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Fig. 1. Udgravningsfeltet. Den store ovale struktur omtrent midt i feltet er stenlægningen.

Resume
Udgravning på matr. nr. 14c Funder, Funder sogn forud for anlægsarbejde på motorvejsstrækningen
Hørbylunde-Funder. Undersøgelsen afdækkede en stenlægning på ca. 5 x 2,5 m. I udgravningsfeltet
omkring stenlægningen blev der desuden påtruffet 21 fyldskifter, der imidlertid alle, på nær ét, viste
sig at være naturlige. Der fremkom ingen fund ved afrensning af stenlægningen, der imidlertid viste
sig at ligge i toppen af en stor, men ikke særlig dyb grube, der tillige viste sig fundtom.
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Indledning
Forud for anlægsarbejde på motorvejsstrækningen Hørbylunde-Funder, foretog Silkeborg Museum i
2008 en arkæologisk forundersøgelse. Herved fremkom flere lokaliteter, der blev udpeget til
arkæologisk undersøgelse, herunder en ca. 5 meter lang og 2,5 meter bred stenlægning. I området er
der i Det Kulturhistoriske Centralregister registreret adskillige gravhøje fra sten- eller bronzealder,
og stenlægningen kunne stamme fra én af disse.
Udgifterne til disse undersøgelser påhviler ifølge museumsloven §26 stk. 2 og §27 stk. 4 bygherre,
der i dette tilfælde er Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg. Al
korrespondance er ført mellem museumsinspektør Peter Mohr Christensen, Silkeborg Museum og
Jeanette R. Z. Østergaard, Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg.
Undertegnede foretog den arkæologiske undersøgelse og udfærdigede nærværende rapport.

Udgravningens resultater
Der blev åbnet et felt på 675 m2 (fig. 1) hvor stenlægningen lå omtrent midt i, dog forskudt mod
syd. Foruden stenlægningen fremkom 21 fyldskifter, hvoraf alle på nær én blev konstateret som
naturlige. Fyldskifte A16 var en grube, men der fandtes kun ét enkelt meget lille fragment af
keramik, der ikke blev indsamlet (mindre end 0,5 x 0,5 cm). Fylden indeholdt nogle få nister af
trækul, men var derudover steril.
Stenlægningen blev fritlagt og afrenset (fig. 2). Der blev ikke gjort fund under afrensningen.
Stenlægningen blev derefter fotograferet i lod med målepunkter på fotografierne, så anlægget
efterfølgende kunne oprettes i AirPhoto, tegnes og fikseres i plan. Efterfølgende fjernedes stenene,
hvorved det blev tydeligt, at stenlægningen lå i det øverste lag i en stor, flad grube. Gruben blev
snittet og registreret i profil samt fotodokumenteret. Der blev ikke gjort fund i fylden, der
hovedsageligt bestod af sand, stedvist med mange småsten.
På trods af manglende fund og dermed dateringsmuligheder kan det ikke udelukkes, at
stenlægningen var de sidste rester af en gravhøj fra sten- eller bronzealder. I området er adskillige
gravhøje registreret i Det Kulturhistoriske Centralregister uden at registreringerne nødvendigvis er
helt nøjagtigt afsat. Ifølge DKC skulle der ikke ligge en gravhøj, hvor stenlægningen blev påtruffet,
men omtrent 60 meter nordvest for stenlægningen er i DKC registreret en overpløjet gravhøj.
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Fig. 2. Stenlægning. Omtrentlig nord mod højre.

Topografi
Det berørte område ligger på et forholdsvist plant plateau i et i øvrigt let kuperet terræn umiddelbart
vest for Skærskovvej. Undergrunden bestod hovedsagligt af gulbrunt gruset sand med indslag af
gulbrunt sandet ler.
Fortidsmindelandskabet
Foruden den nævnte gravhøj, der er registeret ca. 60 meter fra den undersøgte stenlægning, er der i
nærområdet registreret flere gravhøje. Heraf er indtil videre to, beliggende øst for Skærskovvej,
undersøgt af Silkeborg Museum i sensommeren 2009. Desuden blev der i arealet umiddelbart vest
for Skærskovvej i sommeren 2009 undersøgt bebyggelsesspor fra flere perioder i forhistorisk og
historisk tid.
Udgravningsdata
Undersøgelsen foregik i perioden fra den 20. til 21. juli 2009 med følgende deltagere: Mag.art.
Mogens Skaaning Høegsberg (daglig leder), cand.mag. Kirsten Nellemann Nielsen, cand.mag. Peter
Bye Jensen og museumsmedarbejder Mette Bundgaard. Der blev brugt i alt 56 mandetimer samt 12
maskintimer.
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Metode
På baggrund af resultaterne fra forundersøgelsen udlagdes et felt til nærmere undersøgelse.
Muldafrømningen samt fjernelsen af 10-15 cm råjord foretoges med maskine. I alt undersøgtes ca.
675 m2. Feltet samt alle anlæg blev indmålt med GPS i system 34. Stenlægningen blev fotograferet
i lod til senere opretning i AirPhoto og følgende indtegning, så anlægget kunne fikseres i plan. Et
udvalg af de øvrige anlæg blev snittet med maskine og skovl. Enkelte af anlæggene blev registreret
i profil. Alle oplysninger fremkommet ved undersøgelsen registreredes i gravebogen.
Data
Sagen er journaliseret på Silkeborg Museum som SIM 4/2009 Skærskovgård II, Funder sogn. Al
original dokumentation opbevares her.
Fremtidigt arbejde
På baggrund af de opnåede resultater skønnes der ikke at være behov for yderligere arbejde i
området umiddelbart omkring den undersøgte stenlægning.
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