FHM5679 Ginneruplund ‐ Hadsten Syd
Faglig argumentation for udgravningen af områderne A‐C.
Favrskov Kommune har anmodet om at Moesgård Museum udarbejder budget for undersøgelsen af
nedenstående områder udpeget på baggrund af forundersøgelsens resultater. Ved forundersøgelsen blev
der fundet bebyggelsesspor fra senneolitikum til yngre bronzealder, samt muligvis også MN B. På baggrund
af undersøgelsens resultater blev der udpeget fem områder (A‐E), der enten skulle undersøges nærmere
ved arkæologiske undersøgelser eller friholdes for anlægsarbejder (se kortbilag 1). Område A ligger isoleret
på den vestlige del af forundersøgelsens undersøgelsesområde. Område B ligger mere centralt mens
område C ligger på den østlige del. De to sidstnævnte områder knytter sig til område D, og især område E
hvor der blev fundet koncentrerede bebyggelsesspor der ud fra genstandsmaterialet dateres til
senneolitikum og ældre bronzealder.
Af de fem udpegede områder er det områderne A, B og C bygherre ønsker udgravet snarest muligt. Område
D og E forventes først at skulle udgraves på et senere tidspunkt formodentlig når udstykningen på den
nordlige del er godt på vej til at være færdig.

Generelt.
Der blev fundet spor efter menneskelige aktiviteter i oldtiden over størstedelen af det prøvegravede
område på 15 ha. Mange af disse lå dog relativt isoleret i forhold til hinanden på den nordlige og laveste del
af undersøgelsesområdet. Der var her især tale om enkeltliggende kogegruber, trækulspletter (bund af
trækuls‐miler?) og lave trækulsholdige fyldskifter hvor der kunne ses varmepåvirkning af råjorden. Selvom
disse ikke indeholdt daterende fund, skal disse fund nok tolkes som ”off‐site” aktiviteter i forhold til de
koncentrationer af bebyggelsesspor der blev fundet højere i terrænet mod syd. I område E blev den største
koncentration af anlægsspor fundet. Der er tale om bl.a. stolpehuller efter huse, kogegruber og andre typer
af gruber. Områderne B, C og D tolkes som udkanten af de koncentrerede anlægsspor i område E, dog ikke
mere perifer end at der er spor efter stolpehuller og derfor potentielt efter huse. Da anlægstætheden i de
tre områder er noget mindre end i område E kan man forvente et mere klart billede af de enkelte
konstruktioner som f.eks. huse.

Område A: Langhus(e) og gruber fra yngre bronzealder (per. V), 1000 m2. Kortbilag 2.
Her blev der ved forundersøgelsen erkendt minimum et treskibet langhus, et mulig ildsted, to kogegruber
samt 4‐5 gruber der ud fra keramikmaterialet skal dateres til yngre bronzealder (per. V), se fig. 2 og 3 på
fotoplanche 2. Da lokaliteten synes at ligge ret rent, uden forstyrrelser fra andre perioder og er relativt
velbevaret, anser museet fundet for at have et godt potentiale for at kunne bidrage med ny viden ved en
systematisk udgravning. Derfor ønsker museet at udgrave et areal på ca. 1000 m2 med udgangspunkt i det
fundne langhus i udvidelse der blev lavet ved forundersøgelsen.
Lokaliteten synes som allerede sagt at ligge ret rent. Derfor er indsamlingen af jordprøver til flotering for
makrofossiler med henblik på dels makrofossilanalyse, vedanatomisk bestemmelse samt c‐14 datering en

væsentlig og integreret del af udgravningsstrategien. Da den overordnede struktur registreringsmæssigt ser
overkommelig ud er beretningssummen kun beregnet som 30 % af felttimesummen.
Udgravningen forventes at tage 1 arbejdsuge for 2 medarbejdere og er budgetteret til maksimalt at koste
116.305,24 kr. inkl . Moms. Bygherre ønsker at udgravningen gennemføres snarest muligt.

Område B og C: Langhuse, grøft og gruber fra senneolitikum og ældre bronzealder, 5000 m2. Kortbilag 3.
Her blev der ved forundersøgelsen erkendt to formodede treskibede langhuse (ældre bronzealder) og
stolpehuller fra senneolitikum foruden gruber og et grøftelignende anlæg. Overordnet tolkes området som
den nordlige og nordvestlige periferi af de mere koncentrerede bebyggelsesspor i område E (se kortbilag 1).
Der formodes dog at være huskonstruktioner i områderne og de er derfor ikke mere perifere end at der er
væsentlige fortidsminder inden for områderne. I område B er der to steder erkendt to stolpehuller med en
kogegrube imellem der tolkes som et sæt tagbærende stolper med en kogegrube inden i huset (se kortbilag
3). Dette træk er også iagttaget flere steder i område E. I område C er der fundet stolpehuller med
senneolitisk keramik.
Område B er ca. 4000 m2 stort og område C er på ca. 1000 m2. Begge felter forventes afdækket i hele sin
udstrækning. Anlægstætheden forventes at være lav men til gengæld bør alle udgraves. Det vurderes at der
er gode muligheder for prøvetagning til naturvidenskabelige undersøgelser.
Udgravningen forventes at tage 4 arbejdsuger for 3 medarbejdere og er budgetteret til maksimalt at koste
566.921,86 kr. inkl. Moms. Bygherre ønsker at udgravningen gennemføres snarest muligt.

Til orientering er fundene områderne D og E kort beskrevet nedenfor. Disse er som indledningsvist nævnt
ikke budgetlagt endnu da bygherre endnu ikke ønsker disse områder udgravet.

Område D: Formodet 3‐skibet langhus og gruber fra senneolitikum og ældre bronzealder, 2000 m2. Kortbilag
4.
I dette område blev der ved forundersøgelsen fundet et muligt tagbærende stolpesæt efter et 3‐skibet
langhus, fire gruber og en del stolpehuller. Der forventes også at kunne være 2‐skibede huse inden for
området. På markoverfladen er der fundet en del flintafslag, samt fladehugget forarbejde til en stor
pilespids eller lille spydspids (x20 på fotoplanche 1). Området ses som en del af Område E, blot adskilt af
ejendommen Skanderborgvej 7.
Område E: Bebyggelsesspor efter huse m.m. fra senneolitikum og ældre bronzealder, 17000 m2. Kortbilag 4.
I dette område blev der fundet relativt koncentrerede bebyggelsesspor i form af stolpehuller, kogegruber,
gruber og grøftlignende forløb, samt udsmidslag i en lavning (begyndelsen af en slugt). Kombinationen af
stolpehuller, kogegruber og gruber sammen med fund på markoverfladen der kan dateres til senneolitikum
og ældre bronzealder viser at der her har været en bosættelse i denne periode. Enkelte fund, som f.eks. et
forarbejde til en D‐pil og noget af keramikken i udsmidslaget, indikere at bosættelsen måske allerede

starter i løbet af MN B. Fem‐seks steder er der erkendt to relativt kraftige stolpehuller ofte med en
kogegrube i mellem eller tæt ved. Dette tolkes som et sæt tagbærende stolpehuller med en kogegrube inde
i et 3‐skibet langhus. Hvis denne tolkning er korrekt, viser dette at bosættelsen må forventes at fortsætter
op i bronzealderens per. II og III. Ud fra det daterende genstandsmateriale at dømme må der også
forventes at der er gemmer sig 2‐skibede langhuse i blandt bebyggelsessporene. Der er også fundet en del
af en cirkulærstruktur i form af stolpehuller der står med en indbyrdes afstand på 1 m til 1,2 m. Det er
noget usikkert hvordan denne struktur skal tolkes. Umiddelbart kunne der være tale om en markering af en
gravhøj som det kendes fra visse senneolitiske gravhøje (Schiellerup 1992) men der er dog ikke antydning af
en høj på overfladen på det pågældende sted. Stolpehullerne har tydelig oldtidskarakter og det er på den
baggrund mest oplagt at se strukturen som værende samtidig med noget at bebyggelsen fra sennolitikum‐
ældre bronzealder på stedet.

Bilag.
Kortbilag 1. Oversigtsplan 1:2500/A3. Områder udpeget til yderligere arkæologiske undersøgelser.
Kortbilag 2. Oversigtsplan 1:200/A3. Område A med bebyggelse fra yngre bronzealder.
Kortbilag 3. Oversigtsplan 1:500/A3. Område B og C. Bebyggelsesspor fra SN‐ældre bronzealder.
Kortbilag 4. Oversigtsplan 1:500/A3. Område D. og E. Bebyggelsesspor fra SN‐ældre bronzealder.
Fotoplanche 1. Eksempler på rekognosceringsfund.
Fotoplanche 2. Skår fra område A. og C.
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