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Skanderup Sogn, Hjelmslev Herred, Århus Amt. Stednr.:16.02.08. sb.nr. 138 
Udgravningen har påvist anlægsspor i form af stolpehuller og gruber, der udgør boplads- og 
aktivitetsspor fra perioderne: Yngre stenalder repræsenteret ved to mulige midtsule huse, enkelte 
gruber og løsfund.  
Yngre romersk jernalder/ ældre germansk jernalder repræsenteret ved 5 treskibede langhuse, 2 
småhuse, 3 staklader samt sandsynlig korntørringsgrube, desuden flere detektorfund i og 
umiddelbart nord for det udgravede område. Fra vikingetiden er der fundet enkelte spredte 
detektorfund. Middelalderen er repræsenteret ved flere detektorfund af elitær karakter, samt 
mulige bebyggelsesspor. Ledelsen af det arkæologiske arbejde er udført af Camilla Bjarnø, indtil 
juni 2004, herefter blev udgravningen videreført af henholdsvis Poul Nissen og Ejvind Hertz, for 
siden at blive afsluttet af Susanne Nissen Gram og Søren Timm Christensen for Skanderborg 
Museum i 2003-2005. 

SKANDERBORG MUSEUM 
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Tidstavle 
 

 
Figur 2. Tidstavle, efter Hvass, S (Red.). Vor Skjulte Kulturarv, 2000 
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Undersøgelsens forhistorie 
  
Som det allerede er gennemgået i rapporten for Etape III byder området omkring 
udgravningen, SBM 949 Godthåb på flere interessante fundkategorier. Et kortudsnit 
herunder viser de fund, som findes registreret i Det kulturhistoriske Centralregister (DKC).  

 
Figur 3. Kortudsnit fra DKC med fundmarkeringer 

 
Af tidligere registrerede fund (markeret med røde figurer på kortet) i umiddelbar nærhed 
af udgravningsområdet kan nævnes: En stor urne, som i 1892 blev udgravet på markens 
højeste punkt vest for udgravningsområdet (Sb.nr.10), og som sandsynligvis har udgjort 
en jernaldergrav. Fra arealet nordvest for udgravningsområdet (Sb.nr.79) (d.v.s. nord for 
etape I) er der opsamlet og indleveret en stridsøkse fra enkeltgravskulturen. Nord for 
etape III er der ved udgravninger i tracéet forud for etableringen af motorvej E45 i 1974 
(sb.nr 67, FHM 1833) registreret en brandplet med jernalderskår og et område med 
mange ildskørnede sten samt keramik af jernalderkarakter.  
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Øst for Låsbyvej er der registreret 5 overpløjede gravhøje (Sb.nr. 70, 71, 103, 104 og 105) 
af uvis datering.  
En særlig interesse for udgravningen har offerfundene fra Illerup Ådal.  
Ved prøveudgravninger, samt supplerende prøvegravning i området, blev der ved etape I, 
fundet bebyggelsesspor fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, samt 
bunden af en urne. Ved afsøgelse af området med metaldetektor, fremkom størstedelen af 
en ligearmet fibel fra ældre germansk jernalder. 
På baggrund af disse undersøgelser planlagde Skanderborg Museum en frilægning og 
udgravning af hele det berørte område. Undersøgelsen foranledigedes af Skanderborg 
kommunes ønske om at få klarlagt eventuelle arkæologiske levn forud for opførelsen af en 
stor maskinhal og etablering af vej og kloakforløb til det kommende erhvervsområde. 
 
Denne rapport behandler og omfatter udelukkende udgravningsresultaterne fra etape I. 
Rapporten foreligger som en bygherrerapport samt en udgravningsrapport. Sidstnævnte 
er mest omfattende, idet denne indeholder et udprint af samtlige lister. Ved udarbejdelsen 
af rapporten er det efter forbillede fra rapporten for Etape III valgt at præsentere 
udvalgte konstruktioner særskilt. Selve udgravningsrapporten bygger på og henviser til 
disse beskrivelser. Hertil kommer en liste over alle de snittede anlæg eller anlæg med 
relationer til konstruktioner (f.eks. huse). Desuden er vedlagt: En fundliste med 
beskrivelse af genstande, en tegningsliste, en liste over målepunkter, samt fotolister og 
kontaktudprint af fotos optaget med museets kamera. Alle data findes i digital form(excell 
og mapinfo), hvorfra de udprintede lister er udvalgt. Alle data, samt de digitale 
udgravningsplaner m.v. i Mapinfo er overført til cd-rom og henligger i museets arkiv blandt 
originaldokumentationen.  
 
 
 
 
Administrative data 
 
Den arkæologiske undersøgelse finansieredes af Skanderborg Kommune Adelgade 44, 
8660 Skanderborg. Korrespondancen er foregået mellem Skanderborg Museum ved 
museumsinspektør Helle Reinholdt og arkæolog Ejvind Hertz samt Skanderborg Kommune 
ved Ole Aagaard Frandsen. 
 Entreprenørarbejdet på Etape I, blev udført af tre omgange:  
Del 1: Ole Sommer, Industritoften 2, Virring 8660 Skanderborg, Tlf:   8692 7166,  
Del 2: Steen Egegaard Pedersen, Mosevej 60, Postboks 2061, 8240 Risskov. Tlf: 8617 
3888 
Del 3: Ove Arkil, Mørksøvej 37, 8600 Silkeborg.  
 
Skanderborg Museum er ansvarlig for undersøgelserne, og al originaldokumentation samt 
de indsamlede oldsager opbevares her. Floteringsprøverne opbevares på Konserverings og 
Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum. 
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Topografi, terræn og undergrund 
 
Det undersøgte areal er beliggende umiddelbart syd for motorvej E45 på et areal, der 
skråner ned mod banelegemet, der gennemløber Skanderborg by.  
Der er flere højdedrag i området og bebyggelsen har været beliggende på en stor bakkeø, 
der mod nord er afgrænset af Illerup Ådal, mod sydøst af Skanderborg Sø og mod sydvest 
af Iverseng. Landskabet er herved udformet som en typisk østjysk istidsbakkeknold eller 
moræneknold. På knoldens øverste og nordøstligste områder er der registreret flere 
overpløjede gravhøje. Længst mod nord falder terrænet kraftigt ned mod Illerup Ådal, 
mens det mod syd falder mere jævnt. Området har i oldtiden været mere præget af 
vådområder, som kunne påvises enkelte steder under udgravningen. Et ret markant forløb 
af et vådområde/slugt kunne påvises i et nordøst-sydvestgående strøg umiddelbart sydøst 
for udgravningen. Slugten fremstod nu som mere eller mindre opfyldt, men da 
målebordskortet blev fremstillet i 1867-1879 har den stadig været synlig i terrænet, idet 
den er medtegnet på dette kort. 
 

 
Figur 4. Maalebordskort 1867-1879 
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Figur 5, Maalebordskort med udgravningerne indtegnet 

 
 
  
Generelt var muldtykkelsen mellem 40 og 70 cm. 
Undergrunden er mest sandet, men dog partielt med let leret konsistens. 
 
Under selve udgravningen blev det oplyst af lokale, at jorden ved etape I , under 
forsøgsgården ”Godthåb” flere gange var forsøgt opdyrket, men det måtte opgives, da 
afgrøderne ikke ville gro.  Arealerne havde derfor gennem længere perioder stået brak 
inden udgravningens påbegyndelse. Det har gjort at rødder og dyreaktivitet har efterladt 
den sandede jord i en forfatning, hvor de forhistoriske anlæg tiltider kan være stærkt 
udvaskede og derved svære at erkende i overfladen, og endog selv i profilsnittet  kan 
fremstå meget diffuse. 

 
Foto 1+2: Eksempel på hvor utydelige anlæggene kunne være, da hele undergrunden fremstod spættet af 
rødder og dyregange. I dette tilfælde blev anlægget næsten udelukkende erkendt som anlæg på grund af 
den bevarede keramik, der stak op af anlægget ved muldagrømningen. (Film 1:foto 4 & 7). 
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Målesystem 
 
Der er oprettet et meter koordinatsystem indrettet efter kompasnord og med 
udgangspunkt i punktet 500/500. X aksen har stigende værdi mod øst og Y aksen har 
stigende værdi mod nord. 
Punkterne i koordinatsystemet er for hver 4. meter indmålt med GPS, og en linie mod vest 
og syd er tillige indmålt med totalstation (opmålingen med totalstation var en del af et 
undervisningsforløb og uden ekstraomkostninger for udgravningen). 
I fortsættelsen af udgravningen blev der tegnet med pantograf og indmålt med GPS. I 
områder med få og spredte anlæg blev der målt og tegnet med totalstation. Hele 
undersøgelses området er lagt ind i mapinfo. 
 
Metodik og forløb 
 
Udgravningen af etape I blev foretaget over flere omgange, i det følgende omtalt som Del 
1, Del 2 og Del 3). Etape I, Del 1, blev muldafrømmet og undersøgt i et stræk, da en 
større maskinhal skulle opføres kort tid efter på området. 
Resten af etape I, Del 2 og Del 3, der omfattede de dele af etape I, der ikke umiddelbart 
var truet blev varetaget når hastesager i form af prøvegravninger og Etape II og Etape III, 
der måtte prioriteres højere indenfor tidshorisonten tillod det. 
  
Etape I, Del 1 
Selve udgravningens første del blev påbegyndt mandag den 13. oktober og fortsatte 
tirsdag d.14 oktober til den 6. november 2003. Den daglige ledelse blev skiftende 
varetaget af cand.bac. Ejvind Hertz, cand. bac. Mads Dengsø Jessen og cand.mag. Camilla 
Bjarnø. 
 
Mandag den 13. oktober blev arealet gennemgået af undertegnede sammen med 
cand.bac. Ejvind Hertz, cand. bac. Mads Dengsø Jessen. Målet var først og fremmet at få 
konstateret hvordan der mest effektivt kunne udgraves, under det pres, der var dels fra 
bygherre, der afventede en frigørelse af arealer så planering og bebyggelse kunne gå i 
gang, dels det pres, der altid ligger i, at vinteren var på vej. 
Tirsdag den 14. oktober blev den del af området som efter udsagn fra bygherre først 
skulle tilbygges muldafrømmet - nu også med hjælp fra cand.bac. Peter Deichmann. 
 
Der blev til muldafrømningen gjort brug af en gravemaskine fra entreprenør Ole Sommer. 
 
På udgravningen deltog undertegnede, cand.bac. Ejvind Hertz, cand.bac. Mads Dengsø 
Jessen, cand. bac. Peter Deichmann, stud. Mag. Peter Jensen, stud.mag. Henriette Roud. 
Lodsejer er Skanderborg Kommune. 
Maskinfører på gravemaskine fra entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S,  
 
Etape I, del 2 
15. marts 2004 blev afrømningen af den næste del af etape I, Del 2, påbegyndt. 
 På grund af de mange fine detektorfund fra området, og et meget tykt muldlag, blev det 
besluttet at afrømme mulden i 30 cm tykke lag. Hvilket vil sige en muldafrømning, der 
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foregik af 2 omgange. Dette skete for at skabe de bedste betingelser for 
metaldetektorundersøgelsen. Det resulterede i flere fine fund heriblandt  sølv og 
bronzebarrer og fibulaer. 
På denne del af udgravningen deltog undertegnede, cand.bac. Ejvind Hertz, cand.bac. 
Mads Dengsø Jessen, cand.bac. Thomas Andersen, cand.bac. Peter Jensen, stud.bac. 
Karina Krisensen, cand.bac. Line Olsen, cand.bac. cand.mag. Susanne Nissen Gram, cand. 
phil. Poul Nissen. 
Under afslutningen af etape II, fra 2. Juni 2004 blev den sidste del af det muldafrømmede 
område på Etape I, del 2 undersøgt under ledelse af Ejvind Hertz, cand.phil. Poul Nissen, 
assisteret af cand.bac. Thomas Andersen og cand.bac. Line Olsen. 
 
 
Entreprenør fimaet Steen Egegård, Riskov, stod for muldafrømningen på etape I, del 2.  
 
Etape I, del 3 
Under afslutningen af udgravningen af etape III, blev den sidste del af Etape I, del 3 
afdækket. Denne gang under ledelse af cand. mag. Susanne Nissen Gram og cand.bac. 
Søren Timm Christensen. Der blev til denne del efter kommunens ønske anvendt 
gravemaskine fra Entreprenør firmaet Ove Arkill, som stod for den øvrige del af 
entreprenør arbejdet ved vejanlæggelse og kloakering. Denne del af udgravningen, som 
var den sidste del af etape I var afsluttet i felten november 2004. 
 
Resultaterne fra Etape I, del 1-3, vil blive gennemgået samlet i det følgende. 
Cand.mag. 
 
Camilla Bjarnø 
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Undersøgelsens resultater 
I det følgende vil der blive redegjort for de overordnede periodiske fund fra udgravningen 
Godthåb etape I. For en mere udførlig beskrivelse af de enkelte huskonstruktioner og 
gruber henvises til det separate bind med hus- og konstruktionsbeskrivelser samt den 
vedlagte oversigtsplan bagest. 
  

 
Figur 6. Plan af udgravningerne etape I-IV med væsentlige dateringer 

 
 
Mesolitikum, ca. 9000-3900 f.Kr. 
Udgravningens ældste fund stammer fra mesolitikum, sandsynligvis Ertebølletid ( ca. 
5400-3900 f. Kr.). Desværre er der tale om løsfundne genstande som ikke umiddelbart 
kan sættes i forbindelse med et jordfast anlæg. Det drejer sig om en tværpil  og en 
kerneøkse, de viser, at der har været aktivitet i området, men er ikke nødvendigvis udtryk 
for en regulær bosættelse. 
 
 
Yngre stenalder og ældre bronzealder, ca. 3900- 
Der er fundet to mulige midtsulehuse fra yngre stenalder, de overlapper hinanden og er 
derfor ikke samtidige, henover det ene hus er anlagt en grube med keramik fra enten 
yngre stenalder/ældre bronzealder. 
Det skal dog bemærkes at husene ikke er så regelmæssige i deres struktur, som kunne 
ønskes, dog mente udgraverne Line Olsen og Thomas Andersen, at der var tale om sikre 
huse. 

NEOLITISK 
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Bebyggelse fra yngre romertid/ældre germansk jernalder 3.-7. årh.  
Udgravningerne ved Godthåb har frembragt omfattende bebyggelsesspor af enkeltgårds 
karakter, der synes at være sporadisk bevarede hegn og tilhørende udhuse. Husene er 
typemæssigt meget lig dem vi kender fra yngre romertids og ældre germanertids 
bebyggelse fra Hjemsted Banke men desværre ikke så velbevaret hvad angår hegnsforløb 
og dermed mulighed for fase udskillelse. Alle husene ligger i den øverste del af etape I, og 
der er ingen tvivl om at bebyggelsen forsætter nord for det udgravede område. 
 
 Det samlede antal huskonstruktioner og hegnsforløb registreret ved udgravningen (etape 
I) udgør efter bearbejdningen 13 stk samt flere rester af hegnsforløb. Konstruktionerne 
blev nummereret begyndende med hus 1. Da feltarbejdet blev afsluttet, var antallet nået 
op på 12 huse, ca. 5 rester af hegn, 3 staklader hegnshus 2, langhus 6, staklade 7 og 
langhus 11 og staklade 12, er først erkendt i sammenhæng i efterbearbejdningsfasen ved 
computeren.  
Se konstruktionsliste og -beskrivelser i separat bind for detaljeret gennemgang af hvert 
konstruktion. 
 
Vikingetid ca. 775-1050 e. Kr.  
I området mellem Etape I og Etape II er der med metaldetektor fundet et smykke fra 
vikingetiden, samt et fragment af en sølvbarre, der kan være fra vikingetiden, dertil 
kommer en pladefibula i bronze belagt med hvidmetal med Sleipnermotiv. 
Der synes dog ellers ikke at være nogen tegn på vikingetidsbosættelse ved etape I. 
Muligvis bør en del af anlæggene dateres til overgangen fra yngre germansk jernalder til 
vikingetid, men en præcis datering er ikke mulig på baggrund af de registrerede anlæg og 
tilknyttede fund.  
 
Tidlig Middelalder ca. 1050- 1200 e. Kr. 
Der er fundet flere rigtig fine detektorfund fra middelalderen se under detektorfund.  
Under udgravningen blev der fundet en række anlæg, som gav anledning til 
arbejdshypotesen, at der var tale om et hus fra den tidlige middelalder. Efter Marie Foged 
Clemmensen, der har speciale i bebyggelse fra middelalderen,  har gennemset 
udgravningsplanen, er dette dog ikke længere så sandsynligt. De tætstående stolpehuller 
giver mindelser om et hus fra Tovrup ved Esbjerg og et fra Langevang/Voldum ved 
Randers, hvor de er tolket som en slags tilbygninger til mere sikre huse. I dette tilfælde 
synes, der ikke at være overbevisende spor efter det hus, som tilbygningerne skulle være i 
forbindelse med. Sporene efter et sådant ville som regel have været 2 paralelle rækker 
stolper eller en sulekonstuktion med kun en række stolper, men ingen af disse har været 
at påvise i tilstækkelig grad. Så der er måske slet ikke tale om et hus, men snarere en 
form for indhegning. 
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Fund 
I alt er der fra udgravningen Godthåb etape I oprettet 248 X-numre - fundnumre. 
Keramikken omhandler i alt 142 X-numre, som rummer i alt 430 stk. keramikskår 
De øvrige fund fordeler sig på følgende fundgrupper: 
 
 

Genstandstype Antal x-
numre  

Keramik 142 
Flint 27 
teglsten 1 
Knogle, tand 1 
Slibesten  1 
Kværnsten 3 
Metal 35 
Tenvægte 0 
Lerklining 1 
  
brændt ler 0 
Slagge 0 
Vævevægt 0 
Ildbuk 1 
Søpindsvin 1 
Knusesten 0 
Jordprøver 8 
Trækulsprøver 4 
I alt x-numre  232 

Figur 7. Tabel over fundgrupper 

 
Det skal bemærkes, at hvert enkelt x-nr kan indeholde adskillige genstande.  
Af metodiske grunde skal det nævnes, at keramikken først og fremmest blev fundet i 
gruberne, og at fund i huskonstruktionerne var både meget sparsomme og 
ukarakteristiske. Derfor, og af andre metodiske grunde forbundet med keramikfund fra 
stolpehuller, kan husene ikke dateres på baggrund af keramik fra stolpehullerne. 
Den langt overvejende del af fundene fra Godthåb etape I bestod af keramikskår af 
bopladskarakter. Hermed menes skår fra enkeltudformede og ikke ornamenterede kar, 
skårene var endvidere så små og fragmentarisk bevaret, at det i langt de fleste tilfælde 
heller ikke var muligt at typebestemme dem.  
 
 
Alle originaltegninger foreligger i blå plastfolie i A 3 format. 
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Sammenfatning 
Udgravningerne ved Godthåb etape I i Skanderborg har frembragt interessante fund fra 
jernalder og middelalder, samt to lidt mere usikre husfund fra yngre stenalder. Et af 
udgravningens hovedformål var om muligt at klarlægge en eventuel bosættelse, som 
tidsmæssigt kunne relateres til de rige våbenofferfund fra det nærliggende Illerup Ådal. 
Offerfundene er gjort mindre end 1 km fra bopladsområdet ved Godthåb. Desværre har 
det ikke, under udgravningerne ved etape I, været muligt at fastlægge en sådan direkte 
relation, idet de udgravede bebyggelsesspor ikke kan præcis dateres til denne periode og 
metaldetektorfundene, synes at være fra tiden umiddelbart efter den sidste del af 
våbenofferfundene.  
Den fællesindhegnede landsby, som blev udgravet under etape III, synes dog at være fra 
tiden op til den første våbenofring omkring 160 e.Kr. Da der er bebyggelsesperioder fra 
tiden både før og efter yngre romertid, burde det være muligt også at finde anlægsspor, 
der dateringsmæssigt er sammenfaldende med offerfundene. Under udgravningerne ved 
etape I er der fundet bebyggelsesspor, der ikke kan dateres nærmere end 3.- 7. årh. e.Kr. 
f.  men der er i prøvegravningerne i mindre omfang fundet keramik fra yngre romertid på 
det uudgravede område nord for etape I i forbindelse med anlægspor, der sandsynligvis 
tilhørte et hus fra denne periode.  
Muligheden for at vi allerede har lokaliseret en bebyggelse, der er samtidig med 
offringerne ved Illerup foreligger, da den bebyggelse, der er blevet lokaliseret ved etape I 
endnu ikke kan dateres helt entydigt. Denne bebyggelse strækker sig ud over 
udgravningsfeltet og forsætter nord herfor.  
Som det blev påpeget af Susanne Nissen Gram og Søren Timm Christensen i rapporten for 
etape III, foreligger der den mulighed at området har været stort set ubeboet, mens 
ofringerne har fundet sted. Da de mener at man været for tæt på de hellige områder? 
Dette kunne være en mulig forklaring på, at vi ikke har fundet mere overbevisende 
bebyggelsesspor fra perioderne omkring våbenofringerne. Men hvis man ser på 
resultaterne fra prøvegravningerne foretaget af Mads Dengsø Jessen på terrænet mellem 
etape I og den nuværende motorvej, synes det stadig sandsynligt, at bebyggelsen må 
være at finde her. 
 
Derudover har udgravningerne ved etape III og IV afdækket bebyggelsesspor fra 
vikingetiden bestående af grubehuse og langhuse med rundbuede vægge. Det er første 
gang, at der i Skanderborg er fundet regulære bebyggelsesspor fra denne periode. 
Bosættelsen fra vikingetiden blev hverken afgrænset mod øst eller mod nord og der vil 
således være stor sandsynlighed for, at denne også kan findes på nordsiden af 
motorvejen. 
Det må konkluderes, at området, der har været under udgravning ved Godthåb etape I-III 
har været kraftigt udnyttet i oldtiden. Hovedsagligt til bebyggelse i den ældre jernalder og 
frem til vikingetid. Bebyggelsen fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder 
er mere sparsomt bevaret, men der er dog med sikkerhed tale om flere beboelsesfaser 
indenfor samme område. Området er dog endnu ikke afgrænset i sin udstrækning mod 
nord, dels på grund af de kunstige grænser, som lokalplanen udlagde, og som 
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udgravningen skulle overholde, dels kan det frygtes, at den endelige udstækning heller 
ikke kan findes, da bebyggelsen sandsynligvis fortsatte under den nuværende motorvej.  
Det tyder således på, at lokaliteten Godthåb kan betegnes som en såkaldt vandrelandsby, 
begyndende engang i førromersk jernalder og afsluttet i vikingetid.  
 
 
Fremtidigt arbejde 
 
Da udgravningerne op mod motorvejen har vist at bebyggelsessporene fortsætter, og flere 
af de fine detektorfund er gjort på dette resterende stykke, skal det på det kraftigste 
pointeres, at det sidste endnu ikke udgravede jordstykke vest for Låsbyvej og nord for 
stamvejen (A. Bloms Vej) skal udgraves i tilfælde af udnyttelse af området, som vil kræve 
jordarbejde. 
 Da de forhistoriske spor her kun er dækket af et meget tyndt muldlag, må der ej heller 
køres med tungt maskinel i området, da dette vil oppløje og ødelægge de vigtige 
anlægsspor. I lokalplanen er arealet udlagt til grønt område og er således ikke 
umiddelbart truet og derfor ikke udgravet. Det anbefales dog stærkt at få området 
undersøgt. Som tidligere nævnt viser søgegrøfter i området, at det har været intensivt 
benyttet, og detektorfundene antyder, at en evt. tilhørende gravplads skal søges her. 
Da de gamle undersøgelser i forbindelse med motorvejsbyggeriet i 1974 viser, at 
bebyggelsen fortsatte mod nord, har museet pålagt detektorfører Ove Madsen at afsøge 
markerne med detektor for at finde yderlige spor efter bebyggelsen nord for motorvejen. 
Som tidligere nævnt, må denne rapport ikke opfattes som en endegyldig bearbejdning af 
fundmaterialet fra udgravningen Godthåb I. En sådan bearbejdning vil være meget 
tidskrævende og kræve væsentlige komparative analyser. Dette ligger udenfor 
beretningsarbejdet og kan ikke kræves økonomisk dækket af beretningsmidler betalt af 
bygherre. 
Den arkæologiske undersøgelse ved Godthåb etape I er hermed afsluttet, og det område, 
som er behandlet i nærværende rapport, er frigivet til bygherres forvaltning. 
 

Cand. Mag Camilla Bjarnø 
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