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Fig. 1. Undersøgelsesområdets beliggenhed markeret med rødt. Den cirkulære form direkte nord for
udgravningsfeltet er gravhøjen med SB-nr. 99.

Resumé
Arkæologisk undersøgelse på matr. nr. 2s Funder, Funder sogn forud for byggeriet af
motorvejsstrækningen Hørbylunde-Funder. Undersøgelsen afdækkede spredte fyldskifter efter
forhistorisk aktivitet.
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Indledning
Forud for anlæggelsen af motorvejsstrækningen Bording-Funder foretog Silkeborg Kulturhistoriske
Museum i 2008 en arkæologisk forundersøgelse (SIM50/2008). På matrikelnr. 2s, Funder, Funder
sogn blev der påtruffet fyldskifter, der tolkedes som mulige grave. Dette skyldtes, at fyldskifterne
blev fundet tæt op ad både en eksisterende gravhøj (SB-nr. 100) og en overpløjet gravhøj (SB-nr.
99). Det var derfor muligt, at fyldskifterne repræsenterede de sidste rester af den overpløjede
gravhøj.
Området blev derfor udvalgt til nærmere undersøgelse, der blev foretaget af Silkeborg
Kulturhistoriske Museum i perioden den 25. januar til den 1. februar 2010. Udgifterne til disse
undersøgelser påhviler ifølge museumsloven §27 stk. 4 bygherre, der i dette tilfælde er
Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg.
Al korrespondance er ført mellem Peter Mohr Christensen, Silkeborg Kulturhistoriske Museum, og
Jeanette Zinck Østergaard, Vejdirektoratet.
Undertegnede forestod den arkæologiske udgravning og udfærdigede nærværende rapport.

Fig. 2. Udgravningsområdet med de fundne anlæg. Nord er opad. Med rødt er markeret kogestensgruber,
med grønt stolpehuller og med blåt er markeret en større, fladbundet grube med stort trækulsindhold. Det
var bl.a. dette anlæg, der i prøvegravningen tolkedes som en mulig grav, hvilket ved udgravningen viste sig
ikke at være tilfældet. Funktionen kan ikke bestemmes med sikkerhed. Det meget store anlæg i feltets østlige
del er en moderne nedgravning, fyldt med sand.

Undersøgelsens resultater
Undersøgelsen afdækkede spredte fyldskifter, hvoraf hovedparten kunne påvises at være naturlige,
bl.a. en del rodvæltere. Der blev dog også påvist forhistoriske anlæg, bl.a. nogle få stolpehuller og
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kogestensgruber. Ingen af de påviste fyldskifter var dog grave. Tilstedeværelsen af bl.a. stolpehuller
og kogestensgruber beviser imidlertid forhistorisk aktivitet på stedet, bl.a. madlavning, og det er
nærliggende at tro, at aktiviteterne er relateret til opførelsen af den gravhøj, der ligger få meter nord
for udgravningsfeltet eller den nu overpløjede og sløjfede gravhøj.
Topografi
Det berørte område ligger i et let kuperet terræn vest for Silkeborg og umiddelbart sydøst for
Funder Kirkeby. Undersøgelsesområdet lå på matrikel 2s, Funder, Funder sogn, ca. 275 meter nord
for hovedvej 15.
Undergrunden i området var heterogen, og varierede mellem leret sand, rent sand og kraftigt
grusede partier. Undergrunden var desuden præget af en del bioturbation, der sikkert i høj grad
skyldes, at området indtil for nylig henlå som granplantage. Muldlagets tykkelse var gennemsnitlig
ca. 30 cm.
Fortidsmindelandskabet
Lokalområdet er rigt på fortidsminder. Af synlige fortidsminder er der en række fredede gravhøje
på begge sider af hovedvej 15, og endnu flere har eksisteret i fortiden.
Foruden indeværende undersøgelse har Silkeborg Kulturhistoriske Museum i området foretaget en
række andre arkæologiske undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejstracéet samt i relation
til byggemodning af tilstødende områder. Umiddelbart vest for undersøgelsesområdet er undersøgt
resterne af en neolitisk grav, og mod øst er der mellem udgravningsområdet og Skærskovvej
foretaget undersøgelser af bl.a. bebyggelser fra yngre bronzealder (SIM5/2009) og middelalderen
eller nyere tid (SIM3/2009).
Udgravningsdata
Undersøgelsen foregik i perioden fra den 25. januar til 1. februar 2010 med følgende deltagere:
mag.art., ph.d. Mogens Skaaning Høegsberg (daglig udgravningsleder), cand.mag. Kaj Fredsgaard
Rasmussen og cand. mag. Peter Mohr Christensen (udgravningsansvarlig). Der blev brugt i alt 75
mandetimer samt 27,5 maskintimer.
Metode
Der blev åbnet et udgravningsfelt på 2250 m2. Muldlaget afrømmedes med maskine, hvorefter
anlæg, der fremkom i undergrunden, blev indmålt med GPS i system 34. Anlæg der var tydeligt
menneskeskabte samt muligt menneskeskabte anlæg, blev derefter snittet med skovl og graveske.
De snittede anlæg blev registreret i gravebogen i målestok 1:20.
Data
Sagen er journaliseret på Silkeborg Kulturhistoriske Museum som SIM 13/2009 Skærskov II,
Funder sogn. Al original dokumentation opbevares her.
Fremtidigt arbejde
Inden for det her undersøgte område er der ikke flere arkæologiske levn, der skal undersøges.
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