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Indledning
I Nørreådalen syd for Kvorning, foretog Viborg Stiftsmuseum i 2006, forud for råstofindvinding nord for holmen Tindbæk Hestehave, en arkæologisk prøvegravning af indvindingsområdet. Da der ved forundersøgelsen blev fundet en urnegrav samt spor efter flere hustomter,
blev der etapevis foretaget egentlige undersøgelser af fortidsminderne i 2007 og 2009.

Figur 1: Lokaliteten er området markeret med blåt, umiddelbart nord for holmen Tindbæk Hestehave i
Nørreådalen. Kort fra Fund og Fortidsminder (www.fundogfortidsminder.dk).

Ifølge museumsloven hører det til museets vigtigste opgaver at arbejde for at bevare væsentlige fortidsminder for eftertiden. Da fortidsminderne lå i flere koncentrationer ud over arealet,
og råstofindvinding ikke bare kan flyttes, var der ingen vej udenom – vi måtte foretage en
egentlig udgravning
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Udgravningens resultat
På de 4.500m², hvor pløjelaget blev fjernet, var der anlægsspor fra 15 hustomter, et hegnsforløb og flere gruber med ornamenterede lerkarskår fra bl.a. tragtbægerkulturen (3900-2800
f.Kr.). Husene på lokaliteten formodes at være fra tidsrummet 2500-1500 f.Kr. og dermed fra
senere dele af yngre stenalder og fra starten af ældre bronzealder. Desuden fandtes hustomter
og en enkelt urnegrav fra yngre jernalder formodentlig fra tidsrummet 400-700 e.Kr.

Figur 2: Samlet oversigt over området overført på et luftfoto. De røde huse er fra yngre stenalder, det
grønne hus er fra bronzealder, det blå hus er jernalder, mens mintgrønne huse og hegn er enten fra bronzealder eller jernalder.

Boplads fra yngre stenalder samt et hus fra starten af bronzealderen
Husene fra den sene del af yngre stenalder og fra den tidligste bronzealder er ”toskibede”,
dvs. at der midt i huset var en langsgående række stolper, som bar taget sammen med stolper i
væggen (figur 3). I den tidlige bronzealder blev husene ”treskibede”, med to langsgående indre stolperækker, der bar taget. På lokaliteten blev der fundet 7 toskibede hustomter af forskellig størrelse og udformning. De toskibede huse, som det var muligt at datere på grund af
fund fra husenes stolpehuller, var fra den sene del af yngre stenalder (2350-1700 f. Kr). De
øvrige kunne ikke dateres nærmere end yngre stenalder eller starten af bronzealderen ud fra
husenes konstruktion.

4

Figur 3: Rekonstruktion af et toskibet hus fra yngre stenalder. (Illustration: Jeanette Nørgaard, Viborg
Museum).

Længden af husene varierede mellem 12½ og 25½ meter og størrelsen svingede mellem ca.
50 og 160 m². Trods forskellig størrelse, orientering og form (figur 4-6) er det muligt at alle
husene har haft beboelse i den ene ende og stald i den anden. I et tilfælde overlapper to huse
hinanden, og disse to kan derfor ikke have været samtidige. Selvom de øvrige huse ikke overlapper, er der ikke noget som tyder på samtidighed mellem dem. Oftest har bebyggelserne i
yngre stenalder bestået af enkeltgårde, som har rykket lidt rundt i landskabet ved genopførelse, når bygningerne forfaldt og skulle fornyes.

Figur 4: Hus 10 med stolpehullerne markeret med sort, og mulige stolpehuller til huset samt rest af gulv
eller kulturlag markeret med gråt. Husets væg har bestået af en konstruktion med dobbeltstolper, som
var bedst bevaret i husets østende. Hus 10 var det største hus med ca. 160 m² under tag.
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Figur 5: Hus 11 med stolpehullerne markeret med sort. Huset har haft ca. 51 m² under tag.

Figur 6: Hus 9, med stolpehullerne er markeret med sort og rest af forsænket staldende er markeret med
gråt. Huset har haft ca. 93 m² under tag. Gruben (A614) hvorfra der kom flere lerkarskår (figur 9) er
markeret med rødt.

To huse havde forsænket gulv i østenden (figur 6 og figur 8). I Hus 9, som var ca. 90 m² stort,
blev der i forsænkningen fundet et brudstykke fra en slibesten, en flintskraber, flere grove
lerkarskår, et stykke fra en flintknusesten samt et flintafslag.

Figur 7: Lerkar skår fra Hus 9.

Figur 8: Forsænkningen i østenden af Hus 9, set fra øst.

I en grube (A614) i Hus 9 blev der fundet flere ornamenterede skår fra et lerkar, som kan dateres til den sidste del af stenalderen (2350-1700 f. Kr.) (figur 6 og figur 9). Gruben blev for-
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modentlig anlagt mens huset var i brug, og har muligvis haft tilknytning til et ildsted eller
lignende, idet der foruden lerkarskårene var en del trækul i fylden.

Figur 9: Skår fra et lerkar (x90) med ornamentik bestående af omløbende streger. Lerkarskårene blev
fundet i en lille grube (A614) i Hus 9 og har formodentlige været samtidig med huset.

Ved Hus 8 (figur 11), som var et 20,5x6,6m stort treskibet hus, blev der ikke gjort fund af
daterende materiale i stolpehullerne, men husets grundplan tyder på, at det måske er fra den
ældre del af bronzealderen. Muligvis er det en direkte efterfølger for et af de toskibede huse
på lokaliteten. Der blev taget prøver af jord fra husets stolpehuller i håb om, at den indeholder
trækulsstykker og forkullede korn, som kan bruges til en kulstof-14 datering af huset.

Figur 11: Hus 8 med stolpehullerne markeret med sort, og mulige gruber inde i huset markeret med gråt.
Huset havde en indgang i sydvæggen og en indgang i østgavlen. Huset er formodentlig fra ældre bronzealder. I det prikkede område i vestenden blev urnen fra yngre jernalder fundet.

Boplads fra yngre jernalder
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I jernalderen havde husene indvendigt to rækker stolper, som bar taget. Hus 1 havde 6 stolper
i hver række (figur 12). Afstanden mellem stolpehullerne tyder på, at Hus 1 har formodentlig
haft beboelse i østenden og stald i vestenden, hvilket er usædvanligt. I østenden af huset blev
der fundet en grube (K58) med en del lerkarskår, som lå ovenpå et lag af småsten (figur 13).
Lerkarskårene stammer fra to store forrådskar, og det er muligt, at gruben har været anvendt
til forråd, eller at der er tale om et husoffer. Huset dateres på baggrund af konstruktionen til
yngre jernalder (400-1050 e. Kr.). I en grube (K277) nord for Hus 1 blev der fundet et skår fra
en skål - en kartype der anvendes i jernalderen.

Figur 12: Hus 1med stolpehullerne markeret med sort. Grube K58 er formodentlig en offergrube eller en
grube til forråd. I Grube K277 blev der fundet lerkarskår fra en skål.

Figur 13: Grube K58 fra Hus 1. Det nederste lag af småsten må være tilført i forbindelse med at gruben
blev gravet, idet der ikke naturligt forekommer sten i undergrunden på lokaliteten.

Foruden Hus 1 blev der fundet 3 mindre bygninger med en treskibet konstruktion. De var 710 meter lange og formodes at have været økonomibygninger til bebyggelsen i yngre jernalder. To af dem overlappede hinanden og kan have været to faser af en økonomibygning tilhø-
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rende Hus 1 (figur 14). Der blev dog ikke fundet stolpehuller fra hegn, som kunne vise samhørighed mellem økonomibygningerne og Hus 1.

Figur 14: Hus 1 og to faser af en økonombygning, som kan have tilhørt Hus 1.

Yderligere 3 treskibede hustomter, kunne ikke bestemmes nærmere, da forstyrrelser gjorde
det umuligt at afgøre, om der var tale om små økonomibygninger eller om dele af treskibede
langhuse som Hus 1.

Urnegrav fra yngre jernalder
Inden for grundplanen af Hus 8 blev der ved forundersøgelsen optaget en urne (figur 11, figur
15). Ved den efterfølgende udgravning blev der undersøgt et stort felt uden om det sted, hvor
urnen blev taget op, men der kom ikke flere grave.
I urnen var der foruden brændte ben og lidt trækul også et stykke knogle med en jernnitte
igennem, hvilket kan være resterne af en kam, som har været med på ligbålet (figur 16). Der
var en hel hvid glasperle og der var fragmenter af yderligere tre glasperler (en sort, en turkis
og en hvid med røde streger). Endvidere var der meget små fragmenter af bronze og jern. Metalgenstandene var så påvirkede af turen på ligbålet, at det ikke er muligt at bruge dem til
nærmere datering. Samlet set tyder fundene dog på at brandgraven skal dateres indenfor perioderne yngre romersk jernalder til vikingetid. Da Hus 1 er det eneste fra en af disse perioder,
er der nærliggende, at urnen ligeledes er fra yngre jernalder (400-1050 e.Kr).
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Figur 15: Urne (x20) set i profil inde optagningen.

Figur 16: I urnen blev der bl. a. fundet et stykke brændt ben med en jernnitte igennem, hvilket kan
stamme fra en kam, som har været med på ligbålet.
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Tindbæk Hestehave i et lokalt perspektiv
Fundene fra lokaliteten Tindbæk Hestehave har givet nye oplysninger om livet i Nørreådalen i
oldtiden. Ved nr. 66 på figur 17 er der udgravet dele af en jernalderbebyggelse fra omkring
400 e. Kr. fremtidige undersøgelser på denne lokalitet kan vise om bebyggelsen har fortsat,
eller om den ophører lige inden Hus 1 bliver opført i området Tindbæk Hestehave. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at de to lokaliteter har været anvendt på samme tid.

Figur 17: Arkæologiske fundsteder i området omkring lokaliteten Tindbæk Hestehave (nr. 63). Ved nr.
54A ligger en langdysse, og ved foden af den er der fundet flere grave fra stenalderen. Gravhøjene nr. 37,
38 og 39 er formodentlig også fra yngre stenalder. Nr. 57 er en 125 m lang vej af grene, planker og sten
fra bronzealder. Ved nr. 66 er der gravet en bebyggelse med tilhørende gravplads (nr. 73), som er fra
yngre romersk jernalderældre end Hus 1. Kort fra www.fundogfortidsminder.dk.

Ved nr. 57 (figur 17) blev der i 1990´erne undersøgt dele af en 125 m lang vej fra bronzealder
(1700-500 f. Kr.). Vejen var repareret og ombygget flere gange. Den ældste vej var opbygget
af grene, senere blev den forstærket med planker, og den yngste vej var af toppede brosten.
Vejen var anlagt, hvor afstanden mellem Tindbæk Hestehave og tørt land på nordsiden af ådalen var kortest, men om vejen blot skulle føre folk og køretøjer tørskoet over til Hestehaven
eller om den er ført videre over åen til tørt land mod syd ved vi ikke, men det kan ikke udelukkes.
Da vi fandt de første spor efter hustomter ved forundersøgelsen på lokaliteten Tindbæk Hestehave, håbede vi, at husene var samtidige med bronzealdervejen, men ved udgravningen af
lokaliteten blev det klart, at der ikke var aktiviteter på lokaliteten Tindbæk Hestehave i det
tidsrum, hvor vejen var i brug.
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Der er gennem flere år registreret og undersøgt grave fra forskellige perioder af yngre stenalder i ådalen nær lokaliteten Tindbæk Hestehave, men indtil nu har periodens bopladser glimret ved deres fravær. Ved nr. 54A på figur 17 ligger en fredet langdysse og der er udgravet en
stendyngegrav fra sidste del af tragtbægerkulturen (3000-2800 f. Kr.), som er yngre end de
ældste aktivitetsspor ved lokaliteten Tindbæk Hestehave, samt en grav fra enkeltgravskulturen
(2800-2350 f. Kr.). Gravhøjene (nr. 37-39) nede i ådalen er udaterede.

Tak til Pipers Teglværker A/S for det gode samarbejde i forbindelse med udgravningen.
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Om bygherrerapporter
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bygherre, skal der udarbejdes en særskilt rapport til bygherren. Bygherrerapporten skal være almindeligt tilgængelig, præsentere udgravningens resultater og sætte dem i sammenhæng med det omgivende landskabs kulturhistorie.1
Viborg Stiftsmuseum har besluttet at udgive museets bygherrerapporter i en fortløbende serie.
Ældre numre kan købes for 20 kr. (medmindre andet er anført) ved henvendelse til museet.
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