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Forud for kloakarbejde i Stenildvadslugten foretog Vesthimmerlands Museum en prøvegravning af
det berørte areal.
Forundersøgelsen blev iværksat på baggrund af Museumslovens kap. 8 §23 – 27, der omhandler
samarbejde i planlægningsfasen mellem museet, planmyndighederne og bygherren, samt
undersøgelse af den arkæologiske kulturarv.
Under en arkæologisk undersøgelse i 2008 blev ved Stenildvad fundet flere vejforløb med retning
mod Stenildvadslugt (Bilag 1). I Bilag 1 er vejforløbene erkendt i forbindelse med en
prøvegravning og ved luftfotos. I 2006 blev fundet flere andre vejforløb, der ledte til en formodet
jernalder bebyggelse på Stenildhøjbakken (Bilag 2)1.
Prøvegravningen af 2011 i Stenildvadslugten blotlagde et net af veje, der på baggrund af fundene
gjort i 2006 og 2008 forbinder Stenildvad med Stenildhøjområdet (Bilag 2, 3).
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Vejforløbene er registreret i forbindelse med en prøvegravning i området. Vejforløbene er ikke digitalisert.
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Der blev trukket en omtrent 2 m bred grøft fra øst mod vest i hele planarealets længde, dog ikke i
skoven, hvor der i nyere tid er kørt store mængder opfyld på arealet. Det blev derfor besluttet at lave
et større slip i grøften (Bilag 4). Hvor grøften blev genoptaget fortsatte vejforløbene mod
Stenildhøjbakken. I øst, hvor grøften tager sin begyndelse, blev trukket en mindre grøft nord-syd.
Tilsvarende ses længere mod vest en anden mindre grøft nord-syd.
Som det fremgår af Bilag 3, Foto 1 ses der i den korte nord-syd gående grøft adskillige parallelle
vejforløb. De mange parallelle vejforløb skyldes, at der gennem lang tid har kørt vogne op gennem
slugten og fra tid til anden har det været nødvendigt at oprette nye spor. Vejforløb angivet med
samme farve udgør ét spor.
Som det fremgår af Bilag 3 er der mange vejforløb, hvor kun det ene spor er bevaret. Det skyldes
formentlig, at vejene gennem tiderne har været ujævne og været kørt ad i forskelligt niveau. Under
prøvegravningen er der kun registreret i et enkelt niveau i mulden, hvorfor de spor, der ligger højere
oppe i mulden, ikke er erkendt.
Vejforløbene lå nederst i muldlaget i et kulturlag der hører oldtiden til. Muldlaget var mellem 30 og
40 cm dybt. Kun få af vejforløbene kunne erkendes i undergrund.
Kærrer trukket af okser er kendt i Danmark allerede fra omkring 2800 f.Kr. Vejforløbene ved
Stenildvadslugten kan ikke dateres præcist, men er formentlig samtidige med de bopladser, der er i
området for Stenildvad og Stenildhøjbakken.

Bilag
Bilag 1: Vejforløb i Stenildvad
Bilag 2: Oversigtsplan for Stenildvad, Stenildvadslugt og Stenildhøjbakken.
Bilag 3: Vejforløb i øst i Stenildvadslugt
Bilag 4: Oversigtsplan over prøvegravning i 2011

Foto
Foto 1: Vejforløb i nord-syd grøft længst mod øst
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