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  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport 
 

Horsens Museum har i perioden fra den 5.8.2013 til den 6.9.2013 fortaget en 

arkæologisk udgravning af et 300 m
2
 stort område forud for opførelsen af et P-hus.  

Ved udgravningen blev der åbnet 11 felter, hvor i der blev registreret anlæg fra 

middelalderen i form af 4 grave, 1 kirkegårdsgrøft, 1 brønd og 5 middelalderlige 

kulturlag. Herudover 18 middelalderlige nedgravninger incl. 4 stolpehuller. Spredt i hele 

udgravningen var der spor af et uforstyrret vækstlag med fund af afslag og keramik fra 

bronzealderen. Nyere tid (1700-1800 tallet) var bl.a. repræsenteret ved 1 træsat brønd, 2 

kældre, 1 ildsted, 13 fundamentsgrøfter og en nord-sydgående skelgrøft. Spredt i hele 

området fremkom der redeponerede fund fra neolitiske aktiviteter. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Den 30.5.2011 modtager Horsens Museum en forespørgsel fra Ole Mortensen, Torntoft & 

Mortensen angående eventuelle udgifter til arkæologi ved anlægsarbejder i forbindelse med 

opførelsen af et nyt P-hus på Matrikel 170a. Den 3.6.2011 svarer Anders Horsbøl Nielsen, at 

Horsens Museum anbefaler en forundersøgelse, da der er kendskab til begravelser i umiddelbar 

nærhed af det berørte område. Der udarbejdes et budget for en arkæologisk forundersøgelse som 

indsendes til godkendelse i Kulturarvstyrelsen. Den 10.10. 2011 godkender Kulturarvsstyrelsen 

budgettet. Den 31. juli 2012 kontaktes Torntoft og Mortensen ang. en evt. forlængelse af fristen for 

forundersøgelsesbudgettet. Den 13.8.2012 anmodes Kulturarvstyrelsen om at forlænge fristen for 

forundersøgelsesbudgettet et halvt år. Den 14. august godkender Kulturstyrelsen at budgettets 

gyldighed kan forlænges til den 1.5.2013. Lokalplanen for P-huset offentliggøres den 7. november 

2012. Den 8.3.2013 kontaktes Horsens Museum igen, der aftales et møde i Horsens Museums 

arkæologiske afdeling den 12.3.2013. Den 15.4.2013 fremsender Horsens Museum forslag til 

placering af forundersøgelsesfelter til Torntoft & Mortensen. Forundersøgelsen finder sted mellem 

den 24.4.2013 og den 3.5.2013.  

Der udarbejdes på baggrund af forundersøgelsen et budget for en egentlig arkæologis udgravning af 

det berørte arealer, som indsendes til godkendelse i Kulturarvsstyrelsen den 14.5.2013. Den 

3.6.2013 beder Kulturarvstyrelsen om uddybende argumentation for en udgravning, denne 

indsendes den 5.6.2013. Den 28.6.2013 indsender Horsens Museum et revideret budget for 

udgravningen, da det har vist sig nødvendigt at udskifte den beretningsansvarlige arkæolog. 

Kulturarvstyrelsen godkender budgettet den 2.7.2013, og der aftales opstart på udgravningen den 

30.07.2013.  
Mandag den 29.07.2013 står det dog klart, at nedrivning af garager og afsætning af grøfter ikke er 

klar, og opstarten bliver udskudt til den 5.8.2013. Udgravningen finder derfor sted mellem den 

5.8.2013 og den 6.9.2013. 

 

Landskab og fortidsminder 
Det undersøgte område er beliggende vest for den middelalderlige Horsens’ voldgrave i det 

sydvestligste hjørne af den store moræne halvø, der mod syd afgrænses af Horsens Fjord og mod 

nord af fjordarmen Nørstand. Halvøens sydvestligste hjørne afgrænses mod syd af Bygholm Å og 

mod vest af de vidstrakte, men nu helt bebyggede, engområder langs åen (Se fig. 1). Byens 

sydvestlige indfaldsvej har angiveligt løbet nær forbi det pågældende område. Tidligst via et 

vadested i samme område hvor der senere anlagdes en bro, ved det nuværende kryds mellem 

Hospitalsgade og Løvenørnsgade (fx Jensen 1942).  

Umiddelbart syd for det kommende P-hus er der i flere omgange i midten af forrige århundrede 

fundet middelalderlige begravelser (HOM1041, HOM1042). Det formodes at der er tale om 

Horsens middelalderlige Skt. Jørgensgård, og gaden omtales ifølge Carl Th. Jørgensen som Skt. 

Jørgensgade langt op i 1700-årene. Området er ellers arkæologisk næsten helt ukendt, dog blev der 

ved kloakgravninger i Hospitalsgade i 1991 påtruffet brolægninger, hvoraf den ene forsigtigt blev 

dateret til middelalderen (HOM611). Derudover er der i 1966 gravet en række prøvehuller i 

Hospitalshaverne og i 1969 en udgravning inde i selve hospitalsbygningen (HOM 1042 og 

HOM1041). Ved disse undersøgelser blev der fundet over 50 begravelser tolket som hørende til Sct. 

Jørgensgården. Der fandtes desuden også fundamenter fra ældre bebyggelse på stedet. Desværre er 

dokumentationen for disse udgravninger mangelfuld på nogle punkter, og vores viden om de 

præcise udgravningsresultater begrænsede. 
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Fig. 1: Placeringen af det kommende P-hus. Hospitalsgade løber nord-syd umiddelbart øst herfor. Bygholm Å ses mod 

vest og syd. Byens middelaldertorv var beliggende hvor tallet 19 står. Udsnit af det høje målebordskort. 1867-76. 

 

Det i denne undersøgelse undersøgte område lå hen som flisebelagt parkeringsplads da 

udgravningen gik i gang.  Dog var der, for at give plads til parkeringshuset, i det nordøstligste 

hjørne af parkeringspladsen nedrevet nogle garager, hvoraf dele af murværket har indgået i de 

bygninger, der blev opført på matriklen  midten af forrige århundrede.  

Terrænet falder i dag jævnt mod vest. Fra 4,22 DVR90 østligst på p-pladsen til ca. 2,30 DVR90 

vestligst. Mellem p-pladsen og Levysgade er der yderligere et niveauspring på ca. 40 cm. De store 

engområder betød, at byen først i nyere tid har kunnet ekspande vest for Levysgade. 

Det berørte areal er en del af middelalderbyens kulturarvsområde og omfatter omtrent 2000 m
2
. Af 

dette område udgør de egentlige udgravninger godt 300 m
2. 

Mens de resterende kvadratmeter ikke 

er blevet berørt af selve byggeriet, men ligger bevaret under det kommende parkeringshus. 

 

 
Fig. 2: Parkeringspladsen set fra vest inden udgravningerne gik i gang. 

Undersøgelsens resultater 
Udgravningen viste, at store dele af området præges af ødelæggende anlægsarbejder fra forrige 

århundrede og op til i dag. Dog er det tydeligt, at da området ryddes for bygninger, planeres 

området forholdsvist nænsomt, så der ikke skete yderligere forstyrrelser af de gamle kulturlag. 

Under aktiviteterne fra 1800 tallet ligger kulturlagene forholdsvis uforstyrret, og det er muligt ud fra 

dem at konkludere, at området ikke har været udsat for lige stor aktivitet i middelalderen og tiden 

herefter. Hvis man fjerner aktiviteterne fra 1800 tallet og fremefter, tegner der sig et billede af, at 
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området på den nordlige del af pladsen (fra og med felt 24 og 25 og nord på) har ligget brak eller i 

dyrkning. Der er ikke spor efter huse eller andre konstruktioner og heller ikke nedgravninger, 

affaldsgruber eller anden aktivitet har kunnet bevises. Det må formodes at der helt op til tiden, hvor 

området bebygges i 1800 tallet har været tale om bymark. I øvrigt passer de mange af de 

registrerede fundamenter rigtig godt overens med de bygninger, der ses på kort over området fra 

1877.  

Som det også kunne ses i forundersøgelsen, så var der spredt i hele området bevaret rester af et 

vækstlag direkte over det gule undergrundssand. Dette lag var oftest bevaret i den nordlige del af 

pladsen, der hvor nyere tids forstyrrelser ikke havde gravet hele lagfølgen væk. Jo længere mod syd 

man bevæger sig på pladsen bliver aktiviteter som nedgravninger større, og dermed er områder med 

bevaret vækstlag også mindre. I vækstlaget er der kun gjort meget få fund, kun et enkelt keramik 

skår og et flinte afslag. Skåret er et ukarakteristisk bugskår, men at dømme ud fra magring og 

brænding kan der være tale om et bronzealderskår.  

Der var efter forundersøgelsen ønske om at analysere dette vækstlag i håb om at kunne sige noget 

om dyrkning og området som helhed. Desværre var vækstlagets generelle bevaringstilstand ikke 

god nok til sådanne analyser. Store mængder af dyregange i laget gjorde det umuligt at udtage 

præcise prøver. Derudover er jorden i området ren sand, og det betyder at bevaringsforholdene for 

pollen er meget ringe. Efter samråd med Naturvidenskablig afdeling på Moesgård Museum blev det 

vurderet, at eventuelle analyser af prøver ikke ville kunne give noget brugbart resultat.  

Udover vækstlaget og de nyere tids aktiviteter, der er i den nordlige del af pladsen, så kunne der kun 

registreres et enkelt kulturlag i profilerne. Laget er et ensartet, homogent, mørk, gråbrunt lag med 

enkelte teglnister og få trækulsnister. Der er ikke daterende fund i laget, og det tolkes som et 

eftermiddelalderligt kulturlag, der har fået lov at vokse stille og roligt. Lagt bliver gradvist tykkere 

mod vest i takt med, at den naturlige undergrund falder i terræn. Den oprindelige flade har dermed 

været præget af et endnu mere markant fald end det er tilfældet i dag. Denne observation 

understreger udgravningens placering på kanten til de lavere områder ned mod engene. 
 

 
Fig. 3 udgravningen markeret med en stjerne på et LIDAR kort (En højdemodel lavet ved hjælp af laser) over Horsens. 

Kortet viser udgravningens placering på kanten til de lavere liggende områder, der vises med den blå farve. 

 

I udgravningens sydlige del er aktivitetssporene mere massive. Foruden sporene fra 1800 

talsbygningerne, er der især i området sydøstlige hjørne massive afgravninger/nedgravninger med 
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opfyld fra slutningen af 1700 tallet. Tydeligst er disse opfyldninger i felt 21, hvor aktiviteterne kan 

følges næsten 2 meter ned under nuværende belægning. 

Det er også i den sydlige del af parkeringspladsen, at der er den største koncentration af 

middelalderlige kulturlag og andre aktiviteter i form af nedgravninger. Således er der 5 

middelalderlige lag i profilerne i felt 20 (A72, A73, A100, A127, A145). Lagene er meget mørke og 

med en del delvist omsat organisk materiale. At dømme ud fra fund af keramik i lagene, så skal de 

dateres til 1300 tallet. Særlig A127 var meget fundførende med bl.a. både mønt, kniv, keramik og 

glas. Mønten er en såkaldt borgerkrigsmønt, formodentlig fra 1300 tallet. 

Ud over kulturlagene var det sydlige område også præget af en del middelalderlige nedgravninger. 

Således kan 20 nedgravninger (A69, A79, A84, A130 A131, A132, A140, A144, A150, A153, 

A162, A174, A177, A180, A233, A236, A240, A244, A246, A254) dateres med stor sikkerhed til 

denne periode. En del af disse nedgravninger har en ukendt funktion, men enkelte af 

nedgravningerne er så karakteristiske, at det er muligt at funktionsbestemme dem. Således er A69 

tolket som en brønd ud fra nedgravningens udseende og A140 er en stor affaldsgrube. A131, A150,  

A153 og A236 er middelalderlige stolpehuller. De ligger spredt i felt 20, 21 og 26 og det var ikke 

muligt, på grund af udgravningens begrænsede flader at afgøre, om de indgår i en større 

konstruktion så som huse. A150 og A153 kan måske have haft noget med kirkegårdsafgrænsningen 

at gøre 

Det lykkedes også at lokalisere et lille stykke af kirkegården, der har hørt til Sct. Jørgensgården. I 

felt 21 blev der udgravet 2 hele grave og yderligere 2 grave blev delvist udgravet. Der var ikke 

umiddelbare tegn på spedalskhed ved nogen af skeletterne, men antropologiske studier af knoglerne 

vil afsløre det præcist senere. Skulle nogle af skeletterne have haft spedalskhed, vil dette 

underbygge antagelsen om, at det er kirkegården til Sct. Jørgensgården vi har fat i. 

Der har uden tvivl været flere begravlser i området, men massive nedgravninger fra slutningen af 

1700 tallet har forstyrret området i en sådan grad, at kun de dybest liggende begravelser har 

overlevet.  

 

 
Fig. 4: Graven A200 under udgravning. Det mørke område, der starter ved skelettets knæer og fortsætter ud mod 

venstre er graven A201. 

 

Et andet anlæg, der tolkes som hørende til Sct.Jørgensgården er grøften A162, der blev fundet 

samme sted som begravelserne. Der er tale om en øst-vest gående grøft, der består af nærmest ren 
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lys undergrunds grus, men som i bunden er mere lagdelt, hvilket kan indikere, at grøften har stået 

åben. Grøften skærer i østprofilen graven A160 og dermed er grøften yngre end den ældste del af 

begravelserne. I vestprofilen skærer graven A202 til gengæld grøften, og dermed må grøften have 

været sløjfet igen inden kirkegården er nedlagt. En mulig tolkning er, at Kirkegården til at begynde 

med har haft en større udstrækning, end der har været behov for. Man har så i middelalderen af en 

eller anden grund valgt at indskrænke kirkegårdsområdet og i den forbindelse gravet grøften som 

den nye afgrænsning. 

Hvis man formoder, at Sct. Jørgensgården har ligget under de nuværende hospitalsbygninger og 

inde i hospitalshaverne, som udgravningerne i 1960’erne tyder på, så er den fundne grøft den 

nordlige afgrænsning af kirkegården. At der vitterlig er tale om en indskrænkning af kirkegården 

understreges af, at gravene A200 og A201 ligger nord for grøften og dermed uden for 

kirkegårdsområdet. 

En lignende grøft blev fundet ved udgravningen af Sct. Jørgensgården i Odense. Her var der tale om 

en simpel grøft uden spor af hegn.
1
 Til forskel fra grøften her i Horsens, så respekterede alle 

begravelserne i Odense den kirkegårdsafgrænsning. 

 

  
Fig. 5: Luftfoto over parkeringspladsen med udgravningens grøfter markeret med rødt. I felt 21 blev kirkegårdsgrøften 

A162 lokaliseret. Den er på fotoet markeret med en sort streg. Grøftens orientering passer med orienteringen af det 

skel, som eksister i dag, om end forskudt et par meter mod nord. 

 

Det overordnede billede der tegner sig af aktiviteterne på parkeringspladsen er, at jo tættere mod 

syd/Sct. Jørgensgården man kommer, jo større aktivitet har der været både i middelalderen og i 

perioderne herefter. Det er meget markant, at både de middelalderlige nedgravninger og kulturlag 

kun med sikkerhed er fundet i det, der har været områderne lige uden for Sct. Jørgensgården. I 

øvrigt ser det også ud som om, at alle de middelalderlige aktiviteter er foregået over en forholdsvis 

kort periode. Det ser nemlig ikke ud til, at der er fund, der kan dateres til før 1300 tallet og samtidig 

er der ingen fund, der tyder på aktiviteter senere end 1300 tallets slutning. De resterende områder på 

pladsen bærer mere præg af at have ligget brak eller i dyrkning. Først i forbindelse med opførelsen 

af huse i 1800 tallet bliver aktiviteterne i den nordlige del af pladsen markante, og i nyere tid har 

kloakering af området virkelig sat sine spor. Heldigvis for de middelalderlige lag i den sydlige del 

af pladsen, så er kloakeringen lagt op midt i parkeringspladsen og kun ført ud mod husene mod 

nord. 

                                                 
1 Arentoft 1999. 
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Det bør også nævnes, at ligesom, det var tilfældet i forundersøgelsen, så fremkom der også en del 

flinteafslag ved udgravningen, primært i de nederste anlæg i profilerne.  Fundene indikerer, at der 

også har været neolitiske aktiviteter på stedet selv om det ikke er lykkedes at finde fysiske 

anlægspor efter dette. 
 

Gennemgang af felterne 

Felt 20  

Godt 36 meter lang og 1 til 2 meter bred øst-vest gående grøft. Store dele af grøften var præget af 

fundamentsnedgravninger (6 nord-syd gående og 1 øst-vest) og gulve fra nogle huse formodentlig 

fra 1800 tallet. Midt i feltet kunne man over en strækning på knap 15 meter følge et øst-vestgående 

fundamentsforløb startende ca. 5 meter inde i feltet fra øst. Forløbet forsvandt her efter ud af den 

søndre profil. Med jævne mellemrum var der i nordprofilen fundamenter til skillerum i husene og 

enkelte steder var der bevaret gulv i rummene 

 

  
Fig. 6: Til venstre ses udgravningsfelterne på et bykort fra 1877. Det er tydeligt at det dominerende øst-vest gående 

fundament i felt 20 stemmer overens med den bebyggelse, der ses på kortet. Hvad man ikke kan se på kortet er den 

indretning af husene, som udgravningen afslørende. Til højre ses både det øst-vest gående fundamentsforløb samt 

fundamentet til en skillevæg i forbindelse med åbningen af feltet. 

 

Ved skillevæggen A110 kunne man se, hvordan gulvene har været forskellige i to rum, der støder 

op til hinanden. Øst for skillevæggen består gulvet af gule teglsten i et ikke erkendbart system 

(A105), mens det vest for skillevæggen er lagt i gule teglstensfliser med stempel, der viser, at de er 

fabrikeret på Bygholms Teglværk (A111). De indstemplede fliser kan ud fra indskriften dateres til 

perioden 1840-1850. Senere er skillevæggen sløjfet og de to rum lagt sammen, og et nyt gulv er 

udlagt oven på de to i tegl i form af et heldækkende betonlag (A104). 

 



 9 

   
Fig. 7: på billedet til højre ses skillevæggen A110, hvor de to gulve mødes. Selve fundaments stenen til væggen er væk 

p.g.a. udgravningen, men aftrykket af den ses stadig i profilen. Gulvet til venstre på billedet er lagt i gule teglstensfliser 

med indstempling. En af disse fliser ses på billedet til højre. Indskriften lyder: H.H. Bygholms Teglværk. H.H. står for 

forpagteren Hans Heide, der forpagtede teglværket i perioden 1840 til 1877. Dateringen til før 1850 kan tilskrives 

stavemåden i Bygholms Teglværk, hvor et s på navnet Bygholm indikerer en produktion før 1850. 

 

Samme sted i profilen under gulvlagene var der en stor middelalderlig nedgravning (A140), med 

forholdsvis flad bund, den var godt 3 meter lang og 50 cm dyb. Fylden i nedgravningen var meget 

mørk og humøs og pakket med keramik og dyreknogler. Der er ingen tvivl om, at nedgravningen 

har været brugt som affaldshul, de massive fundmængder efterlader ikke megen tvivl om dette. For 

at få et klarer billede af fundmængden og genstandstyperne, blev det valgt at udtage jordprøver i to 

bigbags fra fylden til soldning. Resultatet af denne soldning var en overvældende mængde keramik 

og knogler men også fund som mønter, søm, knive og slibesten gemte sig i fylden. 

 

 
Fig. 8: til venstre et arbejdsbillede fra solden, da den første big bag var soldet. I midten et nærbillede ned i den store 

mængde keramik som nedgravningen indeholdte. Til højre ses den ligeledes store mængde dyreknogler, der blev fundet.  

 

Nogle meter øst for A140 lå A69, der er tolket som en brønd Der er tale om en cirkulær 

nedgravning på ca. 1 meter i diameter og 1 meter dyb under de overlejrende lag (og godt 2 meter 

under belægningen på parkeringspladsen). I bunden er der nogle smalle let udvaskede lag. Fylden i 

nedgravningen er meget ensartet og næsten uden fund, kun en enkelt teglstensbrokke lå der i laget. 

Den meget ensartede fyld tyder på, at opfyldningen er sket på en gang.  
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Fig. 9: Brønden A69 efter snit. Brønden stak lidt ud i fladen i felt 20, og det er derfor muligt at sige, at der har været tale 

om en cirkulær nedgravning. 

  

I felt 20 er der derudover 5 nedgravninger fra middelalderen. Der er tale om stolpehullet A131, 

gruberne A79, A130 og A132 samt nedgravningen A84. I hvilken sammenhæng man skal se disse 

nedgravninger, var det ikke muligt at klarlægge ved udgravningen. Dog blev det forslået, at A84 var 

en nordvest-sydøst gående grøft ud fra det forløb, man kunne følge i fladen: Nedgravningen er 

fladbundet og med skrå sider og fylden er nærmest lagdelt i bunden, som om nedgravningen har 

stået åben. På mange måder minder A84 om kirkegårdsgrøften A162, der ses i felt 21. Dog er A84 

markant større både i bredden og dybden. 

Over de middelalderlige nedgravninger ligger der et par kulturlag som også dateres til 

middelalderen (A72, A100, A127 og A145). Mest markant er laget A127, der fremstod meget mørk 

og humøs samt indeholdte rigtig mange fund. Lagene A72, A100 og A127 virker ensartet og må 

være opstået over en længere tidsperiode mens A145 med sit omrodede udseende er tolket som 

opstået i forbindelse med, at man har gravet affaldsgruben A140. 

 Oven over de middelalderlige aktiviteter og 1800 tals byggerierne lå der flere moderne 

nedbrydnings og planeringslag, inden hele parkeringspladsen øverst er blevet afrettet med 

stabilgruslaget A70. 

 

Felt 21 

Feltet var udgravningens eneste egentlige felt, hvor det var muligt at gå ned i fladen, alle andre 

felter havde mere karakter af grøfter. Felt 21 ligger nærmest vinkelret på felt 20, og det gav 

mulighed for at følge aktivitetssporene fra middelalderen mod nord ind på pladsen. Det overordnede 

billede, der tegnede sig var, at aktiviteterne primært var i den sydlige del af feltet. Faktisk var det 

tydeligt, at omkring grøften A162, der stoppede de middelalderlige aktiviteter. Således er der et par 

enkelte anlæg nord her for inkl. et par grave, der kan henføres med sikker hed til denne periode. 

Ellers præges profilerne af store afgravninger og opfyldslag fra slutningen af 1700 tallet – starten af 

1800 tallet. Samt noget nedbrydning og anlægsarbejde sikkert i forbindelse med de garager, der stod 

på stedet inden udgravningen gik i gang. 
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Fig. 10: profiltegning af profilerne i felt 21. til højre ses østprofilen og til venstre vestprofilen. Med gråt er markeret 

gravenes placering og med brunt ses kirkegårdsgrøften A162 

 

Grøfter: 

Lige vest for østprofilen lå den nod-sydgående spidsbundet grøft A151. Fylden i grøften er mod 

bunden noget lagdelt med striber af lyst sand, og det må formodes, at grøften har stået åben. Fund af 

keramik i fylden daterer grøften til 1700 tallet og måske skal den ses i sammenhæng med den 

skelgrøft, der blev fundet i forundersøgelsens felt 3 (A36). 

 

 
Fig. 11: Til højre i billedet ses grøften 151. Den fremstår meget mørk og med lyse sandstriber i bunden. Den brune fyld, 

der ses i billedes venstre side er graven A200.  

 

Lidt syd for midten af felt 21 ligger der en øst-vestgående grøft. I fladen fremstod fylden nærmest 

som ren mørkgul grus med nogle små grå striber langs nedgavningskanten. I snit kunne det dog ses, 

at fylden nærmest var lagdelt med små striber af grågul grus i mellem det mørkgule grus. Grøften er 

omkring 1 meter bred og er bevaret i en dybde på ca. 40 cm. I vestprofilen er grøften skåret af 

Graven A202, mens den i østprofilen skærer graven A160. Dermed må grøften have haft sin 

funktion samtidig med, at kirkegården har været i brug. Muligvis er der tale om en middelalderlig 

indskrænkelse af kirkegården, måske i forbindelse med et frasalg af nogle jordstykker? 

To steder langs med grøftens nordside ligger der stolpehuller. Om disse stolpehuller (A150 og 

A153) skal ses i sammenhæng med grøften kunne ikke afklares i udgrvningen. Måske stammer 

stolperne fra et hegn, der har været rejst uden for grøften (selv om det ville virke mere logisk, hvis 

de havde stået på sydsiden af grøften). 
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Grøftens øst-vestgående forløb passer næsten med det matrikelskel der ses i dag mellem 

parkeringspladens og hospitalets grund, dette underbygger teorien om, at der er tale om en 

kirkegårdsafgrænsning. 

 

 
Fig. 12: Grøften A162 set fra vest. I østprofilen kan der anes et stolpehul lige nord for, hvor grøften rammer profilen. Et 

tilsvarende stolpehul ses på grøftens nordside næsten inde ved vestprofilen. Måske er disse stolpehuller en del af 

afgrænsningen af kirkegården. 

 

Grave: 

X160: kun hovedenden er udgravet, da resten af graven ligger længere inde i østprofilen. Af samme 

årsag er kun kranie og de øverste nakkehvirvler taget op. Kraniet havde ikke en ret god 

bevaringstilstand, det var blandt andet knust i ansigtspartiet, formodentlig af grøften A162 og også 

lidt ved udgravningen.  

 
Fig. 13: Graven A160 med skelettet X160. Kun hovedenden kunne udgraves ved denne udgravning. Efter optagelse af 

kraniet er der sat et maillamærke ind i profilen med oplysninger om journal-, X og A nummer. 

 

X200: hele graven er udgravet og skelettet var uforstyrret af andre nedgravninger. Formodentlig er 

der tale om en kvinde, det ses blandt andet ud fra karakteristiske træk på kraniet og på den generelle 

størrelse på knoglerne. Graven var meget smal, og måden hvorpå skelettet lå, med armene liggende 

nærmest presset ind over ribbene, viser også at der kun lige har været plads til den døde i 
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nedgravningen. Armene på skelettet lå i en såkaldt armstilling B, hvilket med forsigtighed kan være 

med til at datere begravelsen til tiden inden 1350. Der var ikke spor af kiste i nedgravningen, og 

personen har formodentlig kun været svøbt i et ligklæde. 

 

  
Fig. 14: på billedet til højre ses graven A200, bemærk kraniet i fodenden af graven. Med stor sandsynlighed er det 

kraniet til det individ, der ligger i graven A201. A201 kan i øvrigt ses på billedet som en mørk aftegning til højre for 

A200. På billedet til venstre ses kraniet fra X200. Den høje pande og andre træk på kraniet indikerer, at der er tale om 

en kvinde. 

 

Knoglernes bevaringstilstand var ikke så gode og af samme årsag var det svært at optage mindre 

knogler som ribben, fingre og tå knogle uden disse gik i stykker. 

I fodenden af A200 lå et løsfundet kranie (X203). Kraniet bærer præg af at have været gravet op før, 

således mangler næsepartiet og overmunden. Den bevarede del af kraniet afslører at der er tale om 

en overordentlig maskulin udseende mand, med meget markerede øjnbrynsbuer og store 

muskelfæster – i det hele taget et kranie med meget markerede træk. 

 

 
Fig. 15: X203 et løsfundet kranie i fodenden af A200.  Kraniet har meget markerede og maskuline træk, derudover ser 

det ud som om, der kunne være et helet traume over det højre øje. 
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A201: En del af gravfylden i hovedenden var borgravet af A200. Den yngre gravlæggelse var også 

skyld i, at kraniet manglede på X201 samt den ene underarm (hvilket svare til de løsfundne knogler, 

der blev registreret i A200).  

Bortset fra det manglende kranie og underarm, så var skelettet bevaret i sin fulde længde fra og med 

underkæben og ned til fødderne. Som tilfældet var ved X200, så var bevaringsgraden af skelettet 

ikke særlig god, hvilket også her kompliserede optagelsen af knoglerne en del. 

At dømme ud fra knoglernes udseende er der tale om resterne af en mand. Især underkæben bærer 

meget maskuline og markerede træk, hvilket taler for en samhørighed med X203. 

Skelettet ligger med armene i en C stilling, hvilket med forsigtighed giver den en datering til 1300 

tallet/frem til år 1400. 

Selve graven er knap så smal som det var tilfældet i A200, men stadig så smal, at det kun lige er 

muligt at armen kan ligge i C stillingen. Der har ikke været kiste i graven og personen her må også 

kun have været svøbt i et ligklæde. 

 

 
Fig. 16: Graven A201 med skelettet X201. Ud fra underkæbens placering, er det muligt at sige, at den døde har ligget 

med hovedet hvilende på den venstre kind. 

 

A202: Graven lå i den vestlige profil og kun fodenden kunne udgraves ved denne udgravning. 

Knoglerne viser, at der er tale om et yngre barn. Underbenene lå lidt skrå, og ved optagelsen af 

knoglerne viste det sig, at lårbenen lå i en næsten 90 graders vinkel på underbenene. Dermed er det 

muligt at sige, at barnet har ligget med bøjet ben, muligvis i en så kald hokker-stilling. Om det er en 

ren hokker-stilling, hvor overkroppen ligger på siden,  var det ikke muligt at fastslå, måske har 

overkroppen ligget på ryggen og med benene trukket op under sig. Efter optagelse af knoglerne, er 

der sat et maillamærke ind i profilen med oplysninger om journal-, X og A nummer.  
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Fig. 17: Barnegraven X202. På billedet til venstre ses det tydeligt, at Graven skærer grøften/kirkegårdsafgrænsningen 

A162. På billedet til højre ses underbenene på barnet, man kan fornemme, at benene ligger skråt i forhold til gravens 

brede. 

 

Efter udgravningen sluttede blev alle knoglerne vasket rene for jord og pakket i kasser. De er i 

skrivende stund afleveret til Antropologisk Afdeling (ADBOU) ved Retsmedicinsk Institut, 

Syddansk Universitet i Odense, hvor de vil blive gennemgået for sygdomsspor samt alders og 

kønsbestemt. 

 

 
Fig. 18: Arbejdsfoto af skeletvaskeriet efter endt udgravning. 

 

Felt 22 

8,5 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft. Grøften var stærkt forstyrret af moderne 

nedgravninger til bl.a. kloak og el. Øst enden af grøften var desuden forstyrret af forundersøgelsens 

felt 3. Den øst-vest gående grøft, der blev påtruffet i forundersøgelsen i området, blev desværre ikke 

genfundet ved udgravningen. De små dele af uforstyrrede profiler, der var i udgravningen, viste et 

temmelig ensartet billede af aktiviteterne i området. 
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Fig. 19: Felt 22 set fra sydøst, som det ses på billedet var profilerne stærkt forstyrret af moderne nedgravninger. 

 

Profilerne var 75-80 cm høje og bestod af øverst et ca. 20 cm tykt grus/afretningslag til belægning 

(det samme lag som ses over hele parkeringspladsen, og som hedder A70), herunder et 10-12 cm 

tykt mørk gråbrunt planeringslag. Disse to lag er moderne og kan henføres til anlæggelse og 

planering af pladsen i 1900 tallet. 

Under planeringslaget er der et 22-27 cm tykt homogent gråbrunt lag med lidt trækulsnister og 

teglnister, laget tolkes som eftermiddelalderligt kulturlag. Nederst i profilen ses et brunt vækstlag 

med en del dyregange i.  

På grund af de mange moderne nedgravninger, der prægede profilerne, og som kun efterlod små 

bidder på op til 1,5 m uberørt profil, blev det besluttet kun at registrere feltet med fotos samt en 

principskitse og beskrivelse. 

 

 

Felt 23  

5,5 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft. Feltet minder på mange områder om felt 22. Felterne 

har da også kun fået hvert sit navn, fordi det ikke var muligt at åbne dem i en sammenhæng på 

grund af en moderne cementbrønd lige midt i grøftforløbet. 

Den bevarede mængde af uberørt profil er dog endnu mindre i felt 23 end i felt 22, således var der 

kun omkring 3 m med uberørte kulturlag i nordprofilen, mens hele sydprofilen var ødelagt af en 

moderne kloaknedgravning. 

De bevarede lag i nordprofilen tegnede nøjagtig samme billede som profilstumperne i felt 22. 

Således at øverst ses A70 (det gruslag, der hat været brugt til at lægge belægning i) herunder et 5 

cm tykt, mørk gråbrunt planeringslag efterfulgt af et ca. 25 cm tykt gråbrunt kulturlag med lidt 

trækulsnister og teglnister. Nederst ses et ca. 10 cm tykt brun vækstlag. 

Ligesom i felt 22 er profilerne i felt 23 også kun registreret med fotos samt en principskitse og 

beskrivelse. 
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Fig. 20: Arbejdsbillede af registreringen af felt 23. I forgrunden ses felt 22. De to felter blev adskilt af en moderne men 

aldeles aktiv overløbsbrønd. 

 

 

Felt 24  

40,5 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft. Profilerne var i store områder noget forstyrret af 

nedgravniger fra nyere tid. På grund af de mange forstyrrelser blev det valgt kun at håndtegne den 

sydlige profil i den østlige del af grøften. Den var på dette sted forholdsvis uforstyrret på nær en del 

nedgravninger til kloak.  

 

 
Fig. 21: Østenden af felt 24 set fra vest. Grøften var meget forstyrret af moderne nedgravninger, der i denne ende 

primært bestod af kloaknedgravninger. Det ses også i profilerne, at tykkelsen på jordlagene er forholdsvis begænsede. 

 

Profilerne i den østlige del viste en lagfølge meget lig det der blev registreret i de uforstyrede dele 

af felt 22 og 23. Således var der øverst et stabilgruslag (A70), et planeringslag (A196), et 

eftermiddelalderligt kulturlag (A203) samt det brune vækstlag (A204) som også ses flere andre 

steder i udgravningen. I alt en profil på knap en meters højde.  
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I takt med at man bevæger sig vest på i felt 24, og terrænet falder, bliver A203 tykkere. Den 

vestligste del af grøften var stærkt forstyrret af nyrere tids aktiviteter og de sidste 13 meter var 

resterne af to kældre, der formodes at være opført i slutningen af 1800 tallet – starten af 1900 tallet, 

og som helt har fjernet alle spor efter ældre aktiviteter. 

 

 
Fig. 22: Den østligste af de to kældre, der blev fundet i felt 24. Kælderen var opfyldt med en masse organisk materiale, 

der, som det ses på billedet, fremstod meget mørk. I fylden var også en del affald i form af glas, en lædersko og resterne 

af et par briller. Da fylden blev frilagt afgav det en massiv ildelugtende stank, og sammenholdt med fyldens forholdsvis 

unge alder, blev af sikkerhedsmæssige hensyn besluttet ikke at grave yderligere i det. 

 

Felt 25 

8,5 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft. Feltet ligger i forlængelse mod øst af felt 24, men har 

fået sit eget nummer, da en betonbrønd i forbindelse med den eksisterende kloakering adskilte de to 

felter. Feltet er målt ind med GPS, men derudover er der ikke foretaget fysiske registreringer, da 

profilerne ikke adskiller sig i lagene fra den østlige del af felt 24. 

 

Felt 26 

19 m lang nord-syd gående grøft, der i den nordlige ende er 1 m bred og i den sydlige knap 3 m. 

Feltet ligger vinkelret på felt 20 og felt 27. I den sydlige ende af grøften er der spor efter 

middelalderlig aktiviteter i form af stolpehullet A236 samt nedgravningerne A233, A240, A244 og 

A246, der ikke har kunnet funktionsbestemmes nærmere. Derudover er der registreret kulturlaget 

A235/243 (registreret med to A nr da der var tale om to forskellige profiler). 

Den nordlige del af grøften var meget præget af, at området har ligget inde i et 1800 tals hus. Der 

var 4 fundametsgrøfter (A216, A218, A231 og A239) samt et massivt ildsted (A223), derudover var 

der også bevaret resterne af en træsat brønd (A221). 
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Fig. 23: Det mest markante anlæg i felt 26 var det store ildsted i grøftens østprofil. Fundamentet var sat i store 

kampesten og selve ildstedet muret op i gule teglsten. Ildstedet har uden tvivl hørt til det hus, der ses på fig. 7. 

 

Felt 27 

16,7 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft. Ligger i umiddelbar forlængelse mod øst af felt 20. 

I den østlige del af feltet ses en 1800 tal fundametsgrøft (A256) Denne grøft er den vestligste 

fundamentsgrøft fra 1800 tal husene, der blev registreret på pladsen. Ellers er profilerne i felt 27 

præget af nyere tids nedgravninger bl.a. et en stor 2,5 meter bred moderne nedgravning (A262) fyldt 

med murbrokker og andet affald. 

Mellem de moderne nedgravninger er der partier af uforstyrrede profiler, og her tegner sig et billede 

af, at der i den østlige del af grøften har været lidt aktiviteter i middelalderen. Bl.a. er der registreret 

et stolpehul (A254) og en stor nedgravning/grube (A260) hvis funktion er ukendt. 

Over nedgravningerne ligger et heldækkende kulturlag (A251) der muligvis er det samme som laget 

A127, der blev registreret i felt 20. Når man følger A251 fra øst mod vest, så bliver laget gradvist 

tykkere i takt med, at undergrundsniveauet falder. Denne ophobning af kulturjord har været med til 

at planere terrænet allerede i middelalderen.  

Under A251 ligger vækstlaget A121 forholdsvis uforstyrret. Det er nok i denne del af udgravningen, 

at vækstlaget overordnet set har været bedst bevaret, det er dog stadig noget forstyrret af dyregange. 

 

 
Fig. 24: Nordprofilen i vestenden af felt 27. Kulturlaget A251 er i denne ende af grøften vokset sig ret tyk, og 

forstyrrelserne fra nyere tid er ret begrænsede. Ca. midt i billedet ses dog en moderne nedgravning (A267) som 

indeholdte store mængder træ, glas og jern. 
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Felt 28  

Knap 5 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft. Feltet ligger bortset for en moderne betonklods i 

direkte forlængelse af felt 27, og har kun fået et eget navn, da felterne ikke fysisk hænger sammen. 

Profilen var ret simpel med et stort, ensartet, tykt lag af mørk, gråbrunt sand med overliggende 

nyere tids nedbrydning og planeringslag. Profilen viser en fortsættelse af det billede, der tegnede sig 

i felt 27, hvor kulturlaget vokser i tykkelse i takt med, at man bevæger sig mod vest. Dette princip 

ses også i felt 30 og hænger sammen med en opfyldning/planering af det skrående terræn, der er 

naturlig forekommende på stedet. 

 

 
Fig. 25: Nordprofilen i felt 28.Ddet massive ensartede kulturlag vidner om det forholdsvise markante fald, der er i 

terrænet mod vest og om en planering, der er sket over en forholdsvis kort periode. 

 

 

 

Felt 29 

Ca. 44 m lang og 1 m bred øst-vest gående grøft, der ligger i forlængelse af felt 23, og som sammen 

med felt 22 og 23 udgør den nordlige fundamentsgrøft til det kommende parkeringshus. 

Åbningen af felt 29 blev udført som en overvågning samtidig med at udgravningsarbejdet stod på i 

nogle af de andre felter. Denne metode blev valgt ud fra det billede, der tegnede sig af aktiviteterne 

i felt 22 og 23.  

Profilerne i felt 29 adskilte sig da heller ikke fra den lagfølge, som blev registreret i felt 22 og 23, 

hvor de uforstyrrede dele af profilerne viste et vækstlag overlejret af et eftermiddelalderligt 

kulturlag og afsluttet op ad til af et planerings- og et afretningslag. Med jævne mellemrum var 

profilerne i felt 29 også forstyrret af moderne nedgravninger som kloak og el. 
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Fig. 26: til højre ses den østlige del af felt 29. i baggrunden kan man se, at der allerede er støbt betonfundament i felt 

22 og 23. Til venstre ses et oversigtsbillede af den vestlige del af felt 29 efter entreprenøren har gravet i bund.. 

 

Felt 30 

Ca 50 m lang og 1 m bred grøft. Grøften er ikke gravet til undergrund i den vestlige del, da der er 

tale om en kloakgrøft. Arbejdet er fulgt som en overvågning, og der fremkom ikke anlæg, der 

resulterede i yderligere arbejde. 

De lag som viste sig i den vestligste del af profilen svarede fuldt overens med det billede, der 

tegnede sig i grøft 27 og 28. Hvor det var tydeligt at terrænet falder kraftigt mod vest, og hvor 

niveauspringet er udjævnet af et ensartet, stor, tykt lag af mørk gråbrunt sand og med overliggende 

nyere tids nedbrydning og planeringslag. Gradvist stiger terrænet mod øst og i takt med det bliver 

kulturlagene tyndere og det brune vækstlag, der ses i flere områder i udgravningen begynder at være 

bevaret. Det samme billede tegnede sig i profilerne i felt 24 i de områder, der ikke var forstyrret af 

nyere tids nedgravninger. Profilerne i felt 30 var flere steder forstyrret af nyere tids nedgravninger, 

mest markant nok en stor brønd sat i gule teglsten samt kloak nedgravninger. 
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Fig. 27: vestenden af felt 30 set fra øst. Da der var tale om en kloakrende, blev der ikke gravet til undergrund, og 

kulturlagene ses stadig i bunden af grøften. I forgrunden ses en nyere tids brønd sat i gule teglsten. 

 

Fund 

Udgravningen frembragte mange fine genstande. I gennemgangen af resultaterne er der nævnt en 

del af fundene og enkelte er også blevet vist. Afsnittet her vil se mere overordnet på nogle af 

fundgrupperne og enkelt genstande. 

 

Metalgenstande: 

I forbindelse med profil afrensning i felt 21 dukkede en rigtig fin øreske op i nedbrydningslaget 

A167. Skeen, der er lavet i bronze, er knap 5 cm lang og med ophæng i den ene ende og ske i den 

anden. Skeen har været brugt til at fjerne ørevoks fra øregangene. Den er dekoreret med 

rundtgående riller i begge ender i forbindelse med overgangen til henholdsvis ophæng og ske. 

Derudover ser det ud til, at der er et kors indridset på forsiden af skeens øvre halvdel.  

Selv om skeen blev fundet i et moderne nedbrydningslag, så synes det plausibelt, at der er tale om 

en middelaldergenstand, og det indridsede kors på skeens forside kunne indikere et tilhørsforhold til 

Sct. Jørgensgården. 

Øreskeer kendes helt tilbage til bronzealderen og hører til i et sæt bestående af en pincet, 

tandstik/neglerenser og øreske, der har siddet i en bøjle, som man har kunnet bære i sit bælte eller i 

en taske. Sættet har udgjort en slags forhistorisk toilettaske. 
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Fig. 28: X13 øreske. Skeen har haft en dekoration i form af et indridset kors, der ses lidt under ophænget. 

 

I forbindelse med oprensning af laget A72 blev x15 fundet. Metallet har det ikke specielt godt, og 

de lidt hårdhændede fundomstændigheder gjorde, at genstanden fragmenterde en del. En større del 

af genstanden forblev dog så intakt, at det gør det muligt at sige, at det drejer sig om en hængelås. 

Låsen er sendt til undersøgelse og konservering på Konserveringscenteret i Vejle, og en rapport fra 

dem vil uden tvivl kunne sige noget mere om materialerne. Det ser dog ud som om at låsen er lavet 

af nogle sider/paneler i jern, der er loddet sammen med en form for kobberlegering, måske messing. 

 

  
Fig. 29: X15 lås i jern og kobberlegering. Låsen har det, som det ses på billedet ikke ret godt og fragmenterede en del i 

forbindelse med at den blev fundet. 

 

I forbindelse med soldningen af de to big bags med jord fra lagene A139 og A141 dukkede der 

rigtig mange metalgenstande op. Blandt andet et fint lille pyntebeslag i bronze (X12). Beslaget har 

nærmest form som en firkløver med 4 buer/fordybninger samt et nittehul. Det har en størrelse på ca 

1 x 1 cm og formodentlig er der tale om et lille pyntebeslag, der har siddet fastnittet på et bælte.  

 

  
Fig. 30: For og bagside på X12, På bagsiden kan man tydeligt se det lille nittehul. 
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Måske har pyntebeslaget hørt sammen med X17, der er et bælte/remspænde i jern. Spændet blev 

ligeledes fundet i solden, og det er derfor ikke muligt at sige, om de har ligget sammen i jorden. 

Spændet er knap 4 x 3 cm stort og mangler tornen, men er ellers intakt. 

 

 
Fig. 31: X17 bæltespænde 

 

Et andet spor efter personligt udstyr ses ved X16, der er to små beslag/nitteplader af bronze. De er 

begge to ca. 2 cm lange og har hver især bevaret to små nitter. De små beslag stammer 

sandsynligvis fra en benkam, hvor de har været med til at holde delene sammen, eller alternativt er 

der tale om flere beslag til bæle/rem udsmykning. Beslagene er også fundet i solden, og kan for den 

sags skyld godt have hørt sammen med X17 og X12. 

 

 
Fig. 32: to små nitteplader/beslag af bronze. Begge beslag har bevaret nitter, de ses bedst på beslaget til venstre, da det 

er bedst bevaret. 

 

En anden fundtype af metalgenstande, der var forholdsvist rigt repæsenteret i solden var knive. Ikke 

mindre end 5 næsten hele eller dele af knive blev der fundet. Således var 2 af knivene stort set 

intakte, dog mangler skæftet på dem begge. Ved de andre tre knive var det kun knivsbladet, der var 

bevaret. Ingen af knivene har haft hjalte/holk ved overgangen til skæftet, og de må anses som 

almindelige, simple hverdagsknive. Fælles for dem alle er, at bladet har været mellem 6 og 8 cm. 

 

 
Fig. 33: X18 de fem knive, der blev fundet i solden. 
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Mønter er også en af de fundgrupper, der var godt repræsenteret i solden. Inden soldningen var der 

således fundet 2 mønter, mens antallet var oppe på 9 sikre og to mulige efter begge poser var 

færdigsoldet. Fælles for alle mønterne er, at der er tale om stærk korroderede borgerkrisgsmønter. 

De 9 af mønterne er forholdsvis ens i strørrelse og udseende. De er alle mellem 1,7 og 2 cm i 

diameter, det var ikke muligt at se spor efter indstemplingen på nogen af mønterne. De to mulige 

mønter adskiller sig en smule fra de andre ved at være noget mindre i størrelsen, den ene har 

desuden et hul i midten. Om dette hul skyldes gennemtæring eller har været der oprindeligt er uklart 

indtil konservatorerne har kigget på dem. Muligvis vil det vise sig ved røntgenfotografering, at der 

er tale om andre genstande end mønter for disse tos vedkommene. Dateringsmæssigt er det svært at 

sige noget præcist om mønterne andet end, at der ud fra metallets udseende er tale om 

borgerkrigsmønter. Borgerkrigsmønter er betegnelsen for mønterne fra tidsrummet 1241-1375 og 

dækkende følgende regenter: 

 1241-1250 Erik Plovpenning 

 1250-1252 Abel 

 1252-1259 Christoffer 1. 

 1259-1286 Erik Klipping 

 1286-1319 Erik Menved 

 1319-1332 Christoffer 2. 

 1332-1340 Danmark uden konge 

 1332-1360 Magnus Smek i Skåne 

 1340-1375 Valdemar Atterdag 

Perioden var præget af uro og oprør kulminerende med Danmarks sammenbrud som stat under 

Christoffer 2. I hele perioden forringedes mønterne, der til sidst kun var usle kobberprægninger. En 

af grundene til periodens manglende stabilitet ligger i det faktum, at tronfølgen ikke lå fast. Dette 

medførte magtkampe og intriger, jalousi og mord i kongefamilien.
2
 Ud fra typologien på 

keramikken, der er fundet sammen med størstedelen af mønterne, så er der tale om mønter fra 1300 

tallet. 

 
Fig. 34: Arbejdsbillede af nogle af mønterne, der blev fundet i solden. Den ene mønt sad fast på et stykke keramik. 

 

                                                 
2 http://www.danskmoent.dk/borgerkr.htm 

http://www.danskmoent.dk/tidl/erikplov.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/abel.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/christo1.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/erikklip.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/menved.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/christo2.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/ukonge.htm
http://www.danskmoent.dk/mb/smek.htm
http://www.danskmoent.dk/tidl/valdatte.htm
http://www.danskmoent.dk/borgerkr.htm
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Den største fundgruppe af metalgenstande i udgravningen var uden tvivl jernsøm. Disse blev ikke 

hjemtaget andet end i to tilfælde, hvor der var tale om flere søm fra samme lag. Det drejer sig om 

X20 og X23, der begge er dateret til middelalderen. Den største mængde af søm fandtes ved 

soldning af lagene A139 og A141. Ikke mindre end 32 hele eller dele af søm fremkom ved dette. 

Sømmene er af forskellige størrelser og dækker over flere typer af søm, så som søm til hestesko og 

almindelige søm til træ. 

 

 
Fig. 35: X23 består af 32 søm i varierende størrelse, en del af sømmene har været brugt til at slå hestesko fast med. 

 

Solden bragte også genstande frem i lyset, som ikke var af metal. X63 er en halv sømglatter 

fremstillet i mørk blå/sort glas. Sømglattere af glas kendes tilbage til jernalderen, men optræder 

specielt i vikingetid og middelalder i stort antal overalt i Nordeuropa. Sømglattere er fremstillet i 

massivt, ofte sort (eller mørk blå) glas med en konveks overside og en nærmest flad underside, ofte 

med et tydeligt mærke fra glasmagerens hæftejern, som blev brugt til at fastholde glasemnet ved 

fremstillingen. Sømglattere kaldes populært for datidens strygejern. 

Under arbejdet bruges den konvekse side af sømglatteren, der presses og gnides frem og tilbage 

over det stykke stof, som skal glattes. Oftest var det tekstiler lavet af hør og andre vegetabilske 

fibre, som blev glattet på denne måde, men sømglatteren har også været benyttet når man skulle 

lave læg på tøj. Desuden kunne den bruges ved glatning af remme og skindsømme, samt til at 

imprægnere tøj med voks og ved imprægnering af sejldug. 

Flere gange i middelalderen optræder sømglattere i lister over kirkeinventar. Antagelig har man 

brugt dem i kirkerne til at stryge voksimprægneret silkestof med, f.eks. messehagler, så de har 

fremstået skinnende blanke
3
 - en ikke uinteressant funktion taget fundstedets placering lige op ad 

Sct. Jørgensgården i betragtning. 

 

                                                 
3 Sode 2007 



 27 

 
Fig. 36: Den halve sømglatter, der blev fundet i solden (X63). På billedet til højre ses tydeligt mærket efter 

glasmagerens hæftejern. 

En anden fundgruppe, der voksede massivt ved soldningen var slipe/hvæssesten. Således var der 

fundet 1 sten inden soldningen gik i gang, og 5 efter endt arbejde. Stenene er ret forskellige i 

udseende og brugssporene er også varierende. Fælles for dem alle er, at de i større eller mindre grad 

er brækket og det ser også ud som om, de alle er lavet af skiffer fra området omkring Eidsborg i 

Telemarken i Norge En enkelt af stenene bør måske kategoriseres som halvfabrikata, da den ikke 

bærer betydelige tegn af brug. 

Der er ikke hul i nogen af stenene, så de kan have hængt i et bælte, dog er der på en enkelt af stenen 

nogle fordybninger rundt om stenen, der kan tyde på, at den har hængt i f.eks en lædersnørre. 

 

 
Fig. 37: x50, x51, x52, x53 og x 54.  Stenen øverst i billedet har fordybninger hele vejen rundt, muligvis er det spor efter 

ophæng i f.eks en lædersnor. Slibestenen nederst i billedet er den der er finest forarbejdet og med flest brugsspor. 

 

Den største fundgruppe både i solden og i selve udgravningen var uden tvivl keramik, hvilket også 

har været en stor hjælp til at datere mange lag. Den massive mængde af keramik (x43), der var i 

lagene A139/A141 er ret unik af flere grunde. For det første er det forholdsvis sjældent i de 

udgravninger af middelalderlag, der har været i Horsens midtby, at finde så store mængder af skår i 

et anlæg. For det andet giver det faktum, at skårene stammer fra en og samme nedgravning (og 

dermed afspejler en lukket begivenhed) en sjælden mulighed for at studere 

keramiksammensætningen i en afgrænset periode. 
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Fig. 38: Hele den store mængde af keramik fra lagene A139/A141.  I Horsens sammenhænge er der tale om et 

usædvanligt stort materiale fra en enkelt middelalderlig nedgravning. 

 

En gennemgang af keramikken fra X43 viser da også, at fundet indeholder skår fra mange 

forskellige kar. Således viser en hurtig gennemgang af randskårene er der må være tale om mindst 

45 forskellige kar. Da nogle af randskårene er af samme type og kun er med små forskelligheder, 

kan der meget vel være tale om betydelig flere kar i fundet. 

 

 
Fig. 39: et udvalg af randskår fra x43. Den store forekomst af rande med udkrænget bølgekant er med til at datere 

keramikken til perioden omkring 1310-1350. 

 

Overordnet set er det meste af keramikken fra X43 (og alle de andre middelalderlige lag) 

karakteriseret ved at have en mellem til mørk grå farve og den er forholdsvis fint magret. Godset er 

middeltyk til kraftigt og brændingen er for det meste hård. Overfladen på skårene er overvejende ru.  

Ved sammenligning af randskårstyperne fra x43 med keramikfundene fra udgravningen af Torvet i 

Horsens (HOM 610) dateres fundet til perioden 1315-1350
4
. 

                                                 
4 Larsen, 1995 s.44-45. 
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Blandt de mange skår var der også en mindre mængde glaseret keramik, herunder både rand, hank 

og fod skår fra kander. Glasuren på skårene er for alles vedkommende blyglasur og primært ses den 

kun udvendigt på skårene. Et enkelt kandeskår havde desuden en påsat dekoration i form af 

hindbær. Dette skår havde derudover også spor efter et klinkhul. En anden slags dekoration på 

keramikken (dog ikke på den glaserede) er striber af jernoxyd. Denne udsmykning er fundet på 2 

skår.  De dekorationsformer og glasur, der ses på keramik fra X43 passer også med en datering til 

perioden 1315-1350. 

  
Fig. 40: Et udvalg af glaserede skår fra X43. Til højre ses et kandeskår med spor øverst til venstre af et klinkhul og med 

påsat dekoration i form af et hindbær, der ses nederst til venstre. 

 

En anden faktor der også taler for en datering til denne periode er det forholdsvis få antal skår af 

stentøj. Der er ikke fundet flere skår, end de kan tælles på en hånd, og det taler for en datering til 

første halvdel af 1300 tallet. Stentøjsskårene er en såkaldt importvare og kan ud fra deres udseende 

henføres til området omkring Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen. 

 

  
Fig. 41: til højre ses et lille bugskår i stentøj Skåret har en grå skærv og en rød engobe. Formodentlig er der tale om 

skår fra stob, der er blevet produceret i Langerwehe, der ligger 35 km vest for Köln. Til højre ses et støre stykke af en 

bund fra en stob. Skåret har en gårlig skærv og en lys gul overflade og stammer formodentlig fra Siegburg, der ligger 

30 km sydøst for Köln. 

 

Endelig er der et løsfund, der bør nævnes, nemlig X62. Det drejer sig om en gulvflise i gult tegl. 

Den blev fundet i jordbunkerne omkring det sted, hvor  flisen med indstemplingen fra Bygholms 

teglværk kommer fra og formodentlig er de samtidige. 

Flisen har været kvadratisk og med lidt groft udførte små huller ned gennem stenen fra overfladen. 

De små huller er placeret i kvadrater med 9 huller i hver gruppe. Flisen er gjort tyndere ud for 

hullerne, så når man ser på flisens bagside, så fremstår den som et kvadratisk net. udførelsen af 
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hullerne er ret primitive og man må have forsøgt at gennembore flisen fra både over og undersiden, 

flere steder uden at ramme det modgående hul. 

Funktionen af flisen står lidt hen i det ukendte, dog er der to muligheder som kan være sandsynlige. 

Enten er der tale om en form for flise til at lede væske væk fra et gulv. Eller måske mere 

sandsynligt en flise til fordeling af varm luft fra f.eks en hypocaust. 

 

 
Fig. 42: X62 flise i gult tegl. Læg mærke til de lidt sjuskede gennemboringer, der har været lavet fra begge sider. På 

billedet til venstre ses de mislykkede forsøg især til højre i billedet. 

Konklusion 
Alt i alt har udgravningen givet rigtig meget ny viden om Horsens i middelalderen. Ikke mindst er 

der nu foretaget veldokumenteret udgravninger af begravelser fra Sct Jørgensgården, og der er 

optaget knogler, der er sendt videre til analyse, og som forhåbentlig vil være med til at dokumentere 

sygdomme og behandlingsmetoder på stedet. Det er også lykkes at finde en bid af den fysiske 

afgrænsning på kirkegården, og det er viden, der ikke før har været tilgængelig. Endelig har 

udgravningen dokumenteret, at store dele af området har ligget i dyrkning i middelalderen, mens 

området, der støder op mod Sct. Jørgensgården har været genstand for mange aktiviteter så som 

anlæggelse af en brønd og store affaldsgruber.  

Fundene fra udgravningen har i sig selv været utrolig overvældende og et anlæg som affaldsgruben 

A140, med den svimlende mængde af keramik og knogler. Hører til sjældenhederne i de 

byudgravninger, der har været foretaget i Horsens. 
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Tidslinje 
 

 
Fig. 43: tidslinje med pilemarkering, der viser de perioder, der blev registreret materiale fra i udgravningen.  


