygget og dyrket. 
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1.b. Ardspor 

 
 
I det lavtliggende område i 
felt 1 blev der registreret 
ardspor i form af smalle 
striber i sandet. 
 
 
 
.  
 

Figur 8 Oversigt over områderne med ardspor. 

 
 
Område 1 
Sporene i dette område bestod af kortere og længere parallelle linjer. Særligt mod nord var der ingen 
dominerende retning, mod syd synes de dog fortrinsvis at være øst-vest og nordøst-sydvest orienterede. Mod 
syd var afstanden mellem de østvest-gående ca. 20-25 cm og 45-55 cm for de nordsyd-gående, dog muligvis 
med nogle noget smallere spor ind i mellem.  
Der blev desuden observeret en del yngre kildevæld mellem sporene. Mindst 6 syd for drængrøften og mindst 
9 nord for. Ved snit af ardsporene kunne det konstateres, at de kun havde en dybde af 2,5 cm.  
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Figur 9 Ardsporene A509 i område 1, fra syd. F7. 

 
 
 

 
Figur 10 Snit gennem ardsporene i område 1, fra vest. F41. 
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Figur 11 Ardsporene i område 1. 

 
 
Område 2.  
Sporene havde også i dette område skiftende retninger, dog synes der at være en hovedorientering med 
linjerne nord-syd og øst-vest, om end orienteringen er lidt anderledes end i område 1.  
Bortset fra en lidt anderledes orientering, så lå sporene i det meste af område 2 i samme system som sporene 
i den sydlige del af område 1, dvs. med parallelle linjer med ca. 40 cms mellemrum. Den lidt afvigende 
orientering på sporene i område 1 og område 2 kan måske indikere, at der i området er et skifte mellem to 
agersystemer, idet der ikke har kunnet iagttages flere niveauer i ardsporene. Sporene er dog for spinkle til 
med sikkerhed at fastslå denne tolkning.  
 
Område 4 
Sporene stod i området blot som meget svage skygger, men det er alligevel her at det lykkedes, at få det 
bedste indblik i agrenes dyrkning og der er meget der tyder på at man har gødet marken med affald, hvilket 
kan forklare de mange små fragmenterede keramikskår.  
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Figur 12 Ardspor i område 4 

 
Konklusion: 
Registreringen af ardsporene er i høj grad betinget af undergrundens og terrænets beskaffenhed. Den fulde 
udstrækning af agrene har dermed ikke kunnet erkendes. Der er heller ikke klarhed over, hvorvidt de 
varierende orienteringer skyldes flere års pløjning eller om de er udtryk for, at man ikke kun har foretaget en 
pløjning vinkelret på den første, men også i andre tilfældige retninger. At der er tale om flere års pløjning 
kunne tilstedeværelsen af keramikken i område 4 dog tyde på. Således at man har kørt sit affald ud på 
manken, hvorefter der er pløjet og sået.  
 
Keramikken kan typebestemmes til overgangen mellem bronze- og jernalder. Det overliggende kulturlag kan 
være været opbygget gennem jernalderens ældre del og må have ligget eksponeret i romersk jernalder.  

1.c. Gruber 

Der blev udgravningen registreret en lang række gruber. I 
størstedelen af gruberne er der fundet keramik, der daterer dem 
til overgangen mellem bronze- og jernalder. Grubernes form i 
profil varierer en del og er givetvis betinget af deres funktion, 
selvom denne kun har været mulig at bestemme i enkelte 
tilfælde. Omkring bestemmelsen af funktionen er der to forhold, 
der her må anføres. For det første er det, som det vil fremgå 
nedenfor, ikke lykkedes at identificerer huse fra denne periode, 
selv om det må formodes, at der må have været sådanne i 
området. At husene ikke er identificeret vanskeliggør også en 
bestemmelse af grubernes funktion.   
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Som det fremgik af afsnittet om områdets topografi og undergrund, så består undergrundsmaterialet her af silt. 
Et materiale der ikke egner sig til hverken lerklining eller fremstilling af keramik, men dog muligvis som 
strøelse på gulve i bygninger. Dette forhold er vigtigt, fordi gruber ofte tolkes som værende en form for 
ressourcegruber, hvor man har hentet materiale til bestemte formål, men alt tyder på, at de her har tjent et 
andet formål.  
 
c.a. Brøndlignende gruber og gruber med vandafsatte lag: 
Af de snittede gruber har 12 brøndlignende nedgravningskanter. Overordnet set kan de deles i to grupper. I 
den største gruppe, der består af 8 anlæg, er mindst den ene side lodret eller næsten lodret. Dybden af disse 
varierer mellem 80 og 110 cm. Gruppen ligger i et østvest-gående ca. 20 m bredt bælte. I plan er flere af disse 
nedgravninger lidt uregelmæssige og i flere tilfælde er de sammenhængende med andre mindre ofte ældre 
nedgravninger. I bunden af flere af disse gruber ses tynde vandafsatte striber af skiftevis lyst gråbrunt silt og 
lyst gulligt silt.  
 
Den anden gruppe består af 4 gruber. Den gruppe har ligeledes en dybde på mellem 80 og 120 cm, men der 
er ikke iagttaget lodrette nedgravningskanter, derimod er de mere skrå eller rundede. Gruppen ligger spredt i 
hele området.  
 
I samme kategori skal seks lave gruber indplaceres. Gruberne findes i samme område, som de ovenfor 
omtalte brønde, men gruberne er generelt lavere og med mere skrå sider. Dybden varierer mellem 30 og 80 
cm. I de to af gruberne er der ved bunden tynde vandafsatte vandrette horisonter og det må formodes, at 
disse har stået åbne i længere tid. I flere af gruberne findes et specielt lag af homogent mellem rødbrunt let 
fedtet sand. Nærmere analyser af laget kan måske afsløre, om der her er en nøgle til forståelsen af de mange 
gruber funktion. Det må umiddelbart formodes at laget stammer fra nedbrudt organisk materiale. I alle de 
undersøgte gruber var der en keramikhorisont eller koncentration.  
 
 

 
Figur 13 Oversigt over de snittede gruber. Med mørkeblå brøndlignende nedgravninger med lodret side. Med 

lyseblå, brøndlignede nedgravning med stejle skrå sider. Med grøn, gruber med skrå sider. 
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C.C Ovn (A480) 
Der er med sikkerhed kun registreret én ovn, en keramikovn. Det dårlige bevaringsforhold i området har 
betydet, at flere detaljer ikke har kunnet bestemmes, de overordnede træk står dog klart. 
Ovnen er af klassisk type bestående af to sammenhængende gruber. En større indfyringsgrube mod nord og 
en mindre ovngrube mod syd.  
Indfyringsgrube eller arbejdsgruben mod nord havde en diameter på ca. 260 cm og en største dybde på 70 
cm, mens gruben med ovnkammeret havde en diameter på ca. 100 cm og en dybde på op til 60 cm.  
 
Lagene i anlægget kan opdeles i tre faser, lag ældre end ovnen, lag fra funktionstiden og lag yngre end ovnen.  
 
Fase 1. Lag ældre end ovnens fuktionstid  
I bunden af de to gruber fandtes op til 50 cm tykke lag af omrodet undergrundssilt. Lagene, der er velkendte 
fra andre af tiden ovnen (f.eks. en ovn fundet ved Tørring), men de synes ikke at have haft nogen funktion der 
kan relateres til ovnens funktionstid. Den dybtliggende grube med det vendte undergrundsmateriale kan 
måske have haft en drænende funktion.   
  
Fase 2. Ovnens funktionstid og nedbrydning  
De ældste funktionslag ses ca. 50 cm under terræn i indfyringsgruben. Lagene fra funktionstiden bestod i 
denne grube af heterogent gråbrunt til mørkt gråt let sandet silt med pletter af undergrundsmateriale. Fylden 
havde en tydelig horisont af knust trækul, samt en del keramik. 
I den mindre sydforliggende ovngrube sås der nærmest indfyringsgruben et ca. 8 cm tykt lag af varmepåvirket 
undergrundsmateriale, men det ældste lag bagerst i ovnkammeret bestod af et tyndt gråsort homogent lag af 
let sandet silt fyldt med knust trækul og keramik. Det skal her bemærkes, at keramikken ikke var fejlbrændt. 
Disse to lag overlejredes af et kompakt mere eller mindre rødbrændt lerlag. Laget udgør ovnens 
sammenstyrtede kappe.  
 
Ovnen har således bestået af en stor arbejdsgrube mod nord med en trappelignende nedgang nordligst. Selve 
ovnen havde et bundniveau ca. 20 cm over bunden af arbejdsgruben og har haft en diameter på ca. 100 cm, 
hvoraf den de nordligste ca. 50 cm har været anvendt til indfyring, mens selve ovnkamret har udgjort de 
resterende 50 cm.  
 
Fase 3. Lag yngre end ovnen 
Efter at ovnen blev forladt, blev gruben fyldt op i flere omgange med materiale fra omgivelserne samt 
forskelligt affald, f.eks. rødbrændt ler. 
 
 

d. sammenfatning. 
Det synes at stå klart at gruberne i området ikke, som det ellers normalt antages, er ressourcetagningsgruber, 
derimod indikerer registreringen af de vandafsatte lag i bunden af flere af gruberne, at de har haft en funktion i 
forbindelse med håndværk, der har krævet rigelige mængder af vand. Det karakteristisk rødbrune lag der er 
registreret i flere af gruberne, kan muligvis være en del af nøglen til forståelsen funktionen.  
 
Gruberne har ikke alle med sikkerhed kunnet dateres til overgangen mellem bronze- og jernalder.  
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2. Romersk jernalder 

Hvor fundene fra den ældre jernalder var kendetegnet ved, at de alene knyttede sig til nogle af de aktiviteter, 
der er i forbindelse med et bopladsområde, så var der spor efter selve bebyggelsen for den efterfølgende 
periode. Desuden var der spor efter jernudvinding i kanten af vådområdet.  
Det står samtidig klart, at den meget vanskelige undergrund har betydet, at det ikke er alle de bygninger der 
har været i udgravningsfeltet, har kunnet erkendes. Flertallet af de bygninger der blev fundet var treskibede.  
 

2.a. Bygninger 

A1000 Bygning 
Der er ikke tvivl om, at der er tale om en bygning, men 
registreringerne kan tolkes på to eller flere måder. Det 
synes dog mest sandsynligt at der er tale om en 
staklade. Dvs. en mindre bygning bestående af bare fire 
stolper, én i hvert af husets hjørner. I dette tilfælde vil 
bygningens dimensioner stemme overens med 
bygninger fra romersk jernalder . 
 
A1001 Udhus, Romersk Jernalder. 
Formodentlig en lille værkstedsbygning bestående af 3 
sæt tagbærende stolpehuller. Modsat periodens 
langhuse var stolperne her ikke placeret på to lige og 
parallelle rækker, men stod noget skævt i forhold til 
hinanden. Området øst og vest for konstruktionen er 
afsøgt for øvrige stolpehuller, men uden held. 
 
I det ene tagbærende stolpehul, fremkom der ved 
oprensning slagger og keramik, hvilket daterer anlægget 
til at være nedrevet i romersk jernalder. Bygningen skal 
evt. tolkes som en arbejdshytte i forbindelse med 
jernudvinding/forarbejdning. 
 
Muligvis kan et kraftigt stolpehul midt i husets 
længdeakse have haft en funktion i bygningen, ligesom 
det bør nævnes, at der lige øst for gavlen lå en 
slaggegrubeovn A268. Det kan således formodes, at 
bygningen har haft en funktion i forbindelse med 
udvindingen og forarbejdningen af jern. 
 
A1004 Treskibet langhus, Romersk jernalder. 
Bygningen bestod af 5 sæt tagbærende stolper.  
 
Huset lå i et område med en meget vanskelig 
undergrund, hvilket betød, at der er brugt meget tid på at 
søge efter stolpehuller. På trods af den store indsat står 
det imidlertid klart, at ikke alle stolpehuller i den sydlige 
række blev fundet. Der er dog grund til at tro, at huset i 
hovedtræk er erkendt. For denne tolkning taler også, at 
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der midt i bygningen kunne registreres rester af et ildsted.  
Bygningen minder i store træk om hus A1008, hvis der ses bort fra de ekstra stolpesæt, der synes at være i 
denne bygning.  
 

 
Figur 14 Øverst stolpehullerne i bygning A1001, nederst stolpehullene i bygning A1004. 
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A1006 Hegn eller hegnshus, Romersk jernalder. 
Hegnets nordvestlige hjørne var bevaret, men det udgør givetvis kun hjørnet af et større indhegnet område, 
hvor bygningen A1007 kan have udgjort hovedhuset. Stolperne i hegnet har været gravet ned i et ældre 
kulturlag, hvilket har betydet, at det har været vanskeligt at erkende stolpehullerne. Der kan således ikke være 
tvivl om, at hegnet har strakt sig yderligere mod syd indenfor feltgrænsen, men ikke blev erkendt på 
afgravningstidspunktet.  
 
Ydre række  
Hovedparten af stolpehullerne stod med en indbyrdes afstand af 130-180 cm, dog var der i enkelte tilfælde 
tale om en indbyrdes afstand på mellem 200 og 294 cm. Dybden af stolpehullerne var over 7 cm nærmest 
hjørnet mod nordvest og oversteg generelt ikke 20 cm. Der skal her gøres opmærksom på, at der til denne 
dybde skal lægges mindst 10 cm, idet det overliggende kultur helt eller delvist blev bortgravet inden 
stolpehullerne kunne erkendes.  
 
Indre række. 
Stedvist kunne der iagttages stolpehuller på indersiden, dvs. syd og øst for ovennævnte række. Dybden af 
disse varierede en del fra 4 til 25 cm. Flere steder stod disse stolper parvist med den stolpehullerne i den ydre 
række, men på trods af intens afsøgning har det kun været muligt at registrere en kort afbrudt række og ikke 
noget egentligt sammenhængende forløb. Der er ikke registreret en tredje række i forløbet.  
Det skal tilføjes, at der er registreret flere dybe stolpehuller omkring A782, der ikke passer ind det ovennævnte 
system, hvilket kunne tyde på, at der i dette område kan have været endnu en konstruktion, der dog ikke har 
kunnet bestemmes yderligere.  
 

 
 
 

Figur 15Forløbet af A1006. 
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A1007 Treskibet langhus, Romersk jernalder. 
 
Kun bygningens vestende blev afdækket, mens den østlige lå under den moderne asfalterede vej. Det er 
således kun de tre vestligste sæt, der blev erkendt. 
 
De tagbærende stolper var fra 33 til 56 cm i diameter og 39-52 cm dybe.  
Der er et større spring mellem A831 og A498/A571, end der er mellem A497/572 og A498/A571 og derved 
udgør den vestlige del af huset givetvis et modul. Det er ikke muligt at konkludere, hvordan bygningens 
østende har været, men det må formodes, at der findes flere moduler under vejen.  
 
På bygningens sydside kan A633 og A490 have været stolpehuller i dørpartiet, et tilsvarende indgangsparti 
blev dog ikke fundet på nordsiden. Desuden kan A499 og A629 udgøre de sidste rester af væggen. 
Der er fundet keramik i en af de tagbærende stolper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Stolpehuller i det treskibede hus A1007. 
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A1008 Treskibet langhus, Romersk jernalder. 
 
Velbevaret langhus bestående af fire stolpehulssæt, samt rester af vægforløb og indgangspartier. 
 
Bygningens samlede bredde var ca. 471 cm og længden mellem 10,5 og 13 m. Bygningen bestod af tre ca. 
245 cm bredde fag, hvoraf det midterste var det længste på ca. 4 m, mens endefagene var omkring 3 m.  
Vægstolperne stod taktfast med en indbyrdes afstand af 100-120 cm.  
I indgangspartiet stod dørstolperne med en indbyrdes afstand af 70-80 cm. 
Generelt varierede stolpehullernes dybde en del, men de tagbærende havde en dybde på mellem 22 og 44 
cm, mens vægstolpernes dybde var 10-20 cm og dørstolperne mellem 18 og 30 cm.  
Stolpehullerne har været svært erkendbare efter afrømning med maskinen, men gennem intens søgning 
fremkom bygningens forskellige stolper. 

 

2.b. Malmristning og jernudvindingsovne 

Ved udgravningen blev der registreret flere spor efter jernproduktion. Mest i øjnefaldende var de 13 
slaggegruber fra jernudvindingsovne. Desuden blev der i nærheden af ovnene registreret to store ildsteder, 
der meget vel kan have indgået i jernproduktionen, givetvis til ristning af malm. 
 
Jernudvindingsovne 
De fundne ovne er sandsynligvis alle af slaggegrubetypen, dog kan den ene måske have været en 
aftømningsovn med en tilhørende arbejdsgrube. Gruberne blev fundet på begge sider af vådområdet og de 
fleste i nær tilknytning til dette. 
Generelt var slaggegrubeovnene forholdsvis hårdt nedpløjede og hvor man på andre pladser, har kunnet 
iagttage, at gruben var gravet ca. 60 cm ned i jorden, så var der i Rask Mølle kun bevaret de nederste 11-28 

Figur 17 Stolpehuller i det treskibede hus A1008. 
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cm. Den hårde nedpløjning har betydet, at det alene var slaggegruben, der var bevaret, mens alle spor efter 
den op til en meter høje skorstenslignende ovnskakt var forsvundet. 
 
Alle anlæggene fremstod i tværsnit 
som koniske gruber med let rundet 
bund. I plan fremstod de cirkulære. 
Kun to adskilte sig lidt herfra, se 
nedenfor. 
 
Jernudvindingsovnen A268 havde en 
diameter på 55 cm og en dybde på 18 
cm og var dermed blandt de mindste.  
I den snittede ovn var der fire fyldlag. 
a. mørkt sortbrunt trækulsfarvet sand 
med slaggestykker og store 
slaggeklumper. b. heterogent mellem 
gråbrunt siltet sand iblandet lyst UG-
materiale. c. Som b. d. Mørkt sort 
aske og trækulssmulder.  
Ved tømning af slaggegruben sad 
slaggen som en rand langs især den 
nordvestlige side. I centrum var der 
hul og slaggen blev tykkere ud af mod 
kanten. Det sorte trækulsholdige lag 
d. var mest trækulssmulder, men der 
var flader af trækul. Slaggegrubens 
sider syntes let udhulet, fylden (lag b 
og c) over udhulingen var dog stadig 
smudsig. 
Ovnen har været opført over gruben. 
Gruben så ud til at have været foret 
med organisk materiale givetvis træspån. Det organiske materiale har virket som en prop, hvorpå malmen og 
trækul har været pakket. Den udsmeltede slagge har sammenbrændt det organiske materiale og flød ud over 
og ned langs siden.  
  
Et andet eksempel på samme ovntype var A283, dog var slaggeresterne her mere opbrudte. I forbindelse med 
udgravningen var der usikkerhed om, hvorvidt der her var tale om den yngre ovntype, med et 
slaggeaftapningshul og tilhørende arbejds- eller askegrube (A282j). Set i sammenhæng med de øvrige fund i 
området må det formodes, at der er tale om en slaggegrube og at den mulige arbejdsgrube (A522), var en 
sekundær grube uden konstruktiv tilknytning til jernudvindingsovnen (for yderligere diskussion se dog 
beskrivelsesarkene). 
 
Den anden af de muligvis specielle ovne var A280. Gruben havde en diameter på 68 cm og en dybde på 28. 
Fyldet i gruben bestod af mørkt heterogent gråsort let sandet silt med mange trækulsnistre og trækul, en del 
nistre af rødbrændt ler samt pletter af lyst askeholdigt silt. I fylden var der en del slagger, der især var 
koncentreret i midten af anlægget. I bunden af ovnen lå et homogent lag af knust trækul og herover et tyndt 
lag aske. Denne ovn var helt anderledes end A268. I gruben var der kun få slagger af en mere skummet 
karakter og den ene halvdel var helt fri for løbeslagger. Det kan muligvis tænkes, at anlægget har haft en 

Figur 18 Snit gennem slaggegrubeovn. 1. Før optænding . 2. 

Resultatet.  
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anden funktion evt. som malmristningsgrube. I fylden i A280 var der langt mere trækul end det var tilfældet i 
A283 og A268, som må regnes som mere klassiske slaggegrubeoven (se dog forbehold ved A283). Det er 
muligt, at A280 er en fejlslagen brænding, hvorfor løbeslaggen mangler. Den umiddelbare vurdering er, at på 
trods af forskellene omkring trækul og slagger, også her er tale om en ovn af slaggegrubetype.  
 
Det er værd at bemærke, at der er forskel i størrelsen af slaggegruberne øst og vest for vådområdet. Ovnene 
vest for vådområdet har en diameter på ca. 55-71 cm, mens ovnene øst herfor har en diameter på 68-105 cm. 
Om dette skal ses som et udtryk for tidsmæssig adskillelse, kan på nuværende tidspunkt ikke afgøres.  

Det har ikke været muligt at lave egentlige grupperinger af ovnene, grupperinger der ellers måske kunne give 
en indsigt i den sæsonmæssige udnyttelse. 
 
Der er ikke gjort daterende fund i ovnene, men det må på baggrund af keramik fra området formodes, at de 
dateringsmæssigt ligger forholdsvis nær ovntypens introduktion i 3. århundrede e.Kr. 
 
 
 
 
 

Anr Diameter i cm Dybde i cm Placering i forhold til vådområde 

413 68 14 Vest 

318 76 27 Vest 

268 55 18 Vest 

283     Vest 

280 68 28 Vest 

281     Vest 

443 68 14 Øst 

445 70 11 Øst 

454 70 11 Øst 

459 71 17 Øst 

461     Øst 

463 105 22 Øst 

493 105 22 Øst 
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Figur 19 Kulturlag og slaggegruber i felt 4, profil 4, fra sydøst. F162. 

 
 

 

 
 

Figur 20 F44 
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Figur 21 F80 A461 

 
 

 

Malmristning 

Som nævnt ovenfor blev der registreret to store lave gruber, der har fungeret som ildsteder. Ud fra placering 
udenfor kendte bygninger og i nær tilknytning til jernudvindingsovnene på vådområdets østside må det 
formodes, at ildstederne har været anvendt til ristning af den malm, der findes i naturlige forekomster ved 
vådområdet. Der blev under udgravning påtruffet malm og enkelte stykker blev hjemtaget.   
At riste malmen var en fast del af jernudvindingsprocessen, derved fjernedes organisk materiale og kemisk 
bundet vand. Malmen blev efter ristningen porøs og nemmere at brække i stykker (Jouttijärvi, Arne 2000: Jern. 
Materiale, teknologi og historie, s. 7).  
 
Der udvalgt og indsendt materiale fra jernudvindingsovnene til nærmere analyse. Resultaterne af disse 
undersøgelser foreligger endnu ikke, men de vil kunne give et vigtigt indblik i processen, belyse 
sæsonmæssige variationer, brændselsmængder og brændselsvalg. Disse oplysningerne er vigtige og vil 
bidrage til at få en bedre forståelse af, hvordan lokalt jernproduktion foregik på denne forholdsvis lille 
jernudvindingsplads. Jern var vigtig og man har tilsyneladende udvundet den, hvor malmen var, også selv om 
kvaliteten af den fundne malm i Rask Mølle ikke synes at være ret god.  
Det skal bemærkes, at man har udvundet jernet, hvor malmen var. Den siltede undergrund i 
udgravningsområdet betyder, at man her har måttet hente ikke ubetydelige mængder ler til opførelse af 
skaktovenene.  
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Fund 

I forbindelse med udgravningen blev der gjort over 200 fund. Som det fremgår af nedenstående opgørelse, 
består fundene primært af keramik, der udgør ca. halvdelen af alle fund, men også jordprøver, flint og slagger 
udgør relativt store fundgrupper.  
 
 
 
 
 

 
Figur 22 Fundoversigt 

 
 
 
 
 
Flinten består primært af forskellige afslag, dog er der også fundet enkelte redskaber. Finest bearbejdet er en 
7,1 cm lang knækket fladehugget sekundært tilhugget senneolitisk segl eller dolk.  
 
Et andet lidt specielt fund er en skraber. Skraberen har angiveligt haft to spidser i begge ender, men de er kun 
bevaret i den ene ende. Skraberen kan bl.a. have været anvendt til afbarkning.  
 
Af andre værktøj kan her nævnes flere skrabere med sløv æg, muligvis fordi de har været brugt til at 
bearbejde keramik. 
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Figur 23 Oversigt over genstande af flint. Tidsmæssigt synes genstandene at sprede 

sig over flere perioder og både neolitikum og jernalder synes at være 

repræsenteret.   

 
 
 
 

 
Figur 24 En opgørelse over de perioder som keramikken lægger sig indenfor. Yngre bronzealder kan 

givetvis indsnævres til bronzealderens aller sidste. Førromersk jernalder kan gievtvis indsnævres til 

periodens ældste del og en svalerede skal placeres i periode I. Perioderne er således næsten 

sammenfaldende og der kan være tale om, at hele gruppen skal samles i den én overgangsperiode. Den 

store gruppe der hedder jernalder, har ikke kunnet dateres nærmere, men en væsentlig del af disse skår 

skal angiveligt også placeres sammen med de to første grupper. Endeligt er der fundet fire skår der 

adskilder sig helt fra de øvrige. Disse skår mangler væsentlige karakteristika, men bearbejdningen og 

randtypen tyder på ældre og mellemste del af romersk jernalder. 
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Keramikken er primært hjemhørende i overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder. 
Keramik fra de to perioder kan være vanskelig at adskille, men bestem karakteristika synes dog primært at 
tyde på, at keramikken nok primært skal placeres i den ældste del af jernalderen.  
Generelt er der tale om grov keramik og kun ganske få skår stammer fra finere kar. Et fåtal af skår er 
dekorerede ofte med pinde enten som med små cirkulære eller lodrette let ovale fordybninger.  
 
Nogle ganske få skår skiller sig ud. Det gælder fx skår fra et fint kar med let markerede lodrette fuger på 
skulderen. Den ca. to ca. høje hals går direkte over i den umarkerede rand. Der er givetvis tale om romersk 
jernalder, muligvis overgangen mellem ældre og yngre. Fra samme periode kan yderligere et par skår 
stamme.  
 

 
Jern. Der er fundet en enkelt ca. 15 cm lang jerngenstand. Genstanden består af en stang med en krumning i 
den ene ende. I den krumme ende har den en diameter på ca. 0,5 cm, mens den i den anden havde en 
diameter på ca. 1,5 cm. Funktionen er ukendt. Krog eller nøgle er foreslået, men der er ikke fundet paralleller.  
  

Konklusion 
Udgravningerne ved Rask Mølle har løftet lidt af sløret for bebyggelsesstrukturen på egnen i overgangen 
mellem bronze- og jernalder og romersk jernalder.  
Udgravningen har vist, at vilkårene har varieret en del gennem tid, ikke mindst har grundvandsspejlet ikke 
været konstant. Områder der kunne dyrkes i den ældste del af jernalderen har senere i jernalderen og i 
historisk tid ligget hen som fugtige engdrag.  
Der er flere steder konstateret fossile kildevæld. Kildevældene kan have haft betydning for, at en landsby 
opføres på stedet i romersk jernalder, idet man i denne periode tydeligvis udnytter den malm, der er i 
tilknytning til vådområdet.  

Figur 25 Til venstre: keramik fra overgangen mellem bronze- og jernalder med dekoration. Til højre: En 

svalerede fra førromersk jernalder periode I.   
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Den ældste bebyggelse på stedet er ikke erkendt. Fund fra neolitikum vidner om, at der også på dette 
tidspunkt var aktivitet på stedet, men der er ikke registret anlæg fra denne periode og med forbehold for, at 
den vanskelige undergrund har skjult spor, så må det formodes, at en egentlig bebyggelse fra denne periode 
ikke findes i udgravningsområdet.  
 
Det er heller ikke lykkedes at identificere huse fra overgangen mellem bronze- og jernalder på trods af, at der 
netop i denne periode er registreret en lang række aktiviteter på stedet. En lang række brøndlignende gruber 
vidner givetvis om, at man har haft brug for rigeligt vand, måske til en form for håndværk. Endnu ikke udførte 
naturvidenskabelige undersøgelser af et karakteristisk rødligt lag, der sås i flere af gruberne, kan muligvis 
kaste lys over dette fænomen.  
Området har i denne periode været mere tørt og lavningen mellem felterne, der tidligere og senere præges af 
kildevældsaktivitet, blev dyrket. Sporene fra denne dyrkning er for svage og i et for lille område til, at agrenes 
størrelse har kunnet bestemmes. Niveauer og ardsporenes retning tyder imidlertid på, at der ikke er tale om én 
dyrkningssæson men flere. Endnu ikke udarbejdede naturvidenskabelige undersøgelser skal kaste lys over 
vegetationen i området, før, under og efter dyrkningen. 
 
Aktivitetssporene forsvinder herefter og det må formodes, at området i den efterfølgende periode har en hel 
anden anvendelse. I romersk jernalder sker der derimod igen en del i området og der kan nu tilmed 
konstateres bebyggelsesspor på stedet. Bygningssporene er i mange tilfælde vanskelige at læse pga. den 
siltede undergrund og en fuld forståelse af bebyggelsen i området er ikke opnået. Gårdene har bestået af et 
hovedhus, med en længde af mindst 10 m og en bredde på knap 5 m. I tilknytning hertil har der ligget en eller 
flere mindre udhuse. Gårdenes samlede areal kendes ikke og det vides heller ikke, hvordan gårdpladsen har 
været indrettet. I og med at der er erkendt flere hovedbygninger, må det formodes, at der er tale om en mindre 
landsby med et ukendt antal gårde. Det skal her tilføjes, at der ikke er fundet en afgrænsning på bebyggelsen, 
der strækker sig til alle sider uden for udgravningsfeltet. Landsbyens struktur og organisering er dermed ikke 
erkendt.  
Det er desuden vigtigt at notere sig, at der tilsyneladende er forskelle i bygningernes orientering og 
bebyggeskik øst og vest for vådområdet, hvilket kunne afspejle en tidsmæssig forskel. I og med at der er 
fundet slagger i enkelte af stolpehullerne i husene fra jernudvindingsovnene, der typologisk er dateret til 
romersk jernalder placeres bebyggelsen til samme perioden, 14C-datering vil dog formodentlig kunne 
indsnævre denne periode. 
 
På samme måde som der synes, at kunne anes en forskel mellem bebyggelsen i den østlige og vestlige del af 
udgravningensfelterne, så synes der også, at kunne anes en forskel for jernudvindingsovenene. Generelt er 
der at være tale om traditionelle slaggegrubeovne, men ovnene er større mod øst end mod vest og der er 
desuden mod øst registreret store ildsteder, der kan have fundet anvendelse til ristning af malm.  
 
Udgravningen har givet et vigtigt indblik i bebyggelsesmønstret i en eng der gennem det meste af historisk tid 
lå ubebygget hen. I middelalderen lå området perifert i sognet og kendte landsbyer findes ikke i umiddelbar 
nærhed. At man tidligt i jernalderen bebyggede dette område, kan skyldes flere forhold, ligesom der også kan 
være flere grunde til at bebyggelsen blev nedlagt. Antallet af jernudvindingsovne vidner om, at man senere i 
jernalderen var bevidst om de ressourcer der var her.  
 
Fremtidige undersøgelser i nærheden vil givetvis kunne afklare flere af disse spørgsmål.   
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Tidstavle 
 
 

 


