SIM 3/2010 Jordbærvej
Kaj Fredsgaard Rasmussen

Beretning for
udgravning

Sted: Jordbærvej
Matr. nr.: 5r
Ejerlav: Sorring By
Sogn: Dallerup
Herred: Gjern
Gl. Amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM 3/2010
KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0004
SB Stednummer: 160102-90

Udgravning af anlæg A10, som viste sig at være en udrømningsgrube med mange fine kar. Bag
Mette Bundgaard ligger Sorring Nygård, som jorden hører til.
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den brede datering for det mulige jernalderhus.
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Indledning
I forbindelse med en udstykning af seks villagrunde i den nordlige udkant af Sorring har bygherre
anmodet Silkeborg Kulturhistoriske Museum om at foretage undersøgelsen af de under
prøvegravningen lokaliserede keramikholdige anlæg. Formålet er indsamling af et bredere
fundmateriale af Sorring keramik end det, der i dag er på museerne. Typisk er kun de pæneste og
mest robuste kar bevaret i dag. Det indsamlede materiale vil indgå i nærmere analyser af Sorring
keramikken, og på sigt vil store dele af dette store og mangfoldige materiale indgå i museets
udstilling, når det er nærmere bearbejdet.

Figur 1: Kort over Sorring med udgravningsfelterne ved Jordbærvej fremhævede med rødt
Der er allerede gjort mange værdifulde iagttagelser på materialet. Det stiller spørgsmålstegn ved
flere af de tidligere konklusioner angående glasurtyper og samtidighed af de forskellige kartyper.

Udgravningens resultater
Hovedformålene med projektet var at indsamle et bredt udvalg af keramikinventaret, samt at
iagttage eventuelle strukturer. Der er hjemtaget kilovis af skår fra flere gruber samt registreret spor
af mindst et keramikerværksted, kærrespor og fem brønde. Området har sandsynligvis været
anvendt i 40-50 år, i perioden 1850/1860 til 1900.
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I det følgende redegøres for væsentlige træk. Enkelte anlæg og fund beskrives i lister og digitalt
materiale.

A108
A108
A108
A108
A108
A108
A109
A109
A109

A110
A110
A110
A110
A110
A110
A111
A111
A111
A111
A111

A107
A107
A107
A107
A107
A107

A112
A112
A112
A112
A112
A112

A114
A114
A114
A114
A114
A114

Vand
Vand
Vand
Vand
Vand
Vand

A115
A115
A115
A115
A115
A115
A118
A118
A118
A118
A118
A118

A102
A102
A102
A102
A102
A102

A116
A116
A116
A116
A116
A116
A105
A105
A105
A105
A105
A105

A10
A10
A10
A10
A10
A10

A11
A11
A11
A11
A11
A11
A100
A100
A100
A100
A100
A100
A101
A101
A101
A101
A101
A101

A103
A103
A103
A103
A103
A103

A104
A104
A104
A104
A104
A104
A119
A119
A119
A119
A119
A119
A106
A106
A106
A106
A106
A106

10 meter

Figur 2: Udgravningens østfelt med registrering af et gammelt kærrespor (blåt,) som deler sig mod
syd og keramikholdige gruber omkring A11 (grønt).

Østfelt
Samlet beskrivelse af A10-11 og A100-101
Alle anlæg indeholder meget keramik, og der må i nærområdet have stået mindst én keramikovn,
hvorfra det indsamlede materiale stammer. Keramikken giver i høj grad indtryk af at være
fejlbrændt. En stor andel af keramikken består af sprængte kar, mens andet har fejlbrændt glasur –
skår smeltet sammen på grund af glasuren, og skår hvor glasuren slet ikke er smeltet, og derfor
findes som et hvidt halvfast pulver på overfladen. Den fundne keramik må repræsentere et bredt
udvalg af de typer, som er blevet fremstillet på stedet i ovnens funktionstid. Denne antagelse er dog
nok en forsimpling, men det fremkomne udvalg må give et mere nuanceret billede af det
oprindelige keramikinventar både i forhold til de sporadiske optællinger fra skriftlige kilder, og ikke
mindst det materiale af pæne og hele kar, der forefindes i museernes samlinger i dag.
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Hovedparten af den indsamlede keramik stammer fra anlæggene A10 og A11. Der er både
ensartede typer og markante forskelle. I overfladen af grube A10 var der kun enkelte skår, men den
viste sig at indeholde et meget velbevaret og ret ensartet inventar. Grube A11 indeholdt derimod
meget keramik allerede i den afgravede flade, og stedvist var der slet ingen jord mellem skårene.
Keramikmaterialet var dog væsentligt mere varieret i grube A11 end i A10.
Placeringen af gruberne antyder en tæt placering af en keramikovn. Det lykkedes dog ikke at
lokalisere en ovn i dette område. Det er muligt, at man har fragtet fejlbrændt keramik langt væk fra
ovnen for at deponere det, men en sandsynlig placering for ovnen kunne være omkring gården
umiddelbart øst for feltet.
Grube A10
Gruben var oprindelig en lertagningsgrube, der efterfølgende var fyldt op med fejlbrændt keramik. I
fladen fremstod gruben skarpt afgrænset med enkelte skår og en del brændt ler og trækul. Den blev
oprindelig tolket som en nedgravning fyldt med udrømmet aske.
Ved undersøgelsen blev det dog klart at grubens indhold stammer fra én og samme brænding.

Figur 3: Et udvalg af fund fra anlægget A10. Til venstre en serveringsskål med ben fra x1, i midten
et dekoreret fad (x2 som er det eneste fra gruben), og til højre grønglaserede skår fra fladbundede
serveringsskåle, der ligeledes stammer fra x1.
Dette underbygges af, at der er en stor andel af kar med ens
træk i form af glasering og former. Enkelte kar er dog lidt
afvigende, herunder en buddingform og en enkelt glaseret
urtepotte.
Flere skår i grube A11 er af samme type som skår i grube A10.
De to gruber tolkes derfor som samtidige.
Hovedparten af skårene stammer fra serveringskar med eller
uden ben. De fleste skår er grønglaserede med gul tegning og
har en flad bund. Omkring 1/5 af materialet er dog med klar /
rødbrun glasur, ligeledes med gul tegning. Flere af de
rødglaserede kar har tilsyneladende ben. Det er uvist om
forskellen er funktionsmæssig eller måske et modefænomen?
Keld Dalsgaards gennemgang af inventaret kan måske belyse
disse spørgsmål.
Fire skår adskiller sig fra de øvrige - en buddingeform (se
figur 4), dele af en glaseret urtepotteskjuler, samt fragmenter af
små lerfigurer.
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Figur 4: buddingeformen med
buede sider ses nederst i
fundkonteksten.
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Grube A11
Gruben var oprindelig en lertagningsgrube med efterfølgende deponering af fejlbrændt keramik. De
ældste typer er mindst fire tallerkener, hvoraf to (til tre) er gule og to hvidlige, fra tiden omkring
1850/60 Det yngste materiale er sandsynligvis en større mængde urtepotter, dateret omkring 1900.

Figur 5: De indsamlede tallerkener. Skåret længst til højre hører sandsynligvis til endnu en gul
tallerken, da fuglen, på tredje tallerken fra venstre, ellers får tre ben!
Motivet på tallerkenerne er en fugl med en gren i næbbet. Der er sandsynligvis tale om en bibelsk
scene, hvor fuglen repræsenterer duen, som bringer en olivengren til Noah. Randen er prikmønstret.
Randskår med gul eller hvid glasur findes flere steder på lokaliteten.
Anlægget består af to nedgravninger, hvor den ene del indeholder flere skår med en lidt ældre
datering. Der er muligvis tale om en genopgravning i kanten af en gammel grube.
Skårene stammer fra mere eller mindre fragmenterede kar. Tre tallerkener ligger hér ovenpå
hinanden, men afrensningen af dem viser, at de allerede var fragmenterede ved deponeringen.
Gruber A100-A101
Disse anlæg skal sandsynligvis betragtes som lertagningsgruber. Anlæggene er alle rundbundede og
forholdsvis lave modsat grube A10. Gruberne indeholder mindre keramik, jo længere afstand der er
til gruberne A10/A11. Deponeringen af keramikken hér tolkes som mere tilfældig ud fra
spredningen og den store variation i kartyper.
Kærrespor A105-A106
Denne sænkning med gruset gråt fyld løber fra nord til syd gennem i feltets vestlige del (se den blåt
fremhævede figur på figur 2). I det afgravede niveau indeholder fylden stedvist keramik af Sorring
type, tilsvarende fund fra gruber og anlæg. En sidegren med gruset materiale (A106) anses som en
del af samme vejsystem. Hovedforløbet ser ud til at forbinde Sorring Nygård og matrikelskellene
hvor Jordbærvej forgrener sig, medens forgreningen synes at gå mod Jordbærvejs eksisterende
kryds ved Herredsvej.
Muligt jernalderhus
Midt på den vestlige del af feltet fremkommer tre stolpehuller (A115-A116 og A118), der muligvis
er de sidste rester efter et tre-skibet hus. Anlægget er meget forstyrret, da kærresporet (A105) og
moderne grøfter til vandledninger løber tværs gennem det. Huset er bevaret i en længde af 5,7 meter
og bredde på 1,7 meter. Spændet mellem de tagbærende sæt er stort, men kærrespor og vandledninger kan have forstyrret et sæt tagbærende stolpehuller herimellem. Huset tolkes grundet
konstruktion og dimension til jernalderen.
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Figur 7: Vestfeltet med keramikerværkstedet gråt fremhævet og brøndene med lyserødt.

Vestfelt
I vest var der en del forstyrrelser, hvoraf nogle kan skyldes
anlægsarbejde i forbindelse med Herredsvej, men de fleste ser ud til at
forholde sig til lergravning til keramikværkstedet. Mod vest løber
nedgravningerne tilsyneladende sammen, og fremstår her som et
kulturlag (A150), der ved forundersøgelsen kunne følges langs
Herredsvej. Er det spor efter den forbudte lergravning i vejene? Det er
ikke entydigt, men antallet af lertagningsgruber ser ud til at forøges
langs vejen. Kulturlaget indeholder en del keramik af Sorring type.
Pottemagerværksted A157
I den nordlige del af feltet er et muligt pottemagerværksted på omkring
40 kvadratmeter. Vestenden af værkstedet er nedsænket (A131), og det
er muligt at erkende bygningens bredde præcist til 3,8 meter. Dets
samlede længde udgør knap 10,5 meter og angives af sænkningens
omrids i vest og et vinkelret knæk i væggrøften A130 i øst.
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Figur 6: En lille
hovedløs kvindefigur i
drejet rødgods fra det
forsænkede gulv
(A131) i hus A157.
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I nedsænkningen er der to niveauer, henholdsvist 12 og 20 cm under afgravet niveau. Mellem de to
niveauer er der spor efter en stolpekonstruktion, der sandsynligvis har skullet hindre jorderosion ned
i sænkningen.
Østenden er kun bevaret som en væggrøft i nordsiden, og med en enkelt hjørnestolpe i sydøst.
Mangelen af væggrube i syd er sandsynligvis reel, da grøften i nord kun er omkring 10 cm dyb og
terrænet er forholdsvist plant. Den sydøstlige del af bygningen har derfor muligvis stået åben, mens
den forsænkede del af huset sandsynligvis har været omkranset af væg.
Brønde A152, A153, A154 og A149, samt A151.
Til keramikproduktionen hører ud over det gode Sorring ler en hel del vand Flere anlæg er gravet
under vandspejlet og de er snittet med rendegraver. Der kunne identificeres tre sikre og to mulige
brønde omkring værkstedet. To, af de tre sikre brønde, er uden foring, medens den sidste er med
foring. En af naboerne til udgravningen gjorde opmærksom på et foto fra begyndelsen af 1900tallet, hvor en brønd med foring er foreviget. Den fundne brønd med foring kunne være identisk
med denne brønd. Brønden er dog gravet gennem gulvlaget i værkstedet, hvilket taler mod en
samtidig datering.
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Topografi
Arealet ligger på en nordvendt bakke i udkanten af Sorring by. Undergrunden er ret ensartet leret
med ganske få sten. I forbindelse med de snittede brønde blev der iagttaget sandlommer flere steder,
og det er sandsynligvis disse, der er vandførende.

Fortidsmindelandskabet
Der er ikke tidligere registreret fund eller fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men der er
registreret flere lokaliteter inden for kort afstand af det berørte areal (se figur 8). I 2009 undersøgte
Silkeborg Museum således omkring 500 meter vest for jordbærvej, dele af en bebyggelse fra 1200tallet (SIM 9/2008 Ternevej). En bebyggelse, som ikke var kendt forud for museets undersøgelse
dér. Den middelalderlige bosættelse blev ikke helt afgrænset, og forud for prøvegravningen af
arealet ved Jordbærvej formodedes det, at bebyggelsen kunne strække sig yderligere mord nordøst.

Figur 8: Registrerede fund og fortidsminder ved Sorring. De består hovedsagelig af gravhøje (gule
punkter). I den nordvestlige del af Sorring er 1200-tals bebyggelsen markeret (ved Helenelyst) med
søgegrøfter og udgravningsareal.
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Udgravningsdata
Udgravningen er påbegyndt den 14/6 2010, og endeligt afsluttet i felt den 21/6 2010. Undersøgelsen
er foretaget af arkæolog Kaj F. Rasmussen, som daglig leder, assisteret af museumsformidler Mette
Bundgård.
Undersøgelsens resultater er registrerede løbende, og foreligger efter endt beretnigsarbejde til
fremvisning på museet ved anmodning. Materialet består af feltplaner med notater, snittegninger,
digitale kort over stedet og anlægs og fundlister, samt digitale fotos, og fund.
Sagen er journaliseret på Silkeborg Museum som SIM 3/2010 Jordbærvej.

Metode
Muldafrømning er foretaget med gravemaskine, hvorved muld og råjord er holdt separat for om
muligt at genplacere det i korrekt orden ved tildækningen.
Anlægsspor og forstyrrelser er indmålt med differentiel GPS, og dette materiale ligger til grund for
de her viste kort.

Fremtidigt arbejde
Med indeværende rapport anses arbejdet som afsluttet, og bygherre kan nu foretage det nødvendige
jordarbejde.

28/6 2010 Silkeborg Museum

Cand.mag. Kaj Fredsgaard Rasmussen
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Anlægsliste
Anlæg
A1

Hovedgruppe
Stolpehul

A2

Stolpehul

A3

Udgår

A4

Bygningsdel

A5
A6
A7
A8
A9

Kulturlag
Kulturlag
Grube
Ikke tolkbart
Kulturlag

A10

Grube

Undergruppe
Stolpehul
GG3TRAEKUL
Bred: 39 cm, dyb: 12 cm
Fyld: lyst brungråt let sandet ler med en
smule trækul.
Stolpehul
RB2MODERNE
Udgår
BY2LEROPFYLDT
FUNDAMENTSGROEFTT
Fundamentsgrøft
BY2LEROPFYLDT
FUNDAMENTSGROEFTT
Bred: 65 cm, dyb: 12 cm
Fyld: gulmeleret gråbrunt sandet ler
GG3NYERE TIDS OPFYLD
BB2OPFYLD?
SB5GRUBE NYERE TID
BB2UVIS FUNKTION
GB3OPFYLDT SAENKNING NYERE
TID
Lertagningsgrube med sekundær
deponering af keramik
RB4 NYERE TID
Bred: 150 cm, dyb: 70 cm
Fyld: lidt keramik og noget brændt ler
adskilt af et lag med potteskår
Let keramikholdig grube med en del
trækul og aske. nyere tid omkring 1850.
_Beskrivelse fra udgravning:
Lertagningsgrube. I toppen et anlæg med
ret lidt keramik, men dog en meget skarp
afgrænsning og en hel del brændt ler og
trækul. Anlægget blev derfor prioriteret
en smule lavere end naboanlægget A11
med den megen keramik. Under
snitningen blev det dog omkring 40-50
cm nede i anlægget klart at dette
fundsted er en bedre sluttet kontekst,
hvor der efter al sandsynlighed er tale
om fejlbrændt keramik fra en enkelt
brænding der er deponeret i nærheden af
et ovnanlæg.Dette er baseret på at der
ern en meget stor andel af kar med ret
ens træk i form af glasering og former.
Enkelte kar er dog lidt afvigende,
herunder en buddingform og en enkelt
glaseret urtepotte.
Anlægget er sandsynligvis startet som
lertagningsgrube, men er i sidste ende
anvendt til affald fra produktionen. Et
enkelt skår fra en af nabogrubens gule
tallerkener binder de to anlæg sammen i
tid. Placeringen af dette skår i gruben er
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A11

Grube

A12
A13

Kulturlag
Kulturlag

A14
A15
A16
A17
A18

Kulturlag
Grube
Grube
Grube
Grube

A19

Grube

A20
A21
A22
A23

Bygningsdel
Bygningsdel
Bygningsdel
Grube

dog uklar, da den først blev spottet efter
at al keramikken var fremdraget, om end
i den bunke der stammede fra det dybe
skårlag, og ikke fra topfylden. Størrelsen
af skåret er dog så lille at en
dyretransport ikke kan udelukkes 100%,
selvom der ikke er iagttaget dyregange i
dette niveau
Lertagningsgrube med sekundær
Nyere tid (1661 - )
deponering af keramik
RB4 NYERE TID
Bred: 120 cm, dyb: 40 cm
Fyld: mørkbrun jord med en del
keramik. Bunden helt tætpakket med
keramik og enkelt sten (max 20 cm)
Meget keramikholdig grube med en
noget trækul og aske. nyere tid omkring
1850.
Beskrivelse fra udgravning:
Lertagningsgrube med ret megen
keramik, hvor de ældste er
repræsenterede ved fire til fem
tallerkener (2-3 gule og 2 hvidlige), og
det yngste sandsynligvis er en større
mængde traditionelle urtepotter.
Fragmenteringsgraden for det ældste
glaserede materiale er ret stor, og
materialet kan derfor stamme fra en
oprydning af en gammel bunke på
overfladen nær ved anlægget. De tre af
tallerkenerne lå dog ret samlede i en
stak, selvom det er klart at de har været
fragmenterede allerede ved
deponeringen. Anlægget består egentligt
af to gruber, hvor den nordvestligste
indeholdt færrest gamle skår, og den
sydøstligste flest. Der er derfor muligvis
tale om en genopgravning i kanten af en
gammel grube, hvor man har formodet
der var godt ler på basis af en synlig
markering i overfladen med fejlbrændt
keramik.
GB2OPFYLDT LAVNING
GB3OPFYLDT LAVNING NYERE
TID
GB2OPFYLD GRUSET HULVEJ?
GB3GRUBE NYERE TID
BR3
BR3
RB4GRUBE MED MEGET TEGL OG
STNYERE TID
RB4GRUBE MED KERAMIK NYERE
TID
BB4FUNDAMENTSGROEFT
BB4FUNDAMENTSGROEFT
BB4FUNDAMENTSGROEFT
BB4GRUBE

12

Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )
Nyere tid (1661 - )

SIM 3/2010 Jordbærvej
Kaj Fredsgaard Rasmussen

A24
A25

Grube
Brønd

A26

Kulturlag

A27
A28
A29

Stolpehul
Stolpehul
Dyrkningsspor

A30

Landtransport

A31

Dyrkningsspor

A32

Landtransport

A33

Dyrkningsspor

A34

Landtransport

A35

Grube

A100

Grube

A101

Grube

A102

Grube

BB4GRUBE
Produktionsbrønd
BB4GRUBE MED MEGET TEGL OG
STEN
GB4LERTAGNINGSGRUBE?
Resultatet af sammenhængende
lergravning langs Herredsvej?
BB3STOLPE? MODERNE
BB3STOLPE? MODERNE
Agerrene
BB3REN?
Hjulspor?
BB3VEJ?
Agerrene
BB3REN
Hjulspor?
BB3VEJ?
Agerrene
BB3REN
Hjulspor?
GRUSDRAEN / HULVEJ
Grube
GB3STOLPEHUL
Grube
Lertagningsgrube med lidt keramik.
Anlægget er rundbundet og ikke særlig
dybt, og gruben indeholdt markant
mindre, og mere fragmenteret keramik
end nabogruben A11. Keramikkens
tilstedeværelse her er derfor
sandsynligvis sekundær.
Bred: 206 cm, dyb: 46 cm
Fyld: mørkt brunt sandet ler med
trækulsnistre
Foto: F2/11, F2/12, F2/13, F2/61, F2/76
Fund: X11: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Grube
Lertagningsgrube med ret lidt keramik.
Anlægget er rundbundet og ikke særlig
dybt, og gruben indeholdt markant
mindre, og mere fragmenteret keramik
end nabogruben A100. Keramikkens
tilstedeværelse her er derfor
sandsynligvis ligeledes sekundær.
Bred: 110 cm, dyb: 22 cm
Fyld: mørkt brunt sandet ler med
trækulsnistre
Foto: F2/11, F2/13
Fund: X10: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Grube
Lertagningsgrube med lidt keramik. I
bunden er der iagttaget to
stolpehulslignende nedgravninger, som
skønnes ikke at kunne høre til en
bygning i området. Det ene stolpespor
indeholdt en del teglsten. Topfylden,
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A103

Grube

A104

Grube

A105

Landtransport

A106

Landtransport

A107

Landtransport

A108

Grube

A109

Grube

A110

Grube

A111

Grube

A112

Grube

som opfattes som affaldslag, indeholdt
flere lerkar, hvoraf et er bevaret i form
af en hel karside. Anlæggets funktion er
uvist, men lertagning er absolut en
mulighed som en del af forklaringen.
Bred: 130 cm, dyb: 65 cm
Foto: F2/14, F2/64
Fund: X17: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Grube
Grålig fyld. naturlig kontekst (rodvælter)
Grube
Grålig fyld. naturlig kontekst.
Hjulspor
Hulvejslignende kærrespor. I bunden en
lys grå gruset fyld med lave hulvejsspor
nederst. Anlægget er opfyldt samtidig
med Sorringkeramikkens højtid, hvorved
der er deponeret flere stykker Sorring
keramik i forløbet. Samme som
prøvegravningens A31 og A12.
Snit 1:
Bred: 320 cm, dyb: 26 cm
Fyld: 1) lyst gråt leret, gruset sand
3) mellem gråt leret sand med Sorring
keramik
Snit 2:
Bred: 278 cm, dyb: 52 cm
Fyld: 4) rødligt brunt leret sand, meget
homogent
5) homogent gulligt brunt let leret sand
6) homogent gråligt brunt let leret sand
7) homogent gråt let leret sand med en
del grus – kørespor.
Foto: F2/9, F2/10, F2/25, F2/62, F2/63
Fund: X21: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Hjulspor
Gruset gråt vejspor, som løber sammen
med kærresporet A105
Bred: ca. 150 cm, dyb: 0-12 cm
Fyld: 1) lyst gråt leret, gruset sand
2) lyst gråt leret sand
Foto: F2/25, F2/62
Hjulspor
Let gruset muligt vejspor. Der er en svag
mulighed for at dette hænger sammen
med A106.
Grube
Meget moderne markgrube
Grube
Dræn
Grube
Stenspor
Grube
Stenspor
Grube
Ret ny markgrube
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A113

Grube

A114
A115

Sten
Stolpehul

A116

Stolpehul

A117
A118

Sten
Stolpehul

A119
A120

Sten
Grube

A121

Grube

A122

Grube

A123
A124
A125
A126

Grube
Grube
Grube
Grube

A127

Grube

A128

Grube

A129

Grube

A130

Bygningsdel

Grube
Ret ny markgrube
Stenspor, Natur
Stolpehul
Bred: 38 cm, dyb; 14 cm
Fyld: gråligt
Lyst gråbunt stolpespor, som
formodentligt stammer fra jernalder.
Stolpehul
Bred: 34 cm, dyb: 16 cm
Fyld: gråligt
Stenspor, Kultur
Stolpehul
Bred: 33 cm, dyb: 18 cm
Fyld: gråligt
Stenspor, Kultur
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Fund: X30: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Fund: X16: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Bred: 220 cm, dyb: 16 cm
Skærer A153
Foto: F2/46
Fund: X22: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Materialetagningsgrube, søgegrube
Materialetagningsgrube, søgegrube
Materialetagningsgrube, søgegrube
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Bred: ca. 85 cm, dyb: 20 cm
Fund: X20: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Bred: 354 cm, dyb: 36 cm
Fyld: a) gråbrunt sandet ler brændingsmile
b) gulligt brunt sandet ler lertagningsgrube
c) brunt leret sand – lertagningsgrube
med deponi af keramik
Foto: F2/43, F2/44, F2/47, F2/49
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Materialetagningsgrube, søgegrube
Indeholder keramik.
Fund: X18: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Væggrøft
Fundamentsgrøft fra bygning
Fund: X24: Yngre rødgods (hornmalet)
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A131

Bygningsdel

A132

Grube

A133
A134
A135
A136
A137
A138

Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul

A139
A140
A141
A142
A143
A144
A145
A146
A147
A148
A149
A150

Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Brønd
Kulturlag

vådglasur, kardele
Forsænket gulv
Bred: 560 cm, dyb: 35 cm
Forsænket gulv eller stampet lergulv
som erstatning for det oprindelige. En
stolpe ved niveauforskellen angiver at
der oprindeligt har været en sænkning i
vestenden, som i husets levetid er blevet
udjævnet.
Fyld: 1) sammenrodet ler og muld,
stampet gulv?
2) som 1) men lidt mere heterogent
3) se A151
4) sort kulholdigt leret sand
5) lidt mørkere end fyld 2), gulvlag i en
periode?
Grube
en del tegl, gjorde at denne grube
oprindeligt blev tolket som den historisk
dokumenterede brønd, men et maskinsnit
afslørede at gruben blot var 10 cm dyb,
og sandsynligvis ret moderne.
Fund: X19: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Grube
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul
Stolpehul på grænsen til nedsænkningen
i hus A157
Stolpehul
Grube
Grube
Stolpehul
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Grube
Produktionsbrønd
Kulturlag
Kulturlag med Sorring keramik, og
porcelæn. Muligvis skyldes dette fundlag
lergravning i kanten af Herredsvej.
Aktiviteten stopper indenfor
udgravningsfeltet mod nord, mens det er
dokumenteret et godt stykke her fra ind
mod Sorring på denne matrikel.
Prøvegravningens A5 og A26 er del af
området
Snit ved A131:
Bred: > 200 cm, dyb: 28 cm
Fyld: 3) Homogent brunt leret sand
4) sort kulholdigt leret sand
Gradvist opbygget kulturlag, lagdelt
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A151

Brønd

A152

Grube

A153

Brønd

A154

Brønd

A155

Grube

A156
A157

Stolpehul
Bygning

Snit ved A153:
Bred: >45 cm, dyb: 16 cm
Fund: X14: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Drikkevandsbrønd
Skar værkstedsgulv A131.
Moderne dokumenteret brønd, med en
kampestensforing. Sløjfet efter 1911
formodentligt. Anlægget er ikke gravet i
bund.
Bred: 170 cm, dyb: > 60 cm
Fyld: 3) homogent brunt leret sand
Stenforet, centralt med mørk gråt fyld.
Foto: F2/55, F2/56, F2/57
Fund: X26: Keramik diverse
Materialetagningsgrube
Lertagningsgrube, som er ret sporadisk
dokumenteret af tidsmæssige årsager
Fund: X27: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Produktionsbrønd
Lertagningsgrube som er udvidet til
brønd.
Bred: 386 cm, dyb: >110 cm
Ikke gravet i bund. Skåret af A122
Fyld: lagdelt med ler
Foto: F2/27, F2/42, F2/45, F2/46
Fund: X13: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Produktionsbrønd
Lertagningsgrube som er udvidet til
brønd. Skåret af A127
Bred: > 340 cm, dyb: > 80 cm – ikke
gravet i bund
Foto: F2/48, F2/49
Fund: X15: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele, X31: Yngre rødgods
(hornmalet) vådglasur, kardele
Materialetagningsgrube
Gruben har spor efter ristning af kridt i
form af en cirkulær aftegning i det
afgravede niveau. Kalk har været en
vigtig del af keramikproduktionen til
glasur, og det indgår derfor i
argumentationen for produktion på
stedet.
Snittet, men ikke tegnet
Fund: X23: Yngre rødgods (hornmalet)
vådglasur, kardele
Stolpehul
Sideåben konstruktion
Et mindre pottemagerværksted på lige
omkring 40 kvadratmeter, i hvilket der
sandsynligvis har stået en ovn.
Vestenden er nedsænket, hvilket gør at
vi kunne erkende bygningens bredde
præcist. I nedsænkningen er der to
niveauer, henholdsvist 12 og 20 cm
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A158

Bygning

under afgravet niveau. mellem de to
niveauer er der spor efter en
stolpekonstruktion, der sandsynligvis
skal betragtes som en aktiv jordbarriere,
som har skullet holde det nederste
niveau fladbundet. Østenden er kun
bevaret som en væggrøft i nordsiden, og
med en enkelt hjørnestolpe i sydøst.
Mangelen af væggrube i syd er
sandsynligvis reel, da grøften i nord var
omkring 10 cm dyb. havde den været
tilsvarende i sydsiden, ville den have
været bevaret også her. sydsiden i
østenden har derfor sandsynligvis stået
åben, mens den sænkede del af huset må
have været komplet omkranset af væg,
selvom dette ikke kunne erkendes i
sydsiden.
3-skibet hus
Resterne af et næsten helt nedslidt
jernalderhus
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Fundliste
Fund
X1

Materiale
Keramik/historisk tid

X2

Keramik/historisk tid

X3

Keramik/historisk tid

X4

Keramik/historisk tid

X5

Keramik/historisk tid

X6

Keramik/historisk tid

X7

Keramik/historisk tid

X8

Keramik/historisk tid

X9

Keramik/historisk tid

X10

Keramik/historisk tid

X11

Keramik/historisk tid

Genstand
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Samtlige skår fra det kompakte keramiklag.
Variationen er relativt lille, hvor de fleste kar er af
"potte"-form med båndformede hanke og glasur på
indersiden, samt ned ad ydersiden. Der er to
hovedfarver: Dels grønlige kar, hvor flad bund er
fremherskende, men også røde kar, hvor det
umiddelbart ser ud til at der er lige mange
fladbundede kar og kar med ben. Ornamentikken er
typisk for tiden i området med bølgelinier og
forskellige symboler. Herunder "blomsten" og "zigzag krøllen". Fundet er efter udgravning fordelt på 6
enheder.
Foto: F2/66, F2/71, F2/72, F2/73, F2/77, F2/83,
F2/84, F2/85, F2/86
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Rødt fad med dekoration i form af bølgelinier ved
rand, og spiral centralt.
Foto: F2/89
Statuette
Fod og arm fra en til to keramikstatuetter
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Buddingform med flad bund og bølgede sider.
Foto: F2/66, F2/71, F2/72, F2/73
Keramik diverse
Tre glaserede stykker af tallerkener med prikmønster
ligesom tallerknerne fra A11. Hvidlig glasur på to og
gul på en.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Større mængder glaserede skår. Der er tale om et
udvalgt af et meget rigt inventar med en stor
fragmenteringsgrad. Grubens glaserede fund stammer
hovedsageligt fra østenden, hvor der ser ud til at være
en kontinuer deponering. Fundet er delt i tre
portioner.
Yngre rødgods, urtepotteskår
Urtepotteskår fra centralt i anlægget.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Fire til fem tallerkener. 2 hvide og 2-3 gule. Randen
er prikornamenteret, og den indre bundflade er
udsmykket med en due som har en olivengren i
næbbet, og som befinder sig over vand. Bibelsk
motiv.
Foto: F2/20, F2/21, F2/22, F2/23, F2/59
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Småskår med meget afvigende grøn glasur på furede
skår. Stammer muligvis fra samme kar.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Diverse glaserede skår af samme type som i a11. Nok
sekundært indblandede (Alt er indsamlet, og
mængden er relativt lille).
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Diverse glaserede skår af samme type som i a11. Nok
sekundært indblandede (Alt er indsamlet, og
mængden er pænt mindre end det var tilfældet i A11).
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X12

Keramik/historisk tid

X13

Keramik/historisk tid

X14

Keramik/historisk tid

X15

Keramik/historisk tid

X16

Keramik/historisk tid

X17

Keramik/historisk tid

X18

Keramik/historisk tid

X19

Keramik/historisk tid

X20

Keramik/historisk tid

X21

Keramik/historisk tid

X22

Keramik/historisk tid

X23

Keramik/historisk tid

X24

Keramik/historisk tid

X25

Keramik/historisk tid

X26

Keramik/historisk tid

Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Skår fra en ansamling i østenden. Omkring et grønt
dejfad, lå her diverse skår som ligner dem fra A11,
men desuden lidt jydepotteskår,
som måske har relation til en mile, som blev synlig i
profilsnittet umiddelbart vest for fundstedet.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Meget varieret inventar fra snitning af anlægget. En
smule porcelæn, som var blandet godt ned i fylden.
Nederst i affaldsopfyldningen af brønden dominerede
dog skår fra jydepotter i sort gods. Blandt fundene er
desuden en mursten med ensidig glasering, som nok
stammer fra et ovnkammer.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Samlefund fra fladen af kulturlaget. Konteksten
derfor nok noget usikker. Både fadskår, og elementer
lignende A10-A11. Et enkelt græsgrønt skår virker
dekoreret med prikker.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Skår af stor variation. Det meste passer ind i
fundkomplekset, men enkelte stammer fra en mulig
senere forstyrrelse: Disse er skår af et med udflydende
farver dekoreret fad som derfor muligvis senere end
resten af fundmaterialet.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
En del fadskår, men også typer der minder om
materialet fra A10-A11.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Skår fra fade og store dele af et mere svungent kar
end vi kender fra resten af materialet. Muligvis
stammer de sidste fra en dekoreret kande.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Fadskår med gul glasering.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Fadskår og en bund af en mindre skål med ca. 4 cm
standflade. Alt i gul glasur.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Enkelte dekorerede glaserede skår, men også
urtepottelignende materiale.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Glaserede fejlbrændte skår fremkomne under
maskinsnitning af den opfyldte vej / kærrespor (nord
snittet).
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Glaseret dekoreret skår i Sorring type.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Skår fra fade, samt en mundblæst flaskehals, fra et
anlæg der havde mulige spor efter kalkbrænding.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Glaserede og uglaserede fragmenter fra væggrøft
Keramik diverse
Lille damefigurine med hænderne i siden. Den har
desværre mistet hovedet før deponering. Maskinen
har slået lidt overflade af fra bunden, hvor det
nederste skår er vedlagt.
Keramik diverse
Fadskår dekorerede med udflydende farver, som ikke
er almindelige i det øvrige materiale. Tildelingen til
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X27

Keramik/historisk tid

X28

Keramik/historisk tid

X29

Keramik/historisk tid

X30

Keramik/historisk tid

X31

Keramik/historisk tid

den sene brønd A151, er lidt usikker, men rimeligt
sandsynlig.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Faddele i gul og brun glasering.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Dele af glaserede fade og skåle i Sorring stil. Desuden
flaskefragmenter, en teglsten med smeltet overflade
fra ovnen og en lerblok, som formodentligt er en
støtteblok anvendt ved brænding. Alt sammen fra
sænkningen i keramikerhytten.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Enkelte skår af gulglaserede fade og lidt grønt
glaserede fragmenter, samt et enkelt brunglaseret med
furer.
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Diverse skår. Dels fra et fad, men desuden et skår fra
et hvidligt gult glaseret fad, hvor der er dekoreret med
et kryds (desværre reducerede en rendegraver skåret
en del).
Yngre rødgods (hornmalet) vådglasur, kardele
Bundflade af en skål med gul glasur, og brune
tegninger i form af cirkelsluttende linier og
bølgeringe.
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Nyere tid (1661 - )

A152

Nyere tid (1661 - )

A131

Nyere tid (1661 - )

A133

Nyere tid (1661 - )

A120

Nyere tid (1661 - )

A154
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Fotoliste
Film
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

Foto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F2
F2

10
11

Motiv
Udgravningssituation ved østfeltet
Udgravningssituation ved østfeltet
Udgravningssituation ved østfeltet
Udgravningssituation ved østfeltet
Udgravningssituation ved østfeltet
Udsigt fra østfelt imod vest og nord (panorama)
Udgravningssituation ved østfeltet omkring A10-A11
Udsigt over felt fra østfelt imod vest (panorama)
Udgravningssituation ved østfeltet med besøg af et
ungt Hugin-Munin medlem
Oversigt over køresporet
Oversigt over anlæggene nord for A11

F2

12

Oversigt over anlæggene nord for A11

F2

13

Oversigt over anlæggene omkring A11

F2
F2

14
15

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

16
17
18
19
20
21
22
23
24

F2
F2

25
26

F2
F2

27
28

F2

29

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Oversigt syd for A11
Keramikgruben A10 som den fremstod i det
afgravede niveau
Lodfoto undergravning af snit gennem A11
Mette Bundgård viser A11 frem
Foto ned i fundmassen i A11
Foto ned i fundmassen i A11
X8, øverste tallerken
X8, øverste tallerken
X8, mellemste tallerken
X8, nederste tallerken
Mette Bundgård i færd med snitning af A11, med
lodsejerens gård i baggrunden
køresporet A105-A106
Maskinel snitning af anlæg i vestfeltet ud imod
Herredsvej, med den gamle mølle i baggrunden
Maskinel snitning af A153
situationsbillede fra snitning af A10, hvor fundene
ligger parade
situationsbillede fra snitning af A10, hvor fundene
ligger parade
situationsbillede fra arbejdet med A10
situationsbillede fra arbejdet med A10
situationsbillede fra arbejdet med A10
situationsbillede fra arbejdet med A10
situationsbillede fra arbejdet med A10
situationsbillede fra arbejdet med A10
Skud i "tågen" ned i fundene fra A10
Skud i "tågen" ned i fundene fra A10
Skud af to karsider fra A10
Mette Bundgård i arbejdet på A10
Mette Bundgård i arbejdet på A10
Mette Bundgård i arbejdet på A10
Snit i A153
Fund fra A127
Fund fra A127
snit i A153
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Anlæg

Fund Filmtype
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

Dato
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

A105
A11, A100,
A101
A10, A11,
A100
A10, A11,
A100, A101
A10 A102
A10

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

digitalt foto

14-06-2010

digitalt foto

14-06-2010

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

A105, A106

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

A153
A10

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

A10

digitalt foto

14-06-2010

A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10, A11
A153
A127
A127
A153

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

A105

X8
X8
X8
X8
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F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Snit i A153 og A122
Snit i A127
Snit i A154
Udsnit af profil mellem A127 og A154
Snit i A11 set fra øst
Snit i A10 set fra øst
Snit i A10 set fra øst (raw)
Snit i A11 set fra øst (raw)
Snit i A131, østligst i anlægget
Snit i A131 og A151, centralt i A131
Snit i A131 og A151, vestligst i A131
A131 og A151 i snit, set som panorama
Snit i vestområdet set imod syd med lodsejerens gård
i baggrunden
Oplægning af tallerknerne fra A11. Et skår i den gule
tallerken ører ikke hjemme her, men tilhører en femte
tallerken.
Snit i væggrøft med støttestolpe tilhørende
keramikværkstedet
situationsbillede ved snitning af A100
Snit gennem køresporene A105-A106 (det sydlige
snit)
snit gennem køresporet A105 (det nordlige snit)
Delfoto af anlæggene i A102. nederst til højre ses det
teglstenspakkede "stolpehul"
Nærbillede af fundlaget i A10
Frempræparerede fund i A10

A122, A153
A127
A154
A127, A154
A11
A10
A10
A11
A131
A131, A151
A11, A151
A11, A151

F2

59

F2

60

F2
F2

61
62

F2
F2

63
64

F2
F2

65
66

F2
F2
F2

67
68
69

F2

70

F2

71

Lodfoto (panorama) af de frempræparerede fund
Den nordlige ende af fundlaget med buddingformen
Mette Bundgård i arbejde med tømning af A11
umiddelbart nord for A10
Mette Bundgård i arbejde med tømning af A11
umiddelbart nord for A10
Nær lodfoto af fundsituationen i A10

F2

72

Nær lodfoto af fundsituationen i A10

A10

F2

73

Lodfoto af fundsituationen i a10 som panorama

A10

F2

74

F2
F2

75
76

F2
F2
F2

77
78
79

F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2

80
81
82
83
84
85
86
87

Mette Bundgård i arbejde med tømning af A11
umiddelbart nord for A10
Lodfoto af fundsituationen
Den tømte grube a11 foran A100 og A101, hvor A11
tydeligt består af to gruber
Et kar tilhørende fund X1 fra A10
Dokumentationsarbejde i A10
Stolpehullerne A15 og A16, som er resterne af et ikke
nærmere daterbart jernalderhus
Stolpehul A15
Stolpehul A16
Stolpehul A18
fundene fra A10 omkring det tømte hul
fundene fra A10 omkring det tømte hul
fundene fra A10 omkring det tømte hul
fundene fra A10 omkring det tømte hul
Pakning af fundene fra A10 omkring det tømte hul
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digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

digitalt foto

14-06-2010

A131

digitalt foto

14-06-2010

A100
A105, A106

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

A105
A102

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

A10
A10
A10, A11

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

A10, A11

digitalt foto

14-06-2010

digitalt foto

14-06-2010

digitalt foto

14-06-2010

digitalt foto

14-06-2010

A10, A11

digitalt foto

14-06-2010

A10
A11, A100

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

A10
A15, A16

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

A15
A16
A18
A10
A10
A10
A10
A10

digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010
14-06-2010

X8

A10
A10

A10

X1,
X4

X1,
X4
X1,
X4
X1,
X4

X1

X1
X1
X1
X1
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F2

88

F2
F2

89
90

(Mette Bundgård)
Skårene fra SIM3/2010 på gulvet i fundmodtagelsen
på museet. en stor del af materialet ligger i de store
affaldssække
Fad med spiralmotiv i bunden.
Plastisk figur af kvinde
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X2
X25

digitalt foto

14-06-2010

digitalt foto
digitalt foto

14-06-2010
14-06-2010

