Kort om Vædebrofundene
Vædebro/Alken Enge – et nyt projekt opstartet i 2005 af Skanderborg Museum.
Den langstrakte Illerup Ådal gemmer på flere gode fund end det verdenskendte våbenofferfund ved
Fuglsangskoven.
Igennem mange år er der ved forskellige lejligheder fremdraget dele af menneskeskeletter ved
Illerup Ås udløb i Mossø. Området hedder Alken Enge/Vædebro. Ved Vædebro er der af to
omgange gjort større samlede fund af menneskeskeletter. Fra 1944-45 har Skanderborg Museum en
større samling af menneskeknogler opgravet i forbindelse med grøftegravning og fra 1957 til 1962
er der foretaget egentlige arkæologiske undersøgelser ved arkæolog Harald Andersen. I alt er der er
tale om skeletdele fra mindst 34 individer hovedsagelig indikeret ved antallet af lårbensknogler.
Der foreligger flere spredte oplysninger om andre skeletfund fra Alken Enge. Skanderborg Museum
vil i løbet af 2008/9 indsamle alle tilgængelige oplysninger om skeletfundene såvel som andre
vådbundsfund i Alken Enge. Samtidig med vil der foregå en nyregistrering og analyse af
skeletmaterialet ved Lene Mollerup. Der foreligger enkelte C-14 dateringer på skeletmaterialet med
en dateringsramme til tiden omkring kr. fødsel. Det vil sige, at de daterede skeletter er ældre end de
kendte våbenofferfund længere oppe ad åen og kan derfor ikke umiddelbart relateres dertil. Dog er
der i engene gjort andre fund, der kan indikere endnu et våbenoffer dateret til førromersk jernalder.
Det drejer sig om fundet af et træskjold og lansespidser i jern fra førromersk jernalder. Herudover er
der ved Vædebro fundet mange lodret nedbankede egestolper, der formodentlig er levn fra en
forhistorisk broovergang over Illerup Å.
På sigt er det målet, at der skal foreligge en rapport/publikation med en opsamling og analyse af det
kendte materiale med en påvisning af mål og muligheder ved fornyede arkæologiske undersøgelser
i Alken Enge/Vædebro.
En mindre arkæologisk undersøgelse blev gennemført i september 2008 med spændende og
overraskende resultater.
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