Arkæologiske udgravninger
i Østjylland 2009-2010
Ved Ejvind Hertz
Indledning

Stenalder (– 1800 f.Kr)

Til denne artikel har museerne med arkæologisk virksomhed i Østjylland i stor
grad selv bidraget med et udvalg af de mest
spændende arkæologiske lokaliteter, der er
fremkommet i årene 2009-2010. De modtagne omtaler og illustrationer er dog suppleret med oplysninger fra enkelte årsberetninger og hjemmesider.
Årene forud for 2009 og 2010 var meget travle år med omfattende arkæologiske udgravninger. Men med de faldende
økonomiske konjunkturer fra 2009 er den
arkæologiske virksomhed faldet drastisk.
Det store boom inden for byggevirksomhed, hvor enkelte museer havde op mod
50 medarbejdere beskæftiget med arkæologiske udgravninger blev afløst af sparetider
med lav byggeaktivitet. Museerne måtte
tage afsked med mange dygtige arkæologer,
og det ser ikke ud til at et lignende boom
vil finde sted foreløbig. Beskæftigelsessituationen ser dog ud til at være stabiliseret
takket være en del større offentlige arbejder
som motorveje m.m.
Det lave aktivitetsniveau har dog ikke
haft nogen indflydelse på de spændende arkæologiske resultater. I nedenstående vil 28
af de mest spændende arkæologiske lokaliteter fra 2009 og 2010 blive omtalt.

Et par indleveringer af unikke genstande til
Horsens Museum har givet genlyd i pressen. Et af fundene er et ravsmykke som
Else Andersen fra Skanderborg fandt på en
udflugt til Endelave. Stykker er let dråbeformet 4,5 cm højt med en gennemboring
og er på den ene side ornamenteret med
streger, som kan have været en egentlig figur. Ved Brakør på nordsiden af Horsens
fjord er der fundet en lille kalksten på 13
x 10 cm. På stenen er der ved indridsning
afbildet en fisker med fallos og med sin
fangst af to fisk.
Forud for anlægsarbejdet af Marselistunnelen foretog Moesgård Museum i et tidligere vådområde, som betegnes som en del
af “Brabrandfjorden” en større undersøgelse. Hovedresultatet af undersøgelsen blev
en belysning af vådområdets udviklingshistorie.
Djursland Museum udgravede i forbindelse med en nedgravning af spildevandsledning dele af en boplads fra grubekeramisk kultur. Den grubekeramiske kultur
dateres til den ældre del af bondestenalderen, der begynder ca. 4000 f. Kr., men den
er endnu stærk præget af jagt og fiskeri. I et
lavtliggende område blev der undersøgt er
større system af bevarede sektioner af fiske-
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gærde på op til 1,5 – 2 m højde. Fiskegærdet dateres til den tidlige bondestenalder:
tragtbægerkulturen (ca. 4000-2800) og
grubekeramisk kultur (ca. 2800-2600).
Silkeborg Museums motorvejsundersøgelser ved Funder resulterede i udgravning af
tre gravhøjsrester fra yngre stenalder og fire
overpløjede gravhøje fra bronzealder. Bebyggelsesspor fremkom i form af hustomter
fra midten af bondestenalder til slutningen
af bronzealder. Ud fra resultaterne antages
det, at området syd for Funder Kirkeby har
været kontinuerligt beboet gennem et par
tusind år fra slutningen af bondestenalderen til begyndelsen af jernalderen.

Bronzealder (1800-500 f.Kr)
Den lille billedsten med en fisker med fallos og to fisk
fra Brakør ses her som foto og i en udtegning.
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Fundet af en sten med 35 skålgruber i
1978 i en overpløjet gravhøj ved Rimsø har
i 2010 medført en undersøgelse af højtomten. I alt 18 fodkranssten var forsynet med
skålgruber og en enkelt med et indridset
hjulkors. De ældste grave er fra sidste del
af bondestenalderen, medens den yngste er
fra den ældre bronzealder. I 2010 blev gravhøjen genopført i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.
Ved en forundersøgelse i en mindre overpløjet gravhøj ved Bønnerup viste det sig,
at gravhøjen var ganske velbevaret. Højen
havde en intakt fodkrans, og der registreredes spor af en formuldet egekiste. Graven
blev tildækket igen, og højen er nu indstillet til fredning.
Djursland Museum er som sædvanlig
leveringsdygtig med nye undersøgelser af
spændende bronzealderhuse. Ved Ørum er
der således undersøgt dele af syv hustom-

Udgravningen ved krydset Ringvej
Syd/Motorvej Syd i Vibyforud for
arbejdet med Marselistunnelen gav
et godt indblik landskabsudviklingen på stedet. I gytje- og tørvelagene lå der mange egestammer.

ter. De to er såkaldte toskibede huse med
en række midtsulestolper fra tidlig bronzealder. Tre huse er treskibede med højremskonstruktion fra mellemste bronzealder.

Jernalder og Vikingetid
(500 f.kr.-1050 e.Kr)
Skanderborg Museum har igennem snart
fem år foretaget arkæologiske undersøgelser i byudviklingsområdet Kildebjerg i Ry.
I 2010 fremkom en samling små fine indhegnede jernaldergårdsanlæg fra tiden omkring år 0.
Mellem Ry og Gl. Ry udgravede Skanderborg Museum en velafgrænset ældre romertidsgravplads med 11 grave. Gravene
var alle almindelige jordfæstegrave af typen “Østjyske lerkargrave” med variationer. Nogle var stenomsatte, nogle næsten
uden sten. Nogle grave lå meget højt og var
delvis ødelagt af pløjning, medens andre lå

dybere og med velbevaret gravudstyr, dog
uden skeletspor. Nogle af gravene var forholdsvis rige med bronzespænder, bælteudstyr, glasperler, hvoraf nogle med guldfolie.
Gravene indeholdt op til 10 lerkar.
Nye undersøgelsesmetoder har givet anledning til, at flere moselig er blevet genundersøgt. Således også moseliget af en kvinde
fundet i en mose ved Auning i 1880’erne.
Undersøgelserne er forgået i et samarbejde
med Panuminstituttet og indbefatter en
CT-scanning med mulighed for at genskabe kvindens ansigt ved skulptør Bjørn Skaarup. Nye C14-dateringer af kvinden viser,
at hun levede omkring 250 f.Kr. Auningkvinden befinder sig til daglig på Randers
Museum (Museum Østjylland).
På Bakkevænget i Fårup har Randers
Museum undersøgt dele af en landsby fra
første århundrede e.Kr. Der er tidligere i
området fundet grave fra samme tid som
jernalderlandsbyen.
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Et af de få forskningsprojekter, som er i
gang i det østjyske, er ved Vædebro/Alken Enge. Her hvor Illerup Å har sit udløb i Mossø er der i tidens løb fundet et
utal af menneskeknogler. Ved undersøgelser fra 1957 til 1962 og nye undersøgelser i
2008 og 2009 er der fremkommet er stort
skeletmateriale, hvoraf enkelte knogler er
C14-dateret til tiden lige omkring Kristi
fødsel. Antropologiske undersøgelser viser,
at de spredtliggende skeletdele er fra yngre
mænd. Sammenholdt med flere blankvåbenskader og en række andre spændende
iagttagelser tolkes skeletdelene som stammende fra individer fra en slagen hær, der
er ofret i den daværende sø. I de kommende år vil et større forskningsprojekt blive
igangsat i området. Projektet er et samarbejde mellem Skanderborg Museum, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi ved Århus
Universitet og Geologisk Institut ved Århus Universitet.

Rekonstruktion af Auning-Kvindens ansigt.

Silkeborg Museum undersøgte i 2009 et
område i Kragelund med jernalderbebyggelse og over 60 slaggegruber fra jernudvindingsovne. På stedet er der også fundet

Et af de små indhegnede
gårdsenheder fra tiden før
Kristi fødsel fra Kildebjerg i Ry
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kulturlag med bevarede spor af viderebearbejdning af jernet samt fund af keramik, som daterer pladsen til 400-500 e.Kr.
Mængden af den producerede jern på stedet er så stor, at det antages, at jernet er
brugt som bytteobjekt eller som handelsvare.
Ved Tranbjerg har Moesgård Museum
undersøgt et areal på 21.000 m2 med jernalderbebyggelse fra 200 til 800 e.Kr. I alt
18 langhuse er undersøgt, og det tolkes, at
husene igennem tid har afspejlet fire til fem
gårdsanlæg. Af spændende fund kan nævnes en romersk mønt, en jernnøgle og en
større mængde dekoreret keramik. Mange
knogler fra husdyr er fundet og kan ved videre analyse give et indblik i bebyggelsens
husdyrhold.

Ved Hummelure nær Skjoldelev har Moesgård Museum som led i et forskningsprojekt afdækket en samlet bebyggelsesstruktur over tidsrummet fra 250 til 750 e.Kr.
Der er tale om meget velbevarede bebyggelsesspor med bevarede stolpespor fra
gårdsindhegninger og huse med vægstolpehuller. I området er der flere jernalderlandsbyer, som tidsmæssigt afløser hinanden, og formodentlig er de forløbere for
det nuværende Skjoldelev. Naturvidenskab
inddrages i vid udstrækning i projektet.
Vest for Gedved har Horsens Museum
siden 2007 forestået de arkæologiske undersøgelser på et ca. 127 ha stort areal. Flere hektar er blevet systematisk undersøgt.
Der er specielt udgravet mange jernalderlandsbyer og enkeltliggende gårde samt fle-

Grundplan af et hus fra yngre jernalder i udgravningen ved Hummelure.
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re mindre gravpladser, der har givet et indgående indblik i bebyggelsesudviklingen.
Der fremkom spor af mindst 74 huse, 80
hegnsforløb, seks jernudvindingsovne, 10
brønde og otte grave. Bebyggelsessporene
strækker sig fra sidst i bronzealder til ind
i vikingetid. Vikingetidsbebyggelsen ligger nærmest Gedved og kan derfor opfattes
som en forløber for det nuværende Gedved. Af interessante fund er der fundet en
guldring, som har fungeret som betalingsguld. Fra gravene er der fundet flere perler,
herunder også flere guldfolieperler.
En bebyggelse fra germansk jernalder og
vikingetid blev delvis undersøgt ved Tjæreby øst for Randers. Bebyggelsen bestod for
det meste af grubehuse, en slags delvis nedgravede værkstedshytter. Der kan også have
været huse på arealet, men nedslidning af
arealet som følge af mange års dyrkning har
i så tilfælde slettet alle spor. Randers Museum forestod undersøgelsen.

Middelalder og nyere tid
(1050 e. Kr – )
En række spændende lokaliteter fra Middelalder og nyere tid optræder i denne
omtale. Overraskende resultater fra voldstedsundersøgelser på Samsø, fund af
landsbybebyggelser med bevarede syldstensfundamenter, samt kloster- og kirkeundersøgelser har præget undersøgelsesvirksomheden.
Nationalmuseets undersøgelser af voldsteder på Samsø i samarbejde med Økomuseum Samsø, Moesgård Museum og
Kulturarvsstyrelsen var i 2009 nået til vold-
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stedet Vesborg. Voldstedet er beliggende på
øens sydvestlige hjørne. Herfra kan indsejlingen til både Store- og Lillebælt overvåges, og det synes derfor naturligt, at kongemagten har valgt at lægge et betydeligt
voldsted her. Voldstedet er placeret på en
naturlig banke, og ved opbygning af voldstedet i 1300-tallet moduleret og videreopbygget med både indre og ydre voldgrave.
Der er kun få bygningsrester tilbage. Et
kraftigt syldstensfundament menes at være
den sidste rest af en tårnbygning i lighed
med det, som findes på Kalø.
Den arkæologiske undersøgelse koncentrerede sig om udgravningen af en bindingsværksbygning på hovedbanken. Flere
steder blev der udlagt søgegrøfte og gjort
vigtige iagttagelser. Der fremkom forbavsende få fund, hvilket kan tyde på en meget
kort brugstid, som et rent militært anlæg.
I samme regi som Vesborg-undersøgelsen er der i 2010 gennemført udgravninger
på voldstedet Bisgård i Onsbjerg sogn på
den nordvestlige del af Samsø. Den arkæologiske undersøgelse viste tilstedeværelsen
af en betydelig bygning på voldstedet med
indvendige mål 10,5 x 7 m. med et grundareal på 73 m2 i to til tre etager. Ved udvidede undersøgelser viste det sig, at voldstedet er langt større og strækker sig ind under
det nuværende Bisgård, hvor rester af flere
bygninger er blevet påvist. Årringsdatering
på egetømmer fra en af voldgravene viste,
at dateringen af voldstedets opbygning skal
sættes til 1290’erne, ca. 100 år ældre end
antaget. Fund af mønter fra Erik Menveds
regeringstid (1286-1319) bekræfter denne
datering.

I 2010 fremkom der nyt om middelaldervoldstederne Sandgravvold og Klosterknoldene ved Galten. Ud til voldstedet
Sandgravvold har der oprindeligt været en
tømmerbygget bro. I 1957 blev de sidste
bevarede rester af broen fjernet i forbindelse med opdyrkning af vådområdet. Til alt
held viser det sig nu, at en lokal gårdejer,
Knud Jørgensen, har en del af egetræstømmeret liggende på et loft. Der kunne foretages årringsdatering på to stykker egetømmer, som begge gav dateringen ca. 1384. I
de kommende år vil der fortsat være fokus
på voldstederne som led i et voldstedsprojekt i et samarbejde mellem museerne i region Midtjylland.
Ved arkæologiske undersøgelser umiddelbart nord for Vrold ved Skanderborg er
der påvist stolpesætningen til to tidlig middelalderhuse. Sandsynligvis har Skanderborg Museum fundet den allernordligste
del af det middelalderlige Vrold.

I Flensted krat ved Låsby har Skanderborg
Museum påvist mindst to syldstensfundamenter til middelalderbygninger. Der ser
ud, som om der kan have været en egentlig middelalderlandsby på stedet. Ud fra de
rigtig gode bevaringsforhold kan arealerne
ikke have været dyrket, siden bebyggelsen
blev nedlagt i middelalderen. Et rigtig godt
eksempel på, at skov kan være helt utrolig
bevarende på arkæologiske spor.
En større middelalderlig landsbybebyggelse blev i 2009 udgravet ved Sorring af
Silkeborg Museum. Der fremkom seks til
syv gårde, hvoraf de fire gårde kan være
samtidige. Årringsdatering fra egetræ i to
brønde viser, at landsbyerne har været på
stedet i 12-1300-årene.
Ved Horsens Museums udgravninger
i Ole Worms Gade undersøgtes en del af
nordfløjen i Johanitterklostret. Et spektakulært fund fremkom, da en større flækket sten viste sig at være et vievandskar, der

Fra udgravningen i Flensted Krat
ses her syldstensfundament til et
middelalderhus.
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formodentlig allerede gik i stykker samtidig med byggeriet af klosteret. Vievandskar
er meget sjældne, da de fleste blev bortskaffet ved reformationen 1536.
I anledning af renovering af Bispetorv i
Århus fik Moesgård Museum lejlighed til
at undersøge et større samlet område på ca.
250 m2. Der var gode fund helt tilbage til
vikingetid i form af flere grubehuse, hvoraf
et var nedbrændt. Det nedbrændte grubehus’ opbygning kunne nøje registreres, og
en række gode fund blev gjort af værktøj
til træbearbejdning. I grubehuset fandtes
endvidere en større mængde rug- og havrekerner, som var blevet forkullet som følge
af branden. Resterne af et middelalderhus
lå ca. midt i feltet og dateres til 1400-tallet med en funktionstid til ca. 1600, hvor
det er fjernet. Som forventet genfandt man
dele af kapitelhuset (fælleshus for domkirkens præster) i østenden af feltet. Sammen
med ældre iagttagelser kan det fastslås, at
huset har været omkring 36 m langt og
10 m bredt og sandsynligvis i flere etager.
Kapitelhuset blev også nedrevet omkring
1600, hvor det synes, som om der er sket
en større omlægning af området.
Siden 1998 har Randers Museum foretaget arkæologiske undersøgelse på den
middelalderlige kirke og kirkegård lige
vest for Tjæreby. Undersøgelserne er nu
afsluttet. Der har været en kirke på stedet siden 1000-tallet, men kirken er opgivet i 1500-tallet. Rester af stenkirken og
flere træbygninger på stedet er undersøgt
og ca. 1200 grave er udgravet. I flere end
700 grave er der skeletrester, som ved videre antropologiske analyser kan give et
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Grav ved Tjæreby Kirke.: Skelettet er af en 15-18-årig
kvinde med en højde på 162 cm. Hun har haft nogle
tandemaljedefekter, der kan skyldes sygdomsforhold eller kostmæssige kriser. Derudover er der porøse områder i øjenhulernes loft. Det sættes i forbindelse med
mangelsygdomme – herunder jernmangel. Kvindens
armstilling antyder, at hun er blevet begravet engang i
1300-tallet.

unikt indblik i den middelalderlige Tjærebys befolkning.
Forud for byggeriet af den nye udstillingsbygning ved Moesgård Museum
foretog arkæologer fra Moesgård en arkæologisk undersøgelse på arealet. Til stor
overraskelse fremkom der velbevarede spor
af en landsby fra 1600-årene med bevarede

syldstensfundamenter. Sporene kan passe
med placeringen af den forsvundne landsby Store Fulden.
Fundet af et pottemagerværksted fra
1850 til 1900 ved Sorring har givet anledning til fornyet forskning inden for keramik- og glasurtyper samt kronologi. Der er
produceret en anseelig mængde keramik på
stedet. Meget keramik fra fejlbrændninger
m.m. blev kasseret og er nu fundet i lertagningsgruber og giver i dag et unikt indblik
i datidens keramikproduktion. Sorring var
dengang kendt for at være et centrum for
produktion af blyglaseret lertøj, kendt som
de “røde potter”.

Forandringer i det
østjyske museumslandskab
Det danske museumslandskab vil ændre
sig betydeligt i de nærmeste år. Den første større museumssammenlægning i Østjylland er allerede gennemført med de tre
parter: Ebeltoft museum, Djursland Museum og Kulturhistorisk Museum Randers,
der nu hedder Museums Østjylland
Kulturarvsstyrelsen har igangsat en større museumsudredning, der har til mål at
højne museernes niveau især på det forsknings- og formidlings/publikationsmæssige
område. Samtidig skal museerne geares til
at tage aktiv del i den udvikling, samfundet undergår, så museerne kan blive stærke
spillere, der sammen med kommuner, interessenter og borgere gør en forskel i en
aktuel dagsorden.
Det er specielt inden for museernes arkæologiske virksomhed, der vil ske ændrin-

ger. Kulturarvsstyrelsen vil inden for et års
tid stille en række krav til niveauet af museernes virksomhed, som ikke alle museer vil
kunne opfylde. Derfor vil det være nødvendig med yderligere museumssammenlægninger på det arkæologiske område. Hvorvidt det er hele museer, der sammenlægges,
eller det er den arkæologiske virksomhed,
som lægges sammen i større sagsbehandlingsenheder, må fremtiden vise. I regnestykket indgår også, at der muligvis vil være
en økonomisk besparelse ved at sammenlægge den arkæologiske administration,
samtidig med at Kulturarvsstyrelsen kun
skal have kontakt men ned til 10 museer
med arkæologisk ansvar i Danmark. I alt er
der i dag 43 statsanerkendte museer med et
arkæologisk ansvarsområde.
Det bliver under alle omstændigheder en
spændende fremtid med store udfordringer
for de østjyske museer. Det er dog tydeligt
at mange kommuner vil se “deres” museumsvæsen kraftig amputeret eller som ikke
eksisterende om føje år. Derimod vil de få
kommuner, hvis museer kan løfte de øgede krav fra Kulturarvsstyrelsen også kunne
yde den service, som det forventer af fremtidens museer.

Noter
Følgende Museer/medarbejdere har bidraget med materiale:
Kulturhistorisk museum Randers: Ernst Stidsing
Silkeborg Museum: Knud Bjerring Jensen
Moesgård Museum: Hans Skov, Jens Jeppesen
Skanderborg Museum: Ejvind Hertz
Djurslands Museum: Niels Axel Boas
Horsens Museum: Via hjemmeside
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