Information
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Højdekurver for hver 5 meter
Contour lines, interval 5 meters
Höhenkurven, Intervall 5 Meter
Curve hoogte, interval van 5 meter.

Borde/bænke, tables/benches,
Tische/Bänke, tafel/banken

Shelter, shelter, Schutz, onderdak

Toilet, toliet, Toilett, toilet

Parkering, parking, Parken, parkeren

250 m

Bygninger, buildings, Gebäude, gebouwen

Sø, lake, See, meer

Vandløb, stream, Wasserlauf, riviertje

Vådområde, wetlands, Feuchtgebiet, moeras

Skov, forest, Wald, bos

Trampestier - afmærkede, footpaths - marked,
Fussweg - gekennzeichnet, voetpaden - aangegeven
Handicapvenlig, disability friendly,
Behindertengerecht, Vriendelijk handicap

Markvej/skovvej, gravel road/forest road,
Feldweg/Waldweg, grindpad/bospad

Asfaltvej, asphalt road,
Asphaltweg, geasfalteerde weg

Fredet område, protected area,
Naturschutzgebiet, beschermd gebied

Statsejet område, public property,
öffentliches Eigentum, staatseigendom
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Velkommen til Illerup Ådal
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Offermosen

Ansigtsmaske på
77,5
pyntebeslag til skjold.
Diameter ca. 30 mm.
Foto: Preben Dehlholm.
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Horsens
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10 km

Skanderborg

Århus

Romersk beslag til skulderrem.
Diameter ca. 70 mm.
Foto: Preben Dehlholm

Illerup Ådal

Fundene har givet uvurderlig viden om den
ældre jernalder. Fire gange i løbet af perioden
fra 200-500 e.Kr. ofrede østjyske jernalderfolk
krigsbytte i søen. Ca. 90 % af fundene er ofret
på én gang ca. 200 e.Kr. Det personlige krigerudstyr har afsløret, at ofringerne er et resultat
af kampe mellem skandinaviske befolkningsgrupper – på et tidspunkt, hvor Europas
dominerende magt var romerriget. Kampene
mellem de skandinaviske folk kan være led i
dannelsen af større politiske enheder.

62,5

Arkæologer har især gravet i de mest truede
dele af mosen – d.v.s. hvor dræningen havde
medført en udtørring som følge af grundvandssænkning. Der er hentet mere end
15.000 genstande frem af jorden – især våben,
personligt krigerudstyr og dele af hesteudrustning. Udstyret er fra mange hundrede
slagne krigere. Inden ofringen fandt sted,
ødelagde sejrherrerne de erobrede våben.

I Illerup Ådal lå i jernalderen en dyb sø på ca.
10 hektar. Søen er siden groet til og omdannet til mose og eng. Man stødte på de første
jernalderfund i forbindelse med dræningsarbejde i 1950, og frem til 1956 udførte Århus
Universitet udgravninger hver sommer. I perioden 1975-1985 gravede man igen, men mere
end halvdelen af den oprindelige offersø er
endnu ikke udgravet.

Offermosen i Illerup Ådal

Illerup-krigere. Tegn. Gert Gram
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