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Foranlediget af et nyt regnvandsbassin ved Åle Renseanlæg blev der
foretaget en arkæologisk udgravning efter forudgående prøvegravning.
2
Der blev åbnet et felt på ca. 2.500 m . Ved udgravningen blev der
undersøgt en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder,
bestående af følgende strukturer: To langhuse, fire udhuse, fire staklader
samt to hegnsforløb. De udskilte strukturer tilhører to gårdsanlæg, hvis
indbyrdes relation ikke er helt sikker. Bebyggelsen blev ikke afgrænset.
Den er med al sandsynlighed del af en meget stor boplads, som Vejle
Museum tidligere har undersøgt dele af.
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Indledning
I 2013 foretog Horsens Museum arkæologiske undersøgelser vest for Åle Renseanlæg forud for
etablering af et regnvandsbassin på stedet. Regnvandsbassinet, benævnt Bassin 1, indgik i et større
projekt med kloakseparering i Åle by. Det berørte område bestod af matriklen 1ap på i alt ca. 3.300 m².
I første omgang foretog museet en forundersøgelse af matriklen, senere en regulær udgravning.
Hedensted Spildevand A/S var bygherre på projektet og finansierede det arkæologiske arbejde, jf.
museumslovens kapitel 8. Museets kontakt til bygherre foregik via Vejle-afdelingen af COWI A/S, som
var bygherres rådgiver, med Lars Scheuer som kontaktperson. Fra museets side forestod
museumsinspektørerne Lone S. Jacobsen og Anne Mette Kristiansen det administrative arbejde med
sagen. Museumsinspektør Per Borup stod for forundersøgelsen, mens undertegnede fungerede som
udgravningsleder og beretningsansvarlig på selve udgravningen.

Områdets topografi terræn og undergrund
Undersøgelsesområdet er beliggende i Gudenådalen, ca. 150 m vest for selve Gudenåen (Figur 1). Der
er tale om et nærmest helt plant terræn, som er del af et større, fladt og sandet næs. Umiddelbart øst for
Gudenåen og vest for Åle By er landskabet karakteriseret ved bølgende morænebakker. Det undersøgte
areal er beliggende omkring kote 52. På udgravningstidspunktet fremstod omgivelserne som dyrket
mark samt eng-/græsningsarealer længst nede mod Gudenåen. I det udgravede område blev der
konstateret en vanskelig, sandet undergrund med mange naturlige farvninger og udfældninger. Stedvis
var undergrunden temmelig stenet. Muldtykkelsen i det undersøgte område lå på ca. 40 – 50 cm.

Figur 1. Lokalitetens beliggenhed i Gudenå-dalen tæt ved selve åen, vist på relief-kort.
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Fortidsmindelandskabet
På Figur 2 er med stjerne-signatur markeret de steder, hvor der er registreret fund og fortidsminder i
området omkring Åle. En stor del af registreringerne er gravhøje. Hovedparten af disse er ikke udgravet
og derfor vanskelige at datere; størsteparten er dog nok fra bondestenalderen eller bronzealderen. I
Rask Skov, få hundrede meter øst for undersøgelsesområdet, er der således en koncentration af
gravhøje. På vestsiden af Gudenåen er der registreret forskellige enkelt-fund fra bondestenalderen.
Centralt i Åle by er der i 1950erne gjort et større keramikfund fra middelalderen. Fundet er blevet tolket
som sporene efter et keramikværksted. Tæt på rensningsanlægget er der ved regulære udgravninger i de
seneste år undersøgt en række bebyggelsesspor fra yngre jernalder. I det følgende afsnit om
forundersøgelsen vil der blive redegjort nærmere for disse undersøgelser.

Figur 2. Med stjerne-signatur er markeret registrerede fund og fortidsminder omkring Åle. Undersøgelsesområdet er
markeret med rød firkant.

Forundersøgelsen
I perioden 2. – 6. maj foretog Horsens Museum ved museumsinspektør Per Borup den arkæologiske
forundersøgelse vest for Åle Renseanlæg (Figur 3). Maskinkraft til forundersøgelsen blev leveret af Rask
Mølle Entreprenørforretning.
Forundersøgelsen havde til formål at afklare, om der var væsentlige fortidsminder skjult i jorden
på matriklen. Kun godt 100 meter nordøst for undersøgelsesområdet, i forbindelse med et større
anlægsarbejde ved selve rensningsanlægget, foretog Vejle Museum i 2004 en udgravning af et
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bopladsområde fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, som er perioden fra ca. 175 – 550 e.Kr.
Igen i 2005 udgravede Vejle Museum ca. 280 meter vest for det aktuelle område en 26 meter lang og
knap seks meter bred hustomt fra den samme periode. I 2011 foretog Horsens Museum en udgravning
øst for Åle Kirke, ca. 400-600 nordvest for det aktuelle areal, hvor der også blev påvist hustomter og
hegn fra yngre romersk/germansk jernalder. Udgravningen var foranlediget af etableringen af et
regnvandsbassin, benævnt Bassin 4, som led i det samme projekt med kloakseparering i Åle by. Endelig
undersøgte Horsens Museum i 1997 et kulthus fra bronzealderen lidt sydvest for det berørte areal.

Figur 3. Søgegrøfterne i forbindelse med Bassin 1 (Hom 2780) samt Vejle Museums udgravning i 2004 (VKH 6626)
ved Åle Renseanlæg.

De mange fund viser, at området her tæt ved Gudenåen har været intensivt bebygget gennem en
stor del af forhistorien, men først og fremmest i yngre jernalder. Der var derfor også inden
forundersøgelsen forventninger om, at der indenfor det projekterede Bassin 1 ville fremkomme flere
bebyggelsesspor.
Ganske som forventet blev der ved forundersøgelsen i maj 2013 konstateret væsentlige
fortidsminder i form af bebyggelsesspor fra jernalderen på hele matriklen (Figur 4). Der fremkom
stolpehuller fra huse og hegn samt mulige ildsteder. Endvidere blev der fundet lidt keramik i flere af
stolpehullerne, og på baggrund heraf blev bebyggelsen dateret til yngre jernalder (yngre
romertid/germansk jernalder). Ingen områder af den berørte matrikel kunne frigives til anlægsarbejde
uden forudgående arkæologisk udgravning.
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Figur 4. Søgegrøfter og anlæg indtegnet på plan over Bassin 1, matriklen 1ap.

Bygherre blev gjort bekendt med forundersøgelsens resultater, og museet udarbejdede et budget
for en arkæologisk udgravning. Kulturstyrelsen godkendte udgravningsbudgettet. Bygherre ønskede
udgravningen gennemført og accepterede budgettet. Hermed kunne den egentlige udgravning
gennemføres.

Fakta vedrørende den egentlige udgravning
Udgravningen foregik i sommeren 2013. Som tidligere nævnt fungerede undertegnede som daglig
udgravningsleder. I feltarbejdet deltog desuden arkæolog og museumsinspektør Per Borup, museets
arbejdsmand, Jan Jensen, samt arkæologistuderende Line Lybek Witt.
Maskinkraft blev leveret af Frandsen Entreprenør A/S i Horsens i form af en Komtasu PC 240
LC gravemaskine med bånd. Ingeniør Per Winther fungerede som entreprenørfirmaets kontaktperson.
Hedensted Spildevand A/S stillede selv mandskabsfaciliteter til rådighed, idet mandskabsbygningerne
ved Åle Renseanlæg frit kunne benyttes.
Feltarbejdet foregik primært i varmt og solrigt sommervejr – dog også dage med skyer og regn.
Generelt gav vejret ikke de store gener for feltarbejdet.
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Det ved udgravningen fremkomne genstandsmateriale er blevet vasket og nummereret af
personale ved Horsens Museum.

Resultaterne af den egentlige udgravning
Ved udgravningen blev der afdækket et areal på i alt 2.500 m2. Anlægssporene tyndede kraftigt ud mod
vest, og derfor blev der åbnet mindre op i denne retning end planlagt. Ved forundersøgelsen fremkom
66 anlæg, hvoraf de 43 blev undersøgt. Ved den egentlige udgravning blev der registreret yderligere 430
anlægsspor, altså en samlet anlægsmængde på 496. Af denne mængde blev 301 anlæg undersøgt ved den
egentlige udgravning. Langt hovedparten af anlæggene
var stolpehuller. Kun få andre anlægstyper var
repræsenteret. På Figur 5 ses en oversigtsplan med
samtlige anlæg fra forundersøgelsen og den egentlige
udgravning.
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Figur 5. Oversigtsplan med samtlige anlæg fra forundersøgelsen og den egentlige udgravning

Blandt de mange stolpehuller var det muligt at udskille 12 konstruktioner i form af treskibede
huse, staklader og hegnsforløb. De 12 konstruktioner er vist på Figur 6. Detaljer i bygningernes
konstruktion tyder på en datering af pladsen til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder.

Figur 6. Oversigtsplan over samtlige udskilte strukturer. Sort = langhus, grå = hegn, rød = udhus, gul = staklade.
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Foruden 25 jordprøver, udtaget for at sikre materiale til C14-dateringer, blev der hjemtaget 16
fund-numre – 15 med keramik, det sidste med flint i form af et mindre afslag. Hovedparten af
keramikken består af ret ukarakteristiske, små sideskår, som er vanskelige at datere nærmere end
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jernalder. På det lille sideskår, x120, ses ornamentik i form af tynde, parallelle furer. På randskåret x123
ses formodentlig også svag ornamentik i form af let bølgende furer. Der kan dog være tale om naturlige
uregelmæssigheder i skåret. Om end materialet er sparsomt, tyder de ornamenterede skår også på en
datering af lokaliteten til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Ved forundersøgelsen blev
der fundet et større ornamenteret skår, x101 (Figur 7), som også peger i denne retning.

Figur 7. Det ornamenterede skår x101 fra forundersøgelsen.

Sammenfattende, når man både tager fundene og de udskilte konstruktioner i betragtning, kan
der ikke være tvivl om, at der på matrikel 1ap har ligget en boplads fra den del af jernalderen, som
betegnes yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, ca. 175-550 e.Kr. Der er ikke udskilt anlæg
eller strukturer (med undtagelse af et moderne dræn), som tyder på aktivitet i andre perioder på pladsen.

De enkelte konstruktioner
I de følgende præsenteres de 12 konstruktioner, som blev udskilt ved udgravningen.
Hus A1000: Tre-skibet langhus, hvoraf kun den østlige del (husets staldende) kunne frilægges (Figur
8). Husets orientering er ikke helt Ø/V, men let forskudt NØ/SV. Huset er frilagt i en længde af ca. 14
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m, og det er knapt 6 m bredt. Der er frilagt fem sæt tagbærende stolpehuller. I to af sættene har det
kun været muligt at frilægge det nordlige stolpehul. Generelt står de tægbærende stolpehuller tæt
(under to m), dog med et længere spring mellem det tredje og fjerde par regnet fra vest, ca. 3,3 m.
Midtskibet er ca. 2,7 m bredt, og de to sideskibe er nogenlunde lige brede, ca. 1,5 m. Huset er med
vægstolpehuller i et enkelt forløb med undtagelse af den frilagte østgavl, hvor der ser ud til at være
tale om dobbelt-stolpehuller. Gavlen er ret til let rundet. Helt op til østgavlen er der i de to langsider
konstateret modstillede døråbninger, markeret af dobbeltstolpehuller. Der er konstateret spor efter
båsesklillerum, eller i hvert fald indre konstruktioner i stalden.

Figur 8. Langhus A1000. Med grå farve er markeret stolpehuller, der tolkes som båseskillerum/indre konstruktioner
i stalden. Nord er opad.

Hus A1001: Mindre udhus, som er bygget ind i hegn A1002 (Figur 9). Huset er ca. 6 m langt og ca. 5 m
bredt, og det er orienteret NØ/SV. Huset er med vægstolpehuller, som er bedst bevaret i den sydlige
langside. Stolpehullerne A502 og A509 antages at være placeret i husets vestgavl. Disse stolpehuller er
de eneste anlæg i gavlforløbet. Om huset reelt haft en åben gavl, eller om den åbne gavl er et spørgsmål
om bevaring, er uafklaret. Huset har to sæt tagbærende stolpehuller, hvoraf det vestligste sæt er det
mest regulære. Der er tale om dobbelt-stolpehuller: A510, A511 mod nord og A504, A505 mod syd.
Disse stolpehuller er mellem 20 og 36 cm dybe. Det østlige sæt består af anlæggene A507 og A687. De
står forskudt i forhold til dobbeltstolpehullerne mod vest, og A687 er kun 5 cm dyb. Det er ikke helt
sikkert, at disse anlæg hører til huset, men da der er tale om et mindre udhus, er det ikke ualmindeligt
med en uregelmæssig stolpesætning. Huset er med indgang i østgavlen/hegnsforløbet i form af
dobbelt-stolpehuller. Der er ikke gjort fund i tilknytning til huset.
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Figur 9. A1001. Huset er bygget ind i hegn A1002, som er markeret med gråt. Nord er opad.

Hegn A1002: Overvejende et enstrenget hegnsforløb, som indhegner husene A1000 og A1001 (Figur
10). Hus A1001 er bygget ind i/slutter op til hegnet. Hegnet ses kun til to sider, nord og øst, og er ikke
frilagt i sin helhed. Hegnet lapper ind over det sydvestlige hjørne af hus A1003, og netop på dette sted
slår hegnet et næsten vinkelret knæk. Der er vanskeligt at udskille hegn og hus helt entydigt i dette
område. Det kan konkluderes, at hus og hegn ikke er samtidig, men der er ikke en egentlig stratigrafi
mellem de to konstruktioner. I hegnets nordlige forløb er der stedvis tale om dobbelt-stolpehuller,
men der synes ikke at være tale om et fast system. Én af disse dobbeltstolpehuller, A356, fremstår
ekstra dyb, hvilket tolkes som en mulig indgang i hegnet. I det østlige forløb, omtrent ud for hus
A1000, er hegnet dobbelt.
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Figur 10. Hegn A1002. Med gråt er markeret stolpehuller, som indgår i langhus A1003. Nord er opad.

Hus A1003: Tre-skibet langhus, frilagt i fuld længde (Figur 11 + Figur 20). Husets orientering er ikke
helt Ø/V, men let forskudt NØ/SV. Husets længde er 40 m. Huset er ca. 6,4 m bredt på midten. I begge
gavlender er bredden en anelse mindre, ca. 5,5 m. Der indgår 12 sæt tagbærende stolpehuller i huset.
Endvidere er huset karakteriseret ved et velbevaret vægforløb i form af enkelt-stolpehuller. Der er
konstateret en døråbning i hver langside. De to døråbninger er modstillede. Indgangspartiet er ikke
placeret helt i husets midte, men let forskudt mod vest. Der er en tydelig funktionsopdeling af huset
med beboelse og indgang i vest, stald i husets midte (hvor de tagbærende stolpehuller står tæt) og
lade el. opbevaring længst mod øst. Det kan undre, at der kun synes at være et enkelt indgangsparti i
så stort et hus.
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Figur 11. Langhus A1003. Nord er opad.

Hus A1004: Tre-skibet hus, frilagt i fuld længde (Figur 12). Husets orientering er ikke helt Ø/V, men let
forskudt NØ/SV. Huset består af fem sæt tagbærende stolpehuller. Der er ikke bevaret spor efter
vægforløb eller indre konstruktioner. Til gengæld er der konstateret modstillede dørstolpehuller i
husets vestlige del. Huset måler knap 13 meter fra det vestligste til det østligste sæt tagbærende
stolpehuller. Hertil skal der nok lægges i hvert fald en meter i hver ende for at have husets fulde
længde. Afstanden mellem de to rækker af tagbærende stolpehuller er tre meter. Igen skal man nok
regne med yderligere en meter i hver side for at have husets fulde bredde. Huset overlapper med
langhus A1003, og de kan derfor ikke være samtidige. Hus A1004 tolkes som et udhus.
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Figur 12. Udhus A1004. Nord er opad.

Staklade/fire-stolpeanlæg A1005: Konstruktionen består af stolpehullerne A276, A277, A282 og A447,
som tilnærmelsesvis er placeret i et kvadrat med en sidelænge på ca. 2,2 m. Figur 13.
Staklade/fire-stolpeanlæg A1006: Konstruktionen består af stolpehullerne A267, A269, A271 og A274,
som tilnærmelsesvis er placeret i et kvadrat med en sidelænge på ca. 2,4 m. Måske skal de mulige
stolpehuller A268 og A270 også opfattes som del af konstruktionen. Figur 13.
Staklade/fire-stolpeanlæg A1007: Konstruktionen består af stolpehullerne A420, A442, A443 og A445,
som tilnærmelsesvis er placeret i et kvadrat med en sidelænge på ca. 2,6 m. Figur 13.
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Figur 13. De tre staklader A1005-7. Grå = A1005, sort = A1006, rød = A1007. Nord er opad.

Hus A1008: Tre-skibet hus, frilagt i fuld længde (Figur 14). Husets orientering er ikke helt Ø/V, men let
forskudt NØ/SV. Huset består af fire sæt tagbærende stolpehuller. Der er bevaret vægforløb i form af
enkelt-stolpehuller i den nordlige langside, men ikke mod syd og i gavlenderne. Der er ikke
konstateret indgangsstolpehuller. Huset måler knap 10 meter fra det vestligste til det østligste sæt
tagbærende stolpehuller. Hertil skal der nok lægges i hvert fald en meter i hver ende for at have husets
fulde længde. Afstanden mellem de to rækker af tagbærende stolpehuller er 2,4 meter. Der er ca. en
meter mellem den nordlige række af tagbærende stolpehuller og det bevarede vægforløb i husets
nordlige langside. Hvis det samme har gjort sig gældende mod syd, ender husets bredde på ca. 4,5
meter. En kogestensgrube (jordovn) ligger centralt placeret i det vestligste fag, og anlægget tolkes som
tilhørende huset. Huset tolkes som et udhus.
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Figur 14. Udhus A1008. Med rød farve er markeret en kogestensgrube, A383, der tolkes som en del af huset. Nord er
opad.

Hus A1009: Tre-skibet hus, frilagt i fuld længde (Figur 15). Husets orientering er ikke helt Ø/V, men let
forskudt NØ/SV. Huset består af fire sæt tagbærende stolpehuller, men det sydlige stolpehul i det
vestligste par mangler. Der er stort set ikke bevaret vægforløb, dog regnes stolpehullerne A387, A389,
A400 og A401 som vægstolpehuller. I så fald tyder det på, at væggen har bestået af enkelt-stillede
stolpehuller. Stolpehullerne A387 og A389 formodes at være placeret i østgavlen. Afstanden herfra til
det østligste sæt tagbærende stolpehuller er ca. to meter. Har det samme afstand gjort sig gældende
mellem vestgavl og det vestligste sæt tagbærende stolpehuller, bliver husets samlede længde ca. 13 m.
Der er konstateret indgangsstolpehuller kun i den sydlige langside, i det midterste fag – næsten ud for
det tredje sæt tagbærende stolpehuller fra vest. Huset tolkes om et udhus. Det har formodentligt været
ca. 5 m bredt.
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Figur 15. Udhus A1009. Nord er opad.

Staklade A1010: Konstruktionen består af stolpehullerne A555, A556, A557 og A561, som
tilnærmelsesvis er placeret i et kvadrat med en sidelængde på ca. 2,8 m.

Figur 16. Staklade A1010. Nord er opad.
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Hegn A1011: Et en-strenget hegnsforløb, som kan følges over en strækning på ca. 20 m (Figur 17).
Hegnsforløbet er orienteret NV/SØ. Mod NV ebber hegnet ud, hvilket formodentlig skyldes dårlig
bevaring. Mod SØ fortsætter hegnet ud af feltet. Hegnet løber parallelt med østgavlen af langhus
A1003, knap et par meter øst for gavlen. A1011 tolkes som hegn til det gårdsanlæg, hvor A1003 er
hovedhus. Hegnet er ikke erkendt andre steder i feltet, og man må formode, at hovedparten af hegnet
er beliggende uden for feltet.

Figur 17. Hegn A1011. Nord er opad.

Gårdsanlæggene
De 12 konstruktioner fordeler sig på to gårdsanlæg, benævnt A1012 og A1013. Det var ikke muligt at
total-afdække de to gårdsanlæg, da begge fortsatte ud af feltet. Endvidere er den indbyrdes relation
mellem de to gårdsanlæg ikke sikker. Spørgsmålet er, om de har eksisteret på samme tid, eller om det
ene gårdsanlæg afløser det andet. Hegnet til gårdanlæg A1012 overlapper med hovedhuset på gård
A1013, så disse to strukturer kan ikke have stået på samme tid. Imidlertid kan det ikke helt udelukkes,
at gård A1013 er i to faser. I så fald kan de to gårdanlæg teoretisk have eksisteret på samme tid.
Formodentlig vil C14-dateringer kunne besvare disse spørgsmål. De to gårdsanlæg beskrives i det
følgende.
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Gårdsanlæg A1012: Om end hus A1000 ikke kunne frilægges i sin helhed, kan der ikke være tvivl om,
at der er tale om et langhus, der har fungeret som hovedhuset på et gårdsanlæg. Hegn A1002 tolkes
som det afgrænsende hegn til dette gårdsanlæg, idet der er fin overensstemmelse mellem orienteringen
af A1000 og A1002. Udhuset A1001 er bygget ind i hegn A1002, og derfor må disse strukturer være
samtidige. Sammenfattende tolkes konstruktionerne A1000, A1001 samt A1002 som en
sammenhørende enhed, benævnt gårdsdsanlæg A1012 (Figur 18).
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Figur 18. Gårdsanlæg A1012, bestående af langhus A1000, udhus/hegnshus A1001 samt hegn A1002.

Gårdsanlæg A1013: Hus A1003 er også et stort langhus, hovedhuset på en gårdsanlæg. Denne gård
benævnes A1013 (Figur 19). Det er vanskeligt at afgøre, hvad der hører med til gårdsanlæg A1013.
Hegn A1011 tolkes dog som del af det afgrænsende hegn til denne gård. Hegnet løber parallelt med
østgavlen af A1003, og som det også var tilfældet med gård A1012, er der kort afstand mellem østgavl
af hovedhuset og hegnet. Enten er resten af hegnet meget dårligt bevaret, eller – nok mere sandsynligt
– er der tale om et meget stort gårdsanlæg, hvis afgrænsning ligger uden for det område, som blev
undersøgt i denne omgang. Alle konstruktioner nord for hus A1003 (stakladerne A1005, A1006, A1007
og A1010 samt udhusene A1008 og A1009) kan i princippet tilhøre gård A1013. De tre staklader
A1005-7 ligger så regelmæssigt, at de næsten må være samtidige. Det skal bemærkes, at de danner et
forløb, som har en lidt anden orientering end hus A1003, og det kan måske ses som udtryk for, at de
alligevel ikke hører til dette langhus. Det er også muligt, at kun det ene af udhusene er samtidig er
samtidig med langhus A1003. Udhus A1004 er i hvert fald ikke samtidig med A1003 (de overlapper
hinanden). Udhus A1004 må høre til et andet langhus. Spørgsmålet er, om gård A1013 er i to faser. Det
kan måske forklare de mange udhuse og staklader. Der må i så fald ligge et hovedhus umiddelbart uden
for det undersøgte område, for langhus A1003 ligger temmelig rent.
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Figur 19. Gårdsanlæg A1013. Langhus A1003 og hegn A1011 hører med sikkerhed med til gårdsanlægget.
Endvidere er medtaget konstruktionerne A1005-10, som alle potentielt kan høre til gården. Se desuden
beretningsteksten.

Figur 20. Hus A1003. Tagbærende stolpehuller markeret med landmålerstokke. Huset er hovedhus i gårdsanlæg
A1013. Set fra N.
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Undersøgelsens betydning og perspektiver
Den undersøgte bebyggelse vest for Åle Renseanlæg ligger forholdsvis ren, altså kun med få
bebyggelsesfaser, hvorved gårdsanlæggene træder tydeligere, og hermed øges lokalitetens
forskningspotentiale betragteligt. Endvidere skal fremhæves det store langhus A1003. Det er utrolig
velbevaret og blandt de største huse fra denne periode, som Horsens Museum har undersøgt
overhovedet. Endelig er det værd at bemærke, at der er udskilt mange staklader og udhuse på
bopladsen. Det kan være et udtryk for en intensiv bebyggelse i flere faser, men det kan bestemt ikke
udelukkes, at den megen opbevaringsplads er udtryk for en bevidst landbrugsstrategi, baseret på kvæg. I
de frodige enge her langs Gudenåen har der været optimale muligheder for kvægets græsning samt
indsamling af hø til vinterhalvåret, og dette hø har krævet opbevaringsplads.
De undersøgte bebyggelsesspor tolkes som del af den bebyggelse, som Vejle Museum undersøgte
i 2004 – beliggende ca. 100 længere mod nordøst, ved selve rensningsanlægget. Vejle Museum daterede
bebyggelsen til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, og der blev påvist i alt otte langhuse,
to mindre bygninger og et grubehus, tilsammen repræsenterende en bebyggelse i tre faser. Bebyggelsen
blev ikke afgrænset. I det område, som Vejle Museum undersøgte, er der er tale om en mere intensiv,
koncentreret og formodentlig længerevarende del af bebyggelsen, end det er tilfældet i området vest for
rensningsanlægget, hvor bebyggelsen som beskrevet ligger temmelig rent, om det indbyrdes forhold
mellem gårdsanlæggene ikke er helt afklaret. Det er nødvendigt med detailstudier og C14-dateringer for
nærmere at afklare strukturen og udviklingen i det tilsyneladende store bopladsområde. I denne
sammenhæng må også tages højde for de øvrige bebyggelsesspor fra samme periode i nærområdet –
dels påvist af Vejle Museum i 2005 vest for Bassin 1, dels påvist ved Horsens Museums undersøgelse i
2011(Bassin 4) øst for Åle Kirke, ca. 400-600 m nordvest for det aktuelle område. Området her tæt ved
Gudenåen har altså været intensivt bebygget i yngre jernalder. Der synes at være tale om endog meget
store bopladsområder, hvilket også indikeres af topografien. De nu fire områder med påvist bebyggelse
fra denne periode ligger således i det samme flade terræn, og det kan måske ikke udelukkes, at der har
været fysisk sammenhæng mellem hvert af områderne.
Udgravningen ved Åle Renseanlæg har budt på en hel unik lejlighed til at få en bedre forståelse
for, hvordan ressourceområderne i Gudenådalen er blevet udnyttet i jernalderen. Gudenåen har
gennem hele oldtiden været en katalysator for bebyggelse og aktiviteter og udgør med sin afvekslende
naturbaggrund en helt særlig forudsætning for bosættelse. Typisk finder vi i jernalderen ikke
bopladserne så nær ved Gudenåen som her, hvilket gør området særligt interessant.
I de seneste år er der i Ølholm, ikke langt fra Åle, blevet udgravet store, velbevarede bebyggelser
fra samme periode som lokaliteterne i Åle. Disse udgravninger vil sammen med resultaterne fra store
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undersøgelser i den nye bydel Østerhåb i den vestlige udkant af Horsens samt en række større
gravninger ved Gedved være omfattet af museets forskningsstrategi omhandlende jernaldersamfundets
udnyttelse af ressourceområderne, landsbystrukturer, gårdstrukturer og gårdens interne organisering i
forhold til sammensætningen af bygningsmassen og dennes placering gennem tid, matrikulering m.m.
Den aktuelle udgravning samt de senere års undersøgelser i Aale vil være med til at danne et godt
udgangspunkt for denne forskning som et komparativt materiale til, hvad vi traditionelt opfatter som en
bebyggelses ressourceområde, det senere ejerlav.

Kort om yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder
Den undersøgte bebyggelse er blevet dateret til yngre romersk/ældre germansk jernalder, som er
tidsrummet fra ca. 175 - 550 e.Kr. I tiden efter 200 e.Kr, det 3. og 4. århundrede, gennemføres store
samfundsmæssige forandringer i Sydskandinavien. Det gamle stammesamfund bliver omstruktureret.
Gårde og landsbyer lagt sammen til færre, men større, enheder (jf. de store gårdsanlæg i Åle). Også
dyrkningsformen lægges om til et mere intensivt markbrug. Mange af de store våbenofferfund stammer
fra denne periode. Endvidere stammer mange af Danmarks store guldofringer fra slutningen af
perioden.

Dataliste
Udgravningerne ved Åle Renseanlæg er i Horsens Museums journal-system betegnet HOM 2780
(Bassin 1, 2013). I Kulturstyrelsens system er journalnummeret 2011-7.24.02/HOM-0024. Den
detaljerede udgravningsberetning og al orginal-dokumentation opbevares i Horsens Museums arkiver.
Endvidere er alle data fra udgravningen indtastet i databasen MUD, Museernes udgravningsdata. De
indsamlede genstande opbevares i Horsens Museums magasiner.
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Tidstavle
Periode

Underperiode

Nyere tid

Nyere tid

År

1650
Renæssance

Renæssance
1536
Senmiddelalder
1350

Middelalder

Højmiddelalder
1200
Tidlig middelalder
1050
Vikingetid
750
Germansk jernalder

Jernalder

400
Romersk jernalder
Kr. f.
Førromersk jernalder
500
Yngre bronzealder

Bronzealder

1000
Ældre bronzealder
1700
Neolitikum
3900

Stenalder

Mesolitikum
9000
Pælæolitikum

12500

Med rødt er markeret det tidsrum, hvortil bebyggelsen vest for Åle Renseanlæg er dateret.
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