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Arkæologiske søgegrøfter så langt øjet rækker. Grøfterne blev trukket på tværs af vejtracéet med 15 meters mellemrum.

RESUMÉ
Museum Østjylland har forud for anlæggelsen af en ny omfartsvej nord om Grenå foretaget en forundersøgelse samt
senere udgravninger. Der blev undersøgt syv spændende arkæologiske lokaliteter, der ser ud til at spænde i tid fra tidlig
bondestenalder til vikingetid (3900 f. Kr. – 1050 e.Kr.). Denne
artikel præsenterer de foreløbige resultater fra udgravningerne,
da C14-dateringer og andre analyseresultater endnu afventes.
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Omfartsvejen ved Grenå
– en præsentation af udgravningerne

EN NY OG BEDRE VEJ
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Alle søgegrøfterne på omfartsvejen er markeret med rødt. De syv udgravninger er markeret med blå cirkler.
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I løbet af efteråret 2017 slipper borgerne i den nordlige
del af Grenå for larmende og osende lastbiler, der fragter alverdens produkter til og fra havnen. Den tunge trafik
flyttes nemlig fra Mellemstrupvej og Bredstrupvej til en ny
omfartsvej nord om Grenå. Omfartsvejen begynder sit 6,1
km lange forløb ved Hovedvejen til Randers, lige nord for
Dolmer Bygade og slutter ved havnen på Nordhavnsvej.
Den former sig som en halvmåne over Dolmer og Åstrup.
Bygherre på vejprojektet er Norddjurs kommune, og COWI

Museum Østjylland

fungerer som rådgiver. Museum Østjylland takker for et
godt samarbejde med begge i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser.
Før anlægsarbejdet på den nye omfartsvej kunne påbegyndes, foretog Museum Østjylland en større forundersøgelse og derefter flere udgravninger i vejens tracé. Denne
artikel er en foreløbig præsentation af de i alt syv større
og mindre udgravninger, som omfartsvejen ved Grenå til
arkæologernes og mange lokale borgeres begejstring resulterede i. Forundersøgelsen blev påbegyndt i starten af
marts 2015 og stod i første omgang på indtil midt i april.
Herefter var der på grund af afgrøder på markerne pause i
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Lidarkort, der viser højdeforskelle i landskabet. De udgravede lokaliteter er næsten alle
beliggende højt i terrænet.

arbejdet indtil slutningen af august. I løbet af efteråret blev
de syv udgravninger afviklet, og feltarbejdet blev lukket ned
op til juleferien 2015. Der manglede dog stadig afklaring
omkring enkelte detaljer i felten, men på grund af vintervejr
kunne undersøgelserne først endeligt afsluttes i begyndelsen af marts 2016. Efterbearbejdningen af det omfattende
fundmateriale er først lige begyndt. Efter planen skal resultaterne fra flere af udgravningerne fremlægges i Museum
Østjyllands årbog til næste år.

ligste del af Djursland er domineret af kridt. I den vestlige del
af tracéet mest i form af jordfaldshuller i kridtet, der fejlagtigt
kunne tolkes som stolpehuller. I den østlige del af vejen var
det nødvendigt at bruge hakke for at undersøge de forhistoriske levn, da undergrunden bestod af rene kridtskærver.
NYE METODER I FELTEN

Medregnes til- og frakørselsveje samt en enkelt rundkørsel
dækker vejstrækningens arbejdsareal 362.700 m2. For at få
så god en dækningsprocent som muligt ved forundersøgel-

PÅ KANTEN AF DET GAMLE STENALDERHAV

Omfartsvejen løber ind gennem det kuperede morænelandskab nord for Kolindsund, der helt op til dræningen i nyere
tid har delt Djursland på langs. På et såkaldt lidarkort, der
viser højdeforskelle i landskabet, ses det tydeligt, at stenalderhavet, da det havde sin største udstrækning, har gennemskåret landskabet med sine fjordarme og dannet øer og
holme. Senere i bronze- og jernalder har vandet ikke stået
helt så højt, men der har stadig været store vådområder og
engdrag i de lavereliggende områder, hvor åerne har løbet.
Mennesker har til alle tider ønsket at bo på tør, veldrænet
jord, derfor er topografien afgørende, når der skal udpeges
områder med stor sandsynlighed for forhistoriske lokaliteter.
Denne tese kom også til at holde stik på omfartsvejen, da
alle de arkæologiske lokaliteter på nær en ligger på bakkerne med udsigt over landet. Undergrunden på denne øst-

Mikkel Fuglsang går med magnetometervognen over en stubmark
nord for Dolmer.
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Et eksempel på overensstemmelse mellem magnetometeropmålingerne og de reelle
anlæg i undergrunden. De
turkisfarvede pletter er magnetometerets udslag, mens
de sorte opstregninger er de
indmålte forhistoriske anlæg.
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EN GRAVPLADS ALLEREDE PÅ DEN FØRSTE MARK

sen blev de i alt 373 søgegrøfter trukket på tværs af vejen
med 15 meters mellemrum. I søgegrøfterne blev muldlaget
fjernet med maskine, så undergrunden blev blottet. De arkæologiske levn, der stadig fandtes, kunne dermed registreres.
Inden gravemaskinen trak de lange ar gennem landskabet,
var en anden og noget mere ukendt maskine blevet skubbet
rundt på hele tracéet. Kun iført et bomuldsjoggingsæt uden
metaldele, der kunne forstyrre mekanikken, travede Mikkel
Fuglsang fra Museum Midtjylland de mange tusinde skridt
med et såkaldt magnetometer foran sig. Et magnetometer eller en georadar, som den også kaldes, anvender elektromagnetiske bølger til at kortlægge alle typer af objekter og strukturer i jorden, f.eks. sten, metal, kogegruber, fundamenter,
voldgrave og ledninger. Bølgerne udsendes i korte impulser
fra en antenne, placeret nær ved jordoverfladen, og impulserne reflekteres, når de rammer grænseflader mellem materialer med forskellige elektromagnetiske egenskaber. Disse
forstyrrelser eller anomalier kan registreres ved hjælp af et
magnetometer. Målingerne foretages med en lille målevogn
for hver halve meter i et på forhånd udsat koordinatsystem.
De resultater, Mikkel fik fra magnetometermålingerne, stemte
ganske fint overens med de menneskeskabte forandringer,
de efterfølgende udgravninger påviste i undergrunden i form
af større gruber og lignende. Målingerne var derfor et godt
supplement til søgegrøfterne, fordi det gav overblik over, hvor
stor en udstrækning en koncentration af anlæg havde, og
dermed hvor store udgravningsfelterne skulle være.

I sin artikel et andet sted i nærværende publikation fremlægger Liv Stidsing Reher-Langberg resultaterne fra udgravningen af en gravplads med seks mere eller mindre velbevarede urnegrave (MOE 480 Tørhøj III). Den første af urnerne
blev ramt af en søgegrøft allerede på forundersøgelsens
anden dag. Den var dog i en noget nedpløjet og ramponeret forfatning. Det tog derfor yderligere et par dage, før en
nærmere afrensning afslørede, at der var tale om et noget
mere spændende forhistorisk anlæg, end først antaget.

En frilagt urne fra gravpladsen Tørhøj III.

71

Årbog 2016

0

Årbog 2016

EN MULIG SLAGTEPLADS

Museum Østjylland

|

På et højtliggende plateau øst for Dolmervej blev der ved
forundersøgelsen registreret et større grubekompleks
med enkelte lerkarskår i toppen (MOE 567 Flintbakken).
Magnetometermålingerne sandsynliggjorde, at der kunne
ligge flere gruber i tracéet, hvilket også blev bekræftet ved
muldafrømningen. Med en størrelse på op til 3,5 meter i
diameter syntes gruberne trods alt for store at undersøge
med håndskovlen. Derfor blev gravemaskinen hentet til
hjælp. Den ene halvdel af de dybe gruber blev fjernet, og
i flere af dem blev blotlagt store koncentrationer af overordentligt velbevarede dyreknogler. Der var tilmed i en af
gruberne knogledele fra et menneske. De nærmere detaljer omkring udgravningen af menneskeknoglerne, og de
analyser, der er igangsat i forbindelse med dyreknoglerne,
skal dog ikke afsløres her. I løbet af det næste års tid
kommer der forhåbentlig spændende resultater ind, der
kan berettes om i en artikel i Museum Østjyllands årbog
næste år.

En samling af dyreknogler fra en af de store gruber.

ET LILLE HUS PÅ BAKKEN

Højt beliggende med en fin udsigt over dalen, hvor Grenå
nu ligger, blev der udgravet et enkelt treskibet langhus omgivet af flere kogegruber og gruber (MOE 568 V. Hesseldal
Vest). Der blev i husets stolpehuller kun fundet et par små
lerkarskår og et jernsøm, der sandsynligvis er fra nyere tid,
men måden, det lille hus er konstrueret på, antyder, at det
kunne være fra vikingetiden (750 – 1050 e.Kr.). Det vestligste sæt tagbærende stolpehuller er trukket lidt ind mod
husets midte, så de to rækker af stolper danner en let cigarform. Desuden er indgangene, der ses som de to sæt
stolpehuller, der ligger både nord og syd for huset, placeret ud mod gavlenden mod øst, hvilket er et konstruktionstræk, der netop ses i vikingetidshuse. Under udgravningen
af huset var det ikke muligt at afgøre, om der havde været
flere tagbærende stolpehuller i østenden, så indgangene

Susanne Østergaard fra Moesgård Museums afdeling for Konservering og Naturvidenskab hjalp til med at afrense menneskeknoglerne
fra en af gruberne.
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Det treskibede langhus, der efter C14-analyse kan vise sig at være
fra vikingetiden.

På illustrationen ses de otte
huse fra Vester Hesseldal
II. Med brunt er markeret
to områder med bevaret
kulturlag. Det vil sige jordlag,
der er opstået på grund af
menneskelig aktivitet. Ofte
er laget mørkfarvet, fordi det
oprindeligt er skabt af store
mængder organisk materiale
og trækul. Der blev registreret
kulturlag i vekslende tykkelse
over næsten hele udgravningsfeltet. Det kan dog
være meget tidskrævende at
udgrave et sådant lag, der
eventuelt indeholder mange
fund, derfor blev det prioriteret
kun at bevare det de steder,
hvor der var opført huse oven
i kulturlaget. Med blå streg er
vist de otte treskibede langhuse, der blev udgravet ved
Vester Hesseldal II.
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derved blev rykket ind midt på bygningen. Det blev derfor besluttet, at al den jord, der var bevaret som fyld i de
tagbærende stolpehuller, skulle floteres. Det vil kort fortalt
sige, at jorden bliver gennemvædet med vand, så alle forkullede plantedele, der måtte være bevaret, flyder ovenpå.
Disse korn, nøddeskaller, trækul osv. kan derefter bruges
til C14 datering. I skrivende stund er det materiale, der kom
ud af floteringsarbejdet, sendt til videre analyse. Resultatet, forhåbentlig i form af en datering af huset, ventes i
løbet af vinteren.
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På billedet se de tagbærende
stolpehuller fra et treskibet
langhus, der er gravet ned i
kulturlaget. Stolpehullerne ses
tydeligt i det mørke lag, fordi
husets gulv muligvis har været
dækket af en blanding af
mergel og kridt. Da huset blev
revet ned, og stolperne trukket op, er hullerne blevet fyldt
med det lyse gulvmateriale.

UDGRAVNINGEN BEKRÆFTEDE

dre værkstedsbygninger eller stalde. Hvis landsbyen havde
været totaludgravet, havde det været muligt at udlede mere
om landsbyens sammensætning. Langhusene kunne ud fra
deres indbyrdes stratigrafi måske have været koblet sammen i gårdsanlæg. Som oftest ses der i gårde fra ældre romersk jernalder et beboelseshus samt en eller flere mindre
bygninger. De overlap, der ses mellem flere af husene ved
Vester Hesseldal, viser, at ikke alle gårdene i landsbyen kan
have været beboet på samme tid. Forsøg med at opføre
huse med jordgravede stolper har vist, at de tagbærende

R EKOGNOSCERINGEN

Forud for de udgravninger, Museum Østjylland i 2011 foretog i forbindelse med kabelføringen til Anholt Havmøllepark,
blev der rekognosceret på markerne i et bredt bælte over
tracéet. Der blev opsamlet store mængder keramik og flint,
der antydede, at der lå bopladser fra forskellige forhistoriske
perioder under pløjelaget.1 Blandt andet blev der ca. 170
vest for Robstrupvej, nordvest for gården Vester Hesseldal
registreret en del keramik, der kunne dateres til ældre romersk jernalder (Kr f. -200 e.Kr.). Omfartsvejen løber delvist
parallelt med kabeltracéet, og den skærer derfor igennem
det rekognoscerede område. Med den viden i baghovedet blev søgegrøfterne ved Vester Hesseldal trukket med
tilbageholdt åndedræt. De mange skår, der var transporteret
op i muldlaget af ploven, kunne indikere, at den formodede
bebyggelse var helt pløjet væk. Det viste sig heldigvis, at et
ganske tykt lag muld havde bevaret otte treskibede langhuse og flere mindre hegnsforløb (MOE 569 Vester Hesseldal II). Desværre er landsbyen kun afgrænset mod tre
verdenshjørner. Tre af husene er ikke helt frilagt mod syd
og sydøst, og der er sandsynlighed for, at bebyggelsen
fortsætter endnu længere i denne retning. Fire af de treskibede langhuse har seks sæt tagbærende stolpehuller og
tolkes som beboelseshuse, der i denne del af jernalderen
har stald i østenden. De resterende fire huse har fire sæt
tagbærende stolpehuller og anses derfor for at være min-

Tyndnakket flintøkse, som den lå i kulturlaget ved V. Hesseldal øst.
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stolper efter en periode på 30 til 40 år kan være så rådne,
at det er nødvendigt at bygge et nyt hus. Andre faktorer som
et generationsskifte i familien kan måske også have været
medvirkende til, at gården blev opført på ny.
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LANDSBY PÅ TIDLIGERE TIDERS AFFALDSLAG

Umiddelbart nord for gården Vester Hesseldal og kun 170
meter øst for den føromtalte jernalderlandsby ved Vester
Hesseldal II blev der på begge sider af Robstrupvej afdækket et stort kulturlag (MOE 570 V. Hesseldal Øst). Laget,
der er bevaret i en naturlig lavning, hvor plovskæret ikke
når ned, viste sig at indeholde fund fra flere perioder af
forhistorien. Lerkarskår og flintafslag er smidt ud som affald fra de skiftende bosættelser, der har været i nærheden af lavningen. En fin delvist slebet tyndnakket økse,
et fladehugget segl samt flere ornamenterede lerkarskår
viser, at der har været aktivitet i området allerede i den
første del af bondestenalderen (3900-2800 f.Kr.). I løbet
af den førromerske jernalder (500 - Kr.f.) anlægges der en
landsby delvist oven på kulturlaget, hvor stolpehullerne fra
tre treskibede langhuse er gravet ned gennem resterne af
tidligere tiders affald.

Fladehugget segl fra kulturlaget ved V. Hesseldal Øst.

Ornamenteret keramik fra bondestenalderen ved V. Hesseldal Øst.

De to østligste sæt tagbærende stolpehuller i et førromersk
langhus, der er opført på kulturlaget ved V. Hesseldal Øst.
Stolpehullerne fra huset kunne
ikke registreres, før kulturlaget
var fjernet, men det stolpehul,
der sidder i udgravningsfeltets
sydlige kant, fremstod lysere
i farven end kulturlaget, der
løber som et gråsort lag i
udgravningsfeltets kanter/
profiler. Det kunne derfor afgøres, at huset var yngre end
kulturlaget.
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Flintskrabere, samlet op nord
for den lille forhøjning på marken ved MOE Robstrup II.

EN BOPLADS, DER KUN ER SAMLET OP

lerkar samt knuse- og kværnsten, der tyder på, at denne
boplads strækker sig længere mod nord”.2 Denne formodning kom heldigvis til at holde stik, og til vores held skulle der
netop ved Hammelevvej anlægges til- og frakørsler til omfartsvejen, hvilket gav os mulighed for at udgrave et større
område. Muldafrømningen afslørede et væld af stolpehuller,
og undergrunden, der bestod af kridtskærver, gjorde det
ikke nemmere at få system i de mange anlæg.
Landsbyen ved Hammelevvej er desværre kun afgrænset mod syd, så det er ikke muligt at afgøre, hvor stor den
oprindeligt har været. Der blev registreret ca. 40 treskibede
langhuse, inklusiv de to tidligere fra kabeltracéet. Husene
kan henføres til mindst ni gårdsanlæg, hvoraf hovedparten
er blevet genopført flere gange samme sted. Keramikmaterialet fra udgravningen er endnu ikke bearbejdet. Dateringen
af landsbyen synes dog at ligge fra den sene del af førromersk jernalder og ind i det første århundrede af ældre
romersk jernalder (200 f.Kr. fødsel – 100 e.Kr. fødsel).
Det var ikke muligt inden for den tidshorisont, museet
havde til rådighed, at nå at undersøge hele lokaliteten til
bunds. Det blev derfor besluttet, at gruberne fra Hammelev
Syd II skulle prioriteres højt. Mange af dem indeholdt ganske
velbevarede knogler i fladen, og de fremstod med en ensartethed i såvel størrelse som fyld, der gjorde dem meget
interessante. Der blev registreret i alt 24 gruber i den del
af landsbyen, der kunne udgraves. Tre af gruberne havde
ensartet homogen fyld, og skal derfor ikke omtales yderligere her. Tre gruber kunne ikke med sikkerhed regnes som

På en mark i et forholdsvist fladt terræn 265 meter øst for
Robstrupvej rekognoscerede vi flere gange i løbet af efteråret efter flint. De mange traveture med næsen i mulden
frem og tilbage over marken resulterede i en del flintredskaber og afslag, der kunne dateres til bondestenalderen
(3900 -1700 f.Kr.). Fundene lå primært i en nordsyd-gående bane nord for en lille forhøjning på marken. Der blev
trukket en ekstra grøft for at lokalisere mulige anlæg fra en
bebyggelse. Det gav dog ikke noget resultat. Det flade
landskab har nok i vinterhalvåret været vådt at færdes på.
Fundene tolkes derfor som affald fra en lille bosættelse, der
har ligget på forhøjningen umiddelbart syd for vejtracéet.
Dyrkningen af jorden har efterhånden trukket flintkoncentrationen længere mod nord.
SPÆNDENDE GRUBER MED EN ENDNU UKENDT
FUNKTION

Femhundrede meter nord for Åstrup, øst for Hammelevvej,
registrerede arkæologerne Thomas Booker Nielsen og Lisbeth Wincentz i 2011 en jernalderbebyggelse i forbindelse
med undersøgelserne i kabeltracéet til Anholt Havmøllepark
(MOE 163 Hammelev Syd). Der blev udgravet to treskibede
langhuse og en mulig mindre værkstedsbygning. Husene
dateredes til yngre førromersk jernalder. Lisbeth Wincentz
har i sin artikel om kabeludgravningen i Museum Østjyllands
årbog fra 2013 skrevet følgende; ”Ved overfladeopsamlingerne forud for undersøgelsen blev fundet en del skår fra
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Jernalderlandsbyen Hammelev Syd II med alle de ca. 40 treskibede langhuse markeret med sorte streger gennem de tagbærende stolpehuller. De
to østligste huse er undersøgt i forbindelse med etableringen af kablerne til Anholt Havmøllepark i 2011. De blå cirkler fordelt på det nordlige felt er
de lagdelte gruber, hvis indhold nu er sendt til nærmere analyse og C14 datering. Den grå øst-vestgående bane, der deler den aktuelle udgravning
i to dele, er et stærkstrømskabel, der skulle holdes en vis sikkerhedsafstand til. Det var derfor ikke muligt at trække søgegrøfter hen over det.

hørende til gruberne med tydelig lagdeling. De resterende
18 gruber lå alle inde i et treskibet langhus, oftest langs en
væg. De fremstod cirkelrunde i fladen og med en diameter
på mellem 0,85 og 1,35 meter. I profil var de mere eller mindre lagdelte, men fælles for dem var, at de nederst havde et
gråsort fedtet lag ofte helt uden indslag af kalkskærver. Det
mørke lag så derefter ud til at være forseglet af et rent kridt/
mergellag eller et lag af rødlig ler blandt med kridt og mergel.
Over det dækkende kridt eller lerlag kunne i flere tilfælde ses
et mere opblandet gråsort lag, der igen blev forseglet af et
kridtlag. I to af gruberne er der fundet fine bennåle. De kan
været endt i gruberne som affald, men det er også muligt, at
de kan have noget at gøre med anlæggenes funktion.

En lagdelt grube fra Hammelevvej Syd II. Det gråsorte lag i bunden
er dækket af et lag kridt eller mergel.
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SALTBÆKKEN

På sydsiden af Saltbækken kun små 700 meter fra omfartsvejens afslutning mod øst blev undersøgt fire anlæg,
der tolkes som en mindre produktionsplads. Der blev udgravet to anlæg, der begge blev tolket som en såkaldt
langild samt en dyb grube. En langild er en aflang, smal
varmekilde. Der har ikke nødvendigvis været åben ild i de
lave nedgravninger, men de mange ca. 10 x 10 cm store
sten i anlæggene har været varmet op og sandsynligvis
brugt til at tørre et materiale hen over. Den dybe grube
indeholdt en stor mængde tynde grene, som har ligget
vanddrukkent, mens gruben var i brug. De helt lige grene
har ingen sidegrene og ser ud til at være bevist udvalgt.
Der er endnu ikke foretaget en vedbestemmelse af træet,
så det er ikke muligt at afgøre, hvad funktionen har været.
Muligvis kan det dreje sig om birk til bast eller pil og hassel
til fletværk i vægge, kurve eller lignende. Der blev taget
prøver af fylden fra gruben af Mads Bakken Thastrup fra
Moesgård Museums afdeling for Konservering og Naturvidenskab. Prøverne indeholdt ukrudtsfrø fra planter, der
vokser på marker og fugtig jord. Hvilket stemmer fint overens med de kær og enge, der sandsynligvis har været ved
brinken af Saltbækken gennem tiden. Anlæggene er ikke
dateret. Langild og gruber til materialeforarbejdning har eksisteret langt op i nyere tid.
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En lille bennål med knækket spids. Det er det ene af to eksemplarer, der blev fundet i gruberne fra Hammelevvej Syd II.

Mads Bakken Thastrup fra Moesgård Museums afdeling for Konservering og Naturvidenskab tager prøver fra den store grube ved
Saltbækken.

De specielle gruber fra Hammelev Syd II tolkes som en
form for produktions- eller opbevaringsanlæg. De forseglende låg af kridt og mergel kunne måske antyde, at der var
en vis lugt ved det organiske materiale, der blev opbevaret i
gruben. Det kunne måske være fisk, men det er vanskeligt at
afgøre alene ud fra grubernes udseende. Der er derfor taget
ca. 15 liter jord med fra alle lag i gruberne. Jordprøver fra to
udvalgte gruber er i foråret 2016 blevet soldet og floteret.
Floteringsresultaterne er nu afleveret til Moesgård Museums
afdeling for Konservering og Naturvidenskab. Her vil man
undersøge, om prøverne indeholder noget, der kan afsløre
mere om grubernes funktion. Derudover sendes der materiale til C14-datering. Svarene på analyserne afventes med
spænding af alle, der har været involveret i udgravningen, og
efter planen kommer der en opfølgende artikel om gruberne
ved Hammelevvej i Museum Østjyllands Årbog i 2017.

FORMIDLING AF UDGRAVNINGERNE PÅ
O MFARTSVEJEN

I et fint samarbejde med Norddjurs kommune, primært deres pr-ansvarlige Julie Marie Preut, arrangerede Museum
Østjylland formidling af udgravningerne på omfartsvejen til
kommunens skoleklasser. Skolerne kunne booke tid til en
times rundvisning på udgravningsfelterne i tre uger i november og december. Dette tilbud var der ganske mange,
der tog imod. I alt otte klasser, samlet 175 elever og 14
lærere, trodsede vinterkulden og risikoen for beskidte sko
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og mødte op ved enten gravpladsen eller jernalderlandsbyen ved Hammelevvej. En enkelt gang foregik fremvisningen af plancher og fund dog på en af de lokale skoler, da
vejret var for udfordrende for en 3. klasse. Eleverne stillede
utroligt mange gode spørgsmål til arkæologerne, og de
prøvede gerne selv at hakke i kridtskærverne. Der blev
dog heller ikke lagt skjul på deres undren over for vores
valg af levevej.
Søndag den 22. november inviterede Norddjurs Kommune og Museum Østjylland til Åbent hus på udgravningerne.
Desværre viste vejret sig ikke fra sin bedste side, og besøgstallet blev måske præget af årets første snestorm. Der
kom i alt 20 besøgende. De fleste blev i de lune skurvogne
og så på fund. Der var dog også enkelte, der vovede sig ud
på feltet, da solen tittede lidt frem i løbet af dagen
Flere af udgravningerne på omfartsvejen lå tæt ved enten Robstrupvej eller Hammelevvej, og det, at felterne var
synlige fra vejen, betød, at der kom rigtigt mange lokale
besøgende. Mange kiggede spontant forbi, når de passerede os, mens andre havde taget turen med det formål
at få afklaret et spørgsmål eller to om det arkæologiske
arbejde og vores fund
De arkæologiske undersøgelser på den nye omfartsvejen
nord om Grenå gav en masse fine resultater, som det bliver
spændene at arbejde videre med de kommende måneder.
Efterhånden som alle analyser bliver gennemført, får vi et
tydeligere billede af hvilket liv, vores forfædre levede i det
område, som snart bliver en vigtig trafikåre.
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En skoleklasse fra Auning Skole på rundvisning.
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RESUMÉ
I forbindelse med en prøvegravning af de arealer, der skal inddrages til etableringen af en motortrafikvej nord om Grenå, blev
der i foråret 2015 fundet en gravplads fra tiden omkring Kristi
fødsel – Tørhøj III. I alt blev der undersøgt seks urnegrave med
de brændte rester af afdøde på lokaliteten. Med denne artikel
skal der gives en kort præsentation af de enkelte grave og af
lokaliteten i sin helhed samt fremlægges nogle betragtninger
over urnegrave i al almindelighed.
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Tørhøj III
– en urnegravplads fra tiden omkring Kristi fødsel
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Fig. 1. Placeringen af gravhøjen Tørhøj, gravene fra udgravningen i 2009 samt gravene fra udgravningen i 2015.
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I 2009 blev der, af det daværende Djurslands Museum,
foretaget en arkæologisk prøvegravning over en strækning
fra Dolmer til Ørbæk, idet der her skulle anlægges en spildevandsledning. I denne forbindelse blev der, ca. 230 m
syd for gravhøjen Tørhøj, fundet to urnegrave fra ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.)(Fig. 1). Den ene af disse grave
bestod af et lerkar placeret med bunden i vejret, mens den
anden grav bestod af et lerkar, også med bunden i vejret,
hvorover der var placeret et fad, ligeledes med bunden i
vejret, og herudover et enkelt bikar (et mindre kar som er
placeret ved siden af urnen, og som kan have indeholdt
mad eller væske).1 Med en tracégravning som denne, hvor
bredden af udgravningsfeltet kun når op på 2 meter, får
arkæologerne kun adgang til et meget begrænset areal, og
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derfor var det da heller ikke muligt dengang at kortlægge
mere af denne gravplads. Det blev det til gengæld i foråret
2015, hvor der skulle foretages en arkæologisk prøvegravning på de nærliggende arealer.
I 2009 blev det besluttet, at der skulle anlægges en
omfartsvej nord om Grenå, fra foden af Dolmer Bygade til
Grenå Havn,2 og i begyndelsen af marts 2015 blev den arkæologiske prøvegravning af de berørte arealer påbegyndt.
Allerede på den første mark, på en østvendt skråning, viste
de første arkæologiske spor sig i den spættede undergrund
– ca. 120 m fra det sted, hvor gravene fra udgravningen i
2009 blev fundet (Fig. 1). Disse spor viste sig ved nærmere
undersøgelser også at være urnegrave, og herefter kunne
endnu en arkæologisk undersøgelse af urnegravpladsen
ved Tørhøj påbegyndes.
Grøfterne fra forundersøgelsen blev udvidet til regulære
udgravningsfelter, og i løbet af foråret 2015 og vinteren

A f L iv S tidsing R eher -L angberg

Fig. 2. Placeringen af de seks
grave, som blev fundet ved
udgravningen: A1, A7, A8, A9,
A39 og A40.
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2015/2016 blev der inden for et areal på ca. 4.500 m2 registreret og undersøgt i alt seks urnegrave (Fig. 2). Foruden
gravene blev der også undersøgt et større antal gruber –
disse tolkes som affaldsgruber og kan ud fra keramikken
dateres til førromersk jernalder, dvs. ca. 100 f.Kr. Der skal i
denne sammenhæng dog ikke berettes yderligere om disse
gruber – om end det var nogle meget fine af slagsen. Fokus
skal her i stedet rettes mod de mere interessante urnegrave.

Grav A1

Graven bestod af i alt tre kar: en urne samt to bikar (Fig. 3).
Alle tre kar var kun delvist bevaret. Urnen, hvori der foruden
de fragmenterede knogler blev fundet en jernkniv, stod placeret med de to bikar umiddelbart mod nord. Det ene af
disse bikar var sekundært brændt, og må således have
været med på ligbrændingsbålet.
Grav A7

URNEGRAVENE

Graven bestod af i alt syv kar: en urne, hvorover der som
låg var lagt et fad med bunden i vejret, samt fem bikar, som
stod placeret rundt om urnen, mod syd og øst (Fig. 4). Graven var næsten helt bevaret; kun bunden af fadet, samt
randen af urnen (altså den øverste del af hele graven) var
bortpløjet. Urnen var næsten helt bevaret, og blandt den
store mængde af fragmenterede brændte knogler var der
i den lagt en kniv og en fibel (et spænde), begge af jern.
Begge genstande var kraftigt rustede, men på trods af dette

Seks urnegrave blev registreret og undersøgt ved udgravningen. Sammen med de to grave, som blev fundet allerede
i 2009, har vi nu kendskab til i alt otte grave fra dette område, og altså inden for det, vi må antage at være samme
gravplads (afstanden mellem gravene fra de to udgravninger
og overensstemmelse i dateringerne taget i betragtning).
Her skal nu følge en præsentation og kort gennemgang
af de seks urnegrave, som blev undersøgt i 2015:
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Fig. 4. Grav A7, som den så ud ved undersøgelsen i felten. Graven
bestod af en urne, et fad samt fem bikar.
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Fig. 3. Grav A1, som den så ud ved undersøgelsen i felten. Graven
bestod af en urne samt to bikar.
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Fig. 5. Fibel fundet
i urnen i grav A7.
Fiblen kan bestemme
som en såkaldt La
Tene Fibula.

kan fiblen med visse forbehold, bestemmes som en såkaldt
La Tene fibula (Fig. 5) og dermed dateres til slutningen af
yngre førromersk jernalder, altså lige omkring Kristi fødsel.
Alle fem bikar var hele, og to af disse var desuden sekundært brændte (Fig. 6).
Grav A8

Graven bestod af i alt tre kar: en urne samt et bikar, begge
stående under et fad, som var placeret med bunden i vejret
(Fig. 7). Urnen og bikarret var begge næsten intakte, mens
der af fadet kun var randen og skår af siden bevaret. Urnen
og bikarret var af næsten samme størrelse og altså, i modsætning til situationen ved de øvrige grave, begge placeret
under fadet. Blandt de brændte knogler i urnen lå fragmenterne af en jernkniv.
Urnen i denne grav viste sig desuden at gemme på en
meget interessant detalje: en større flage viste sig at være

Fig. 6. Eksempel på et sekundært brændt kar. Dette bikar blev
fundet i grav A7.
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gået af karrets bund, og ved brudfladerne sad der en sort
substans – formodentlig beg (Fig. 8). Dette materiale var
uden tvivl blevet påført karret for at reparere og dermed
redde det fra at blive smidt i affaldsgruben. Denne lille detalje viser på fineste vis, at dette kar må have været i brug,
inden det blev brugt som urne. Det betyder altså også, at
karrets primære funktion ikke kan have været at rumme de
brændte knogler fra en afdød. Da karret blev beskadiget, er
det blevet lappet og har hermed formodentlig ikke længere
været i stand til at blive brugt til de formål, som det var tiltænkt. I stedet er karret blevet ophøjet til urne for en af de
nu afdøde beboere i landsbyen.

Fig. 7. Grav A8, som den så ud ved undersøgelsen i felten. Graven
bestod af en urne, et bikar og et fad.

Grav A9

Graven bestod af i alt fem kar: en urne, et fad samt tre bikar. Fadet og bikarrene var imidlertid kun repræsenteret ved
enkelte skår. Ved undersøgelse af urnens indhold, blev der
fundet en fibel samt to mulige knive – alle genstande af jern.
Fiblen kan ikke bestemmes yderligere.

Fig. 8. Bunden af urnen i grav A8. Bunden af karret er blevet beskadiget, hvorefter man har forsøgt at sætte det afslåede skår fast igen
med, hvad der ser ud til at være beg.

Grav A39

Graven fremstod ved muldafrømningen som en mere eller
mindre omrodet bunke af keramikskår – graven var tydeligvis blevet ødelagt af den moderne dyrkning af marken.
Ved en gennemgang af de mange skår, viste graven sig
imidlertid at bestå af en urne, et fad og i hvert fald fire bikar,
hvoraf et eller to var sekundært brændte; altså en noget
mere kompleks grav, end hvad bunken af skår i felten havde
givet udtryk for.
Grav A40

Graven bestod af en meget velbevaret og næsten intakt urne
(Fig. 9). Herudover var der enkelte skår fra et fad, som, ligesom ved de øvrige grave, har været placeret oven på urnen
med bunden i vejret og dermed har fungeret som låg. Kun

Fig. 9. Grav A40, som den så ud ved undersøgelsen i felten. Graven
bestod af en urne, enkelte skår fra et fad og et eller flere bikar.
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ET KULTURHISTORISK PERSPEKTIV

Perioden fra 200 f.Kr. til Kristi fødsel betegnes blandt arkæologer i dag som yngre førromersk jernalder, mens periode fra Kristi fødsel til ca. 200 e.Kr. betegnes som ældre
romersk jernalder. Betegnelsen romersk jernalder dækker
over en periode, hvor det sydskandinaviske område i vid
udstrækning blev influeret af det romerske imperium.3
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De seks urnegrave, som her er blevet præsenteret, dateres alle til tiden omkring Kristi fødsel – formodentlig til den
tidlige del af ældre romersk jernalder (Kr.f.-200 e.Kr.), om
end det ikke helt kan udelukkes, at vi kan være i den sene
del af førromersk jernalder (500 f.Kr.-Kr.f.). Dateringerne
er lavet dels på baggrund af den fibel, som blev fundet i
urnen i grav A7 og dels ud fra de keramikformer, som var
repræsenteret i gravene.
Sammen med de to grave, som blev fundet i 2009, har vi
på denne gravplads kendskab til i alt otte urnegrave. På trods
af den meget varierende forfatning, som gravene var i – fra
den meget fragmenterede grav A39 til den næsten helt bevarede grav A7 – ses der klare overensstemmelser i deres konstruktion og sammensætning: grundlæggende er det, at de
brændte knogler samt eventuelt personligt udstyr er nedlagt i
en urne; over urnen, som låg, er der lagt et fad med bunden i
vejret, og herudover har den gravlagte fået et antal bikar med,
sandsynligvis indeholdende mad til turen til det hinsides. Inden
for disse rammer – urnen, fadet og bikarrene – er der dog
(som det fremgår af beskrivelserne ovenfor) væsentlige variationer i udformningen af gravene. Dette vil jeg komme ind på
senere, men først skal vi se lidt nærmere på samfundet i tiden
omkring Kristi fødsel, som gravene stammer fra.
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Hovedparten af befolkningen i det sydskandinaviske
område havde dengang dog formodentlig ikke den store
viden om det store rige, som lå langt mod syd, selvom vi
ved, at der også har været kontakter til Romerriget. Deres
verden koncentrerede sig i højere grad om det helt lokale,
om agerbruget og dyreholdene og ikke mindst familierelationerne. Agerbrug og dyrehold var på dette tidspunkt helt
centrale dele af samfundet. Befolkningen boede i mindre
bebyggelser, bestående af oftest to til fem gårde. De enkelt gårde bestod af et hovedhus og nogle mindre huse
(økonomibygninger), og gården dannede således den fysiske ramme for det, vi kan betegne som en familieenhed.4
Gårdene var oftest indhegnede, ligesom selve landsbyen
kunne være indhegnet.5
Til bebyggelserne hørte også gravpladserne. Her fik de
døde deres sidste hvilested – lagt i en kiste og begravet eller
brændt på bålet, hvorefter de brændte knogler blev lagt i en
grube (brandplet) eller i en urne.
På gravpladsen ved Tørhøj III fandtes der udelukkende
urnegrave. Dette er den eneste gravform, som kendes fra
førromersk jernalder, mens der i ældre romersk jernalder
ses en langt større variation af gravformer. I denne periode
benytter man sig nogle steder af brandgrave, mens man andre steder benytter sig af jordfæstegrave. Inden for samme
gravplads kan der dog også, spredt mellem hinanden, forekomme både brand- og jordfæstegrave.6
I gravene, og dermed i døden, har den afdøde gerne fået
sit personlige udstyr med – om der er tale om jordfæstegrave eller urnegrave, ser ikke ud til at spille en rolle i forbindelse med hverken mængde eller type af gravgaver.7 Til
rejsen til det hinsides har den afdøde desuden fået ét eller
flere kar med mad og drikke. Som det fremgår af beskrivelserne tidligere, er dette netop også tilfældet for gravene ved
Tørhøj III. Hvad variationer imellem gravene fra Tørhøj III kan
betyde, skal vi nu se nærmere på.
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enkelte løse skår tydede på, at der også havde været nedsat
bikar i graven. Disse var dog så få, at der ikke kunne konkluderes yderligere på hverken antal af bikar eller deres placering.
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BETRAGTNINGER OVER URNEGRAVENE

at den, på den ene eller anden måde, gav mulighed for
personlige fortolkninger.
Som udgangspunkt ser gravene dog ud til at afspejle
nogenlunde de samme begravelsesritualer: den døde er
blevet lagt på et ligbål (evt. efter lit de parade – en fysisk
fremvisning af den afdøde), bærende sin dragt og det hertil
hørende personlige udstyr som smykker og knive. I nogle tilfælde har der også været lagt mindre kar på ligbålet – dette
ser vi ved de sekundært brændte bikar, som findes i flere af
gravene (det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der altid har
været kar med på ligbålene – i så fald er de blot ikke altid
blevet bragt videre til selve graven). Efter endt ligbrænding
er (alle eller nogle af) de brændte knogler blevet lagt ned i en
urne, sammen med det personlige udstyr. Rundt om urnen,
som enten var placeret med bunden i vejret eller med åbningen opad, og som nu indeholdt de sidste fysiske rester af
den afdøde, er et antal af bikar blevet sat – ved dette punkt
fremstår der, som nævnt, flere variationer, både hvad angår
antal af kar, placeringen af dem, og om de har været sekundært brændte (altså med på ligbålet). Herefter er der blevet
lagt et fad, med bunden i vejret, som låg til urnen.
Ved brandgrave forekommer der således at være en
længere række af ritualer forbundet til hele begravelsesceremonien, og i løbet af hele denne proces er den afdøde
og det resterende gravgods blevet håndteret og behandlet
op til flere gange. Således kan materialet i de enkelte grave
både være akkumuleret og sorteret op til flere gange i løbet
af processen.10 Gravene ved Tørhøj III afspejler altså resultatet af en række af hændelser (ikke nødvendigvis med den
store tidsforskel imellem), som klargøring af den afdøde,
ligbrænding, arrangering af den afdødes fysiske rester i en
urne og arrangering af selve graven (og sandsynligvis også
flere processer, som vi som arkæologer i dag desværre
ikke kan aflæse ud fra det materiale, vi har til rådighed). I
løbet af hele denne proces – fra den gravlagte er afgået
ved døden, til urnen og bikarrene er lagt i jorden – kan der

I førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr.f.) benyttede man sig
udelukkende af brandgrave, når en person afgik ved døden. Med overgangen til ældre romersk jernalder skete
der imidlertid en ændring i begravelsesritualerne, idet man
sideløbende med brandgravene nu også benyttede sig af
jordfæstegrave. Med overgangen fra førromersk jernalder
til ældre romersk jernalder ser der således ud til at komme en større grad af variation i begravelsesskikkene og
-ritualerne. Hvad disse variationer reelt afspejler, er imidlertid vanskeligt at sige ud fra det materiale, vi i dag har
til rådighed. Kigger vi på gravudstyret i de forskellige typer af grave, ses der her ingen større variation, hvorfor de
forskellige gravskikke formodentlig ikke afspejler forskelle i
opfattelsen af liv og død.8 I stedet er det blevet foreslået,
at variationerne ’blot’ er resultater af faktorer som modefænomener, personlig præference, slægtstraditioner og
afdødes oprindelse.9
Selvom vi ved gravpladsen ved Tørhøj III kun har at gøre
med én gravtype – urnegrave – er det ganske nærliggende
at betragte disse grave ud fra ovenstående teori. Først og
fremmest ser vi en klar overensstemmelse i de elementer,
som er repræsenteret i de enkelte grave: urne, fad og bikar.
På dette område må der altså være tale om en relativt veldefineret skik. Men her ser overensstemmelserne i gravene
dog ud til at stoppe, idet variationerne i deres udlægning
forekommer at være ganske store. Som det fremgik af gennemgangen af de enkelte grave, så ikke to grave ud til at
være udlagt efter samme princip. Især bikarrene ser ud til at
spille væsentligt ind, idet der her er store variationer i både
antal, placering og tilstedeværelse af sekundært brændte
kar. Måske skal vi her netop betragte variationerne i gravene
som en afspejling af familietraditioner eller personlige præferencer i forhold til gravskikken. Som udgangspunkt må vi
i hvert fald konkludere, at den gravskik, vi ser ved gravpladsen ved Tørhøj III, ikke var fuldstændig klart defineret, men
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Den arkæologiske undersøgelse af gravpladsen ved Tørhøj
III afslørede seks urnegrave fra perioden omkring Kristi fødsel. Sammen med de allerede registrerede urnegrave fra en
tidligere undersøgelse, er der nu kendskab til otte urnegrave
fra denne gravplads. Der er dog al mulig grund til at tro, at
gravpladsen ved Tørhøj III gemmer på flere grave, end dem
der på nuværende tidspunkt er kendskab til. Dette må dog
indtil videre stå hen i det uvisse.
De mange kar og genstande som fandtes i gravene har
dog allerede nu givet os et indblik i og en bedre forståelse
af de gravritualer, som man i tiden omkring Kristi fødsel
benyttede sig af i området omkring Tørhøj.
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meget vel (og højst sandsynligt) være blevet både tilført og
fjernet materiale; noget som arkæologisk ikke kan påvises,
men som vi er nødt til at tage med i betragtning, når vi tolker
sådanne brandgrave.
Alt dette er netop, hvad vi ser ved gravene ved Tørhøj III:
grave, som med deres variationer i urne, antal og placering
af bikar, tilstedeværelse samt antal af sekundært brændte
bikar, et repareret kar, som er blevet ophøjet til urne, netop
afspejler begravelsesvariationer med flere enkeltstående
stadier, og hvor der i løbet af denne proces er plads til personlige præferencer og til at tilføje og fjerne materiale. På
denne måde ender vi altså ud med grave som, på trods
af gennemgående overensstemmelser, ser ud til at variere
rigtig meget.
Og dette er vel netop én af de faktorer, som gør urnegrave – og grave i al almindelighed – så interessante at undersøge, og hvorfor vi igen og igen fyldes med begejstring,
når vi finder en grav og en gravplads som her ved Tørhøj.
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