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Byggegrund og tilkørselsvej i forbindelse med det
nye biogasanlæg. Endvidere se de fire lokaliteter
med væsentlige fortidsminder. Hovedparten af
området er nu frigivet til anlægsarbejde (grøn). En
stor del af Lokalitet 2 (rød) er dog ikke frigivet til
anlægsarbejde under muldniveau.

Forud for byggeriet af et biogasanlæg på markerne ved Ålkærgårdvej og
Østbirkvej er der i perioden fra medio juli til primo oktober 2013 foretaget
arkæologisk udgravning efter forudgående prøvegravning i maj 2013. Der blev
undersøgt fire lokaliteter, benævnt Lokalitet 1 – 4. Dog blev kun en lille del af
Lokalitet 2 udgravet. På Lokalitet 1 blev der undersøgt en større bebyggelse fra
yngre jernalder, bestående af 10 langhuse, to mulige hegnsforløb, to brønde, et
mindre kulturlag samt en større mængde gruber og kogestensgruber. Også på
Lokalitet 2 blev der undersøgt bebyggelsesspor fra yngre jernalder. På Lokalitet
3 blev der undersøgt tre gruber fra tidlig førromersk jernalder, to huse fra ældre
romersk jernalder samt flere småhuse og hegnsforløb, som ikke kan dateres
nærmere end jernalderen. Endelig blev der på Lokalitet 4 undersøgt et
aktivitetsområde bestående af kogestensgruber, antageligt fra jernalderen og
tilhørende en af bebyggelsesfaserne på Lokalitet 3.
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Indledning
I 2013 foretog Horsens Museum omfattende udgravninger på markerne ved Ålkærgårdvej og
Østbirkvej forud for byggeriet af et biogasanlæg på stedet (Figur 1). I maj måned blev der foretaget en
arkæologisk forundersøgelse, og i løbet af sommeren og det tidlige efterår blev der foretaget egentlige
udgravninger.
Horsens Bioenergi ApS, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens var bygherre på projektet og finansierede både
forundersøgelsen og de egentlige udgravninger, jf. museumslovens kapitel 8. Firmaet Bigadan A/S,
Vroldvej 168, 8660 Skanderborg var hovedentreprenør på byggeriet og fungerede som bygherres rådgiver
med Karsten Buchhave – og i særdeleshed Rene Helbo – som kontaktpersoner. Museets kontakt med
bygherre er primært foregået via Bigadan A/S.
Fra museets side forestod museumsinspektørerne Lone S. Jacobsen og Anne Mette Kristiansen
det administrative arbejde med sagen. Undertegnede har fungeret som udgravningsleder og
beretningsansvarlig for både forundersøgelsen og de egentlige udgravninger.

Forundersøgelsen
I maj 2013 foretog Horsens Museum en arkæologisk forundersøgelse af det ca. 3,1 hektar store areal,
bestående af selve byggegrunden og en tilkørselsvej (Figur 1). Forundersøgelsen havde til formål at
afklare, om der var væsentlige fortidsminder skjult i jorden.

Figur 1. Byggegrund og tilkørselsvej markeret med grønt.
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På forhånd var der ikke kendskab til fortidsminder på det berørte areal, men i nærområdet – på
gården Lærkenfeldts jorde – udgravede Nationalmuseet i midten af 1920erne rige grave fra yngre
romersk jernalder, bl.a. indeholdende glasdrikkehorn. Endvidere var der tidligere blevet udgravet
omfattende bebyggelsesspor fra primært yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder på Danish
Crown-grunden længere mod øst samt i forbindelse med byggemodning af de store erhvervsarealer
nord herfor. Gennemgang af ældre kort afslørede en vej i det af byggeriet berørte område. Denne vej
blev slettet i nyere tid.
Ved forundersøgelsen blev der i fire velafgrænsede områder konstateret væsentlige fortidsminder
(Figur 2). I tre af områderne, benævnt Lokalitet 1, 2 og 3 var der tale om bebyggelsesspor fra
jernalderen i form af stolpehuller, gruber og kogestensgruber, repræsenterende flere gårdsanlæg. I det
sidste område (Lokalitet 4) blev der konstateret gruber af ret forskelligartet karakter, snarest et
aktivitetsområde til en af de erkendte bebyggelser. Aktiviteterne i de fire områder blev dateret til yngre
romersk jernalder/yngre jernalder.

Figur 2. Forundersøgelsen. Anlægsspor er markeret med sort. Med rød streg er markeret de fire områder med
væsentlige fortidsminder.

De fire områder med væsentlige fortidsminder skulle enten udgraves eller friholdes for enhver
form for anlægsarbejde. Bygherre blev gjort bekendt med forundersøgelsens resultater. Bygherre
ønskede at få Lokalitet 1, 3 og 4 total-udgravet. Ved en nøje gennemgang af byggeplanerne viste det sig,
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at hovedparten af Lokalitet 2 kunne friholdes for anlægsarbejde, og kun udgravning af en meget lille del
af området ville komme på tale. Museet udarbejdede separate udgravningsbudgetter for hver af de fire
lokaliteter. Da både Kulturstyrelsen og bygherre havde godkendt budgetterne, kunne de egentlige
udgravninger sættes i værk.

Fakta vedrørende de egentlige udgravninger
De egentlige udgravninger blev opstartet den 18. juli 2013, og feltarbejdet blev endeligt afsluttet i
begyndelsen af oktober 2013. Lokalitet 3 og 4 blev udgravet først, idet disse var beliggende i den nye
tilkørselsvej, der skulle etableres som det første. Senere fulgte udgravningen af Lokalitet 1 og den
berørte del af Lokalitet 2. Udgravningen på Lokalitet 2 kunne rummes i budgettet for udgravningen af
Lokalitet 1, så budgettet for Lokalitet 2 kom aldrig i brug.
Udgravningerne forløb hen over sommeren og det tidlige efterår 2013. Sommeren 2013 var
generelt varm og solrig, hvilket gav en del problemer med udtørring af felterne (Figur 3). Senere på
sommeren blev vejret dog mere ustadigt, og udtørring var et mindre problem i den sidste del af
udgravningsperioden.

Figur 3. Ved det meste af muldafrømningen var det så tørt og støvende, at det var nødvendigt at bære støvmaske
for at kunne holde ud at gå efter gravemaskinen.
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Maskinkraft i forbindelse med både forundersøgelsen og de egentlige udgravninger blev leveret af
Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen A/S, som også forstod jordarbejdet med selve byggeriet.
Lokalitet 1 – og til dels Lokalitet 3 og 4 – blev afsøgt med metaldetektor af et par frivillige
detektorbrugere.
Genstandsmaterialet fra udgravningerne er blevet vasket og nummereret af personale ved Horsens
Museum.

Topografi, terræn og undergrund
Det overordnede landskab, hvori biogasanlægget skulle indplaceres, var kendetegnet ved store
morænebakker og markante ådale, dannet under sidste istid (Figur 4). Byggegrunden og tilkørselsvejen
lå højt i de bølgende morænebakker. Mod syd og vest fornemmede man det markante terrænfald til
ådalssystemet omkring Store Hansted Å.

Figur 4. Byggegrund og tilkørselsvej indtegnet på det høje målebordsblad.

Selve grunden og omgivelserne fremstod ved forundersøgelsen som dyrkede marker, mod vest
afskærmet af et læhegn. Mere konkret var der længst mod vest på grunden tale om en god, plan
bakkeflade. I grundens nordøstlige hjørne faldt terrænet mod øst og sydøst. En tør lavning adskilte
denne rygning/bakketop fra en anden og knap så markant rygning i feltets sydøsthjørne (jf. Figur 5).
Hovedparten af det forundersøgte vejtrace var beliggende på en god plan flade, en slags mellemterrasse mellem et ret markant højdedrag syd for vejtraceet og det højtliggende område i byggegrundens
nordøstlige del (jf. Figur 5).
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Figur 5. Med stiplet grøn streg er undersøgelsesområdet indtegnet på et 0,5 m-kotekort. Med sort streg er
markeret de fire områder med væsentlige fortidsminder.

For selve byggegrunden var der tale om en temmelig heterogen undergrund, hvor partier med
næsten rent, gulbrunt/brunligt sand blev afløst af mere leret og grusblandet sand – stedvis endog
partier af meget stenet sand. Muldtykkelsen lå typisk på ca. 40/45 cm, i de laveste områder op til ca. 70
cm. I vejtraceet blev der konstateret undergrundsmateriale bestående af lerblandet sand, gulbrun til
gulgrå i farven – generelt med færre sten end på selve byggegrunden. I vejtraccet lå muldtykkelsen også
typisk på ca. 40/45 cm og igen op til 70/75 cm muld i de laveste områder.

Resultaterne af de egentlige udgravninger
Lokalitet 1
Ved udgravningen af Lokalitet 1 blev der undersøgt en større bebyggelse fra germansk jernalder. I alt
blev der åbnet et felt på ca. 8.600 m2 (Figur 6). Bebyggelsen opfattes som afgrænset mod vest og til dels
mod syd, men ikke mod nord og øst.
De vigtigste strukturer på lokaliteten er 10 tre-skibede huse, to mulige hegnsforløb, to brønde, et
mindre kulturlag samt en større mængde kogestensgruber og gruber. Det samlede korpus af anlæg, fund
og udskilte konstruktioner tyder på, at der ikke er andre tidsperioder repræsenteret på lokaliteten. Alle
anlæg og fund er altså dateret til germansk jernalder.
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Figur 6. HOM 3008 Lokalitet 1. Oversigtsplan.

Faktaboks: Yngre jernalder

Tidsrummet fra 400 e.kr.-750 e.kr. kaldes for yngre jernalder. Yngre jernalder inddeles i to underperioder: ældre
germansk jernalder (400-550 e.kr.) og yngre germansk jernalder (550-800 e.kr.). Perioden hedder germansk
jernalder, fordi de folk, der beboede egnene nord for Romerrigets grænser – i det nuværende Tyskland og
Sydskandinavien, kaldes for germanere.
I germansk jernalder er der stor forskel på rige stormænd og fattige bønder. Rige stormænd handler med prestigevarer
som f.eks. guld og glas på handelspladser tæt på havet. Her lægger skibe fyldt med varer til og sejler ud, glaskunstnere,
guld- og sølvsmede samt håndværkere arbejder, og handelsmænd falbyder deres varer. Stormænd og fyrster bor på store
gårde og har kæmpe haller til fester, religionsdyrkelse og repræsentation. Almindelige bønder må nøjes med mindre
huse og lever et noget mere stille liv – ude på landet, langt væk fra magtcentre og handelspladsernes tumult.

Faktaboks: Dagligliv i jernalderen
For hovedparten af de mennesker, der levede i jernalderen, var gården, husdyr og landbrug det daglige
omdrejningspunkt. De boede på gårde, hvor bolig og stald lå i samme hus, bygget af træ, ler og strå. Til huset hørte
ofte mindre udhuse og en indhegnet gårdsplads. Lige uden for gården, lå små marker. På enge i nærheden hentede man
hø til kvæg og heste. Og endnu længere væk lå overdrevet, hvor husdyrene kunne græsse sig tykke og fede i løbet af
sommeren.
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Konstruktioner og gårdsanlæg
Alle 10 udskilte huse er såkaldte tre-skibede huse (Figur 9 – 18). De er typisk omkring 25 m lange. Et
enkelt hus er endog ca. 35 m langt (Figur 11). Alle husene virker som regulære langhuse – altså
hovedhuset på et gårdsanlæg. Det er dog blevet overvejet, om enkelte af husene i virkeligheden skal
opfattes som konstruktioner, der har været bygget ind i et
hegn for at skabe plads til opbevaring. Tolkningen er
imidlertid usikker, idet der ikke er bevaret spor efter selve
hegnet. Det er i det hele taget meget bemærkelsesværdigt,
at det ikke har været muligt at udskille mindre udhuse og
økonomibygninger, som med stor sandsynlighed må have
været en del af de enkelte gårdsanlæg. Kan man forestille
sig, at nogle af de udskilte lange huse alligevel er en form
for udhuse/økonomibygninger? Udhusene kan selvfølgelig
også skjule sig i de koncentrationer af stolpehuller, hvori
det ikke umiddelbart har været muligt at udskille
konstruktioner. Muligvis har udhusene været konstrueret
på en sådan måde, at de nu vanskeligt lader sig erkende.
En anden mulighed er, at der er tale om meget store
gårdsenheder, så udhusene simpelthen ligger uden for det
udgravede område.
Ved

udgravningen

blev der

kun

udskilt

to

hegnsforløb, A2001 og A2011. I begge tilfælde er der tale
om noget usikre konstruktioner. På grund af de manglende
hegnsforløb er det vanskeligt at udskille de overordnede
gårdsenheder. Det er dog sikkert, at der ikke har eksisteret
10 gårdsanlæg på samme tid. Flere steder ligger der nemlig
to eller tre huse oven i hinanden, og i disse tilfælde er der
tale om den samme bygning i flere faser.

Det skal bemærkes, at bebyggelsen på Lokalitet 1 fordeler sig nærmest i to dele – en norddel
(Figur 7) og en syddel (Figur 8), som er adskilt af et næsten fundtomt, lavt område, hvor der dog blev
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undersøgt to brønde. Opdelingen følger altså et naturligt topografisk skel, og det virker oplagt at
antage, at opdelingen repræsenterer i hvert fald to gårdsenheder. Den nordlige bebyggelse er mest
intensiv, og her kan der være tale om mere end blot et enkelt gårdsanlæg. Det forbliver dog uklart,
hvilke bygninger der i så fald har hørt til de enkelte gårdsanlæg.

Figur 7. De udskilte konstruktioner i den nordlige del af Lokalitet 1.

Figur 8. De udskilte konstruktioner i den sydlige del af Lokalitet 1.
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Karakteristik af de udskilte huse
Et iøjnefaldende træk ved bebyggelsen på Lokalitet 1 er husenes meget forskelligartede orientering.
Normalt er jernalderens langhuse orienteret Ø/V, men ingen af lokalitetens hus er orienteret rent Ø/V.
Der er varierende grader af afvigelser mod både NØ/SV og NV/SØ. Husene A2007-9 (Figur 15 - 17)
har en meget kraftig afvigelse NØ/SV, dog ikke rent N/S.
Der synes at være nogle karakteristika, som går igen ved flere af de udskilte huse: Først og
fremmest er husene generelt omkring 25 m i længden. Hovedparten af husene er karakteriseret ved et
smalt midtskib på ca. to meter i bredden. Hvor der er muligt at angive en samlet husbredde, ligger
denne typisk på ca. 5,5 m – 6 m. Hovedparten af husene er opbygget med lange fag på begge sider af et
mindre, næsten kvadratisk modul. I seks af de ti huse ses et sæt tagbærende stolpehuller, hvor det ene
stolpehul mangler. I fem af de seks huse er der tale om det andet sæt fra en af enderne. Når der er
vægforløb i tilknytning til husene, er det i form af enkelt-stolpehuller, men for stort set alle husene med
vægstolpehuller er der en strækning i den nordlige (eller vestlige) langside, hvor der er tale om dobbelt stolpehuller. Generelt står vægstolpehullerne med noget uensartet afstand, og det gør det vanskeligt at
udskille husets indgange. Det ser ud til, at der godt kan være flere indgange i det enkelte hus, men de er
ikke nødvendigvis placeret over for hinanden. Det er således vanskeligt at udskille et egentlig
indgangsrum/-fag.
I det følgende (Figur 9 – 18) ses de udskilte huskonstruktioner.

Figur 9. Hus A2000.
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Figur 10. Hus A2002.

Figur 11. Hus A2003.

Figur 12. Hus A2004.
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Figur 13. Hus A2005.

Figur 14. Hus A2006.

Figur 15. Hus A2007
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Figur 16. Hus A2008.

Figur 17. Hus A2009.

Figur 18. Hus A2010.
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Datering
De beskrevne karakteristika ved de udskilte huse antages at have en dateringsmæssig betydning. Som
nævnt dateres bebyggelsen til germansk jernalder. Et forsigtigt bud på en nærmere datering af
bebyggelsen er sen ældre germansk jernalder/tidlig yngre germansk jernalder, ca. 550 e.Kr. Denne
datering bygger på et hus, A11123, som blev udgravet i forbindelse med den store udgravning HOM
2247 Gedved Vest Industri, ca. 1/1,5 km længere mod NØ. Dette hus har mange af de samme
karakteristika, som karakteriserer husene på Lokalitet 1. Særligt mellem hus A2002, i den sydlige
bebyggelse på Lokalitet 1, og A11123 er der store ligheder (Figur 19 + 20). Hus A11123 er C14-dateret
til 536-613 e.Kr, netop overgangen mellem ældre og yngre germansk jernalder.

Figur 19. HOM 2247 Gedved Vest Industri. Hus A11123.

Figur 20. HOM 3008 Biogasanlæg ved Ålkærgårdvej. Hus A2002.
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Hus A2007 (Figur 22) har en vis lighed med et hus fra en anden lokalitet på den store HOM
2247-gravning. Det drejer sig om hus A11001 (Figur 21) – også orienteret med en kraftig afvigelse
NØ/SV. Begge huse er ca. 23 m i længden, ca. 5,5-6 m bredden og med tagbærende stolpehuller i
gavlene. Hus A11001 er C14-dateret til 651-709 e.Kr. Derfor skal hus A2007 måske dateres til en mere
fremskreden del af germansk jernalder/yngre germansk jernalder. Det ser altså ud til, at der flere faser i
bebyggelsen.

Figur 21. HOM Gedved Vest Industri. Hus A11001.

Figur 22. HOM 3008 Biogasanlæg ved Ålkærgårdvej. Hus A2007.
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Brønde
Længst mod øst i feltet, i det lave område mellem de to koncentrationer af bebyggelse, blev der
undersøgt to brønde. Brøndene blev snittet/udgravet med maskine. De var begge omkring 175 cm
dybde. Begge brønde kan karakteriseres som simple nedgravninger – desværre uden holk,
trækonstruktioner eller lignende (Figur 23). Fra bunden af den ene brønd blev der indsamlet en gren til
C14-datering.

Figur 23. Brønd A1596, profil. Set fra V. Der er tale om en simpel nedgravning uden trækonstruktioner.

Gruber, kogestensgruber og kulturlag
Ved udgravningen blev der undersøgt talrige gruber og kogestensgruber, som generelt lå spredt ud over
feltet. Gruberne var generelt af ringe dybde og ofte fundtomme eller med kun et beskedent
skårmateriale. To grube, A192 og A792, skilte sig noget ud og skal omtales nærmere.
A192 var beliggende mellem fire stolpehuller, som tilsammen udgjorde et nærmest kvadratisk
modul i hus A2003. Gruben var placeret så regelmæssig, at den må høre til huset, og anlægget tolkes
som en kælder- eller opbevaringsgrube (Figur 24). Gruben var ca. 26 cm dyb. Der er blevet udtaget en
jordprøve af grubens fyld. Det skal undersøges, om grubens fyld indeholder forkullede planterester.
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Figur 24. Kældergrube A192 under udgravning. Anlægget er beliggende mellem fire tagebærende stolpehuller i
hus A2003. Landmålerstokke markerer tagbærende stolpehuller i huset. Set fra Ø/SØ.

A792 betegner en nærmest oval nedgravning, ca. 20 cm dyb og med irregulære sider og irregulær
bund. Ved udgravningen af anlægget fremkom en del keramik (Figur 25). Efterfølgende er skårene
blevet samlet, og det har vist sig, at der er tale om et nærmest intakt lerkar (se Figur 28). Kun et mindre
sideparti mangler. Der har kun været skår fra dette kar i gruben!

Figur 25. Grube A792 under udgravning. Større skårflager i både flade og profil. Set fra SV.

I alt 24 anlæg er blevet karakteriseret som kogestensgruber. Dybden af de snittede
kogestensgruber varierer mellem ca. 8 og 60 cm, og der er typisk tale om nærmest skålformede
nedgravninger. A1557 skiller sig ud, idet der her er tale om et nærmest rektangulært anlæg.
Nedgravningen er fladbundet og med let skrå sider. Dybden er ca. 16 cm, og anlægget er ca. 2 m i
længden.
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Foruden stolpehuller, gruber og kogestensgruber blev der undersøgt et mindre kulturlag, A261.
Laget blev erkendt allerede ved forundersøgelsen. Laget gav sig til kende i form af sort/sodsværtet jord
med skørnede sten/fragmenter af skørnede sten samt spredte keramikskår. I laget blev desuden fundet
en sekundær brændt tenvægt (Figur 26). Laget tolkes som et udsmidslag med tilknytning til ild/varmepåvirkning. Fra lager er der blevet indsamlet flere skår, hvoraf nogle er sekundært
varmepåvirkede. Endvidere skal fremhæves et skår med lodret hankeknop.

Figur 26. x16, tenvægt fra kulturlag A261.

Afslutningsvis skal det understreges, at gruberne, kogestensgruberne og kulturlaget antages at
tilhøre germanertidsbebyggelsen.
Genstandsmaterialet fra Lokalitet 1
Ved udgravningen af Lokalitet 1 er der registreret i alt 104 genstandsnumre, hvoraf de 46 numre
omfatter jordprøver, trækul, træ og en lille mængde brændte dyreknogler – alt sammen med henblik på
naturvidenskabelige analyser. Blandt de regulære genstande er det keramikken som dominerer (i alt 50
fundnumre). Kun to fundnumre omfatter flint – henholdsvis en lille flække og et afslag.
Hovedparten af keramikfundene består af et enkelt eller nogle få ukarakteristiske keramikskår fra
stolpehuller. Sådanne skår er i sagens natur vanskelige at datere. Hovedparten af keramikken stammer
dog fra de udskilte konstruktioner, som er blevet dateret til germansk jernalder, og det er da også denne
dateringsramme, som keramikken er blevet henført til. Blandt den indsamlede keramik er der heldigvis
nogle ornamenterede skår, som bestyrker denne datering. Ornamentikken består typisk af svage
horisontale/omløbende furer, men furerne kan også være skrå eller indgå i nogle runde strukturer
(Figur 27).
Som tidligere nævnt kunne keramikken fra A792 samles til et næsten intakt lerkar (Figur 28).
Karret dateres til germansk jernalder.
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Figur 27. x95. Ornamenteret sideskår.

Figur 28. x120. Næsten intakt lerkar fra A792.
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Af øvrige genstande skal fremhæves en halv vævevægt fra et tagbærende stolpehul i hus A2002.
Endvidere er der indsamlet brændt lerklining. Hovedparten stammer fra anlæg, som indgår i hus
A2008. Et enkelt stykke virker umiddelbart så velbrændt, at funktionen synes at være en anden end blot
lerklining – en form el. lign??
I et tagbærende stolpehuller i hus A2009 fremkom der en lille kniv (x76) – måske et offerfund?
Feltet blev gennemgået med metaldetektor. Udbyttet af detektorafsøgningen var ret beskedent.
Reelt fremkom der kun ét fund af arkæologisk interesse. Det drejer sig om en støberest.
Konserveringscentret i Vejle skal forsøge at metalbestemme materialet. Fundet blev ikke gjort i
tilknytning til en konstruktion.

Lokalitet 2

Figur 29. Lokalitet 2. Det udpegede område med væsentlige fortidsminder er markeret med sort streg. Med gråt
er markeret den udgravede del af det udpegede område. Udgravningens anlæg er markeret med sort. Endvidere
er indtegnet søgegrøfter (punkteret rød streg) og anlæg fra forundersøgelsen (blå streg).

Hovedparten af det udpegede område kunne friholdes for anlægsarbejde. Det var kun nødvendigt at
udgrave det nordøstlige hjørne af udpegningen, idet området her blev berørt af en ny vej. I alt blev der
åbnet et felt på ca. 377 m2 , og der fremkom 12 anlæg (Figur 29). Nogle af anlæggene blev ikke
snittet/undersøgt nærmere. Blandt de snittede anlæg optræder både stolpehuller, kogestensgruber og en
enkelt grube.
Det har ikke været muligt at udskille konstruktioner i det beskedne felt, men flere af
stolpehullerne er dybe og virker tagbærende. Med al sandsynlighed repræsenterer anlæggene kanten af
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endnu et gårdsanlæg fra germansk jernalder. Gården antages at koncentrere sig i den uudgravede del af
det udpegede område. Fra gruben er der indsamlet et skårmateriale, som netop dateres til germansk
jernalder.

Lokalitet 3

Også ved udgravningen af Lokalitet 3, beliggende i vejtraceet, blev der undersøgt bebyggelse fra
jernalderen. I alt blev der åbnet et felt på ca. 820 m 2 (Figur 30). Bebyggelsen opfattes som afgrænset
mod vest og øst, men ikke mod nord og syd.

Figur 30. Lokalitet 3. Oversigtsplan.

Udgravningsfeltet måtte i sagens natur følge vejtraceets forløb. Desværre var flere af husene og
hegnene beliggende på en sådan måde i traceet, at de ikke kunne frilægges i deres helhed, hvilket har
gjort det vanskeligt at datere bebyggelsen nærmere. Det er dog sikkert, at flere forskellige perioder af
jernalderen er repræsenteret i feltet. Den ældste aktivitet på stedet kan således dateres til den tidligste
del af jernalderen, ca. 500 f.Kr. Dette tidsrum kaldes tidlig førromersk jernalder. To huse er med ret
stor sandsynlighed fra de første århundreder efter Kr. f., også kaldet ældre romersk jernalder. Endelig er
der udskilt flere ukarakteristiske strukturer, typisk på grund af den ufuldstændige frilæggelse, som ikke
kan dateres nærmere end til jernalderen generelt. De kan i princippet være samtidige med bebyggelsen
på Lokalitet 1 (yngre jernalder) og hermed repræsentere en tredje fase i bebyggelsen på Lokalitet 3.
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I kraft af det begrænsede felt, dikteret af vejens forløb, har det ikke været muligt at samle
lokalitetens strukturer til regulære gårdsenheder.

Tidlig førromersk jernalder
Ved udgravningen af Lokalitet 3 blev der fremdraget en del keramik, som daterer i hvert fald tre anlæg
til tidlig førromersk jernalder. Det drejer sig om gruberne A415, A416 og A435 (Figur 31). Gruberne
var nedgravet i fed undergrundsler, og der er med al sandsynlighed tale om lertagningsgruber.
Efterfølgende er gruberne blevet opfyldt med husholdningsaffald fra en bebyggelse, som må have ligget
i den umiddelbare nærhed. I selve udgravningsfeltet fremkom dog ingen huse fra perioden.

Figur 31. Den østlige del af Lokalitet 3. Med grønt er markeret tre gruber, som kan dateres til tidlig førromersk
jernalder.

I gruberne er der fremkommet et karakteristisk keramikinventar fra perioden. Skårene
repræsenterer større forrådskar, åbne skåle og hankekar med båndformet hank. Endvidere skal
fremhæves større stykker velbevaret lerklining fra A416 (Figur 32). Der ses meget tydelige grenaftryk i
leret, og flere af stykkerne er hvidtet/kalket på en enkelt flade. Formodentlig stammer lerkliningen fra
et sløjfet hus i nærheden.
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Figur 32. Tre stykker lerklining fra A416. De tre stykker indgår i x44.

Ældre romersk jernalder

Figur 33. To huse i den østlige del af Lokalitet 3: A2012 (grøn) og A2013 (rød). Begge huse er dateret til ældre
romersk jernalder.
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To treskibede huse, A2012 og A2013, dateres til ældre romersk jernalder (Figur 33). Ved udgravningen
kunne husene ikke frilægges i deres helhed, og derfor forbliver dateringen lidt usikkert. I hvert fald hus
A2012 ligner dog rent typologisk et klassisk hus fra ældre romersk jernalder. Huset er uden vægforløb,
men med indgangsstolpehuller. De to huse ligger oveni hinanden og må repræsentere to faser. I et af de
tagbærende stolpehuller fremkom et ornamenteret skår (Figur 34), som synes at underbygge en datering
til ældre romersk jernalder.

Figur 34. x29. Ornamenteret sideskår, dateret til ældre romersk jernalder.

Jernalder: Konstruktioner

Figur 35. Konstruktioner i den vestlige del af Lokalitet 3. Konstruktionerne kan ikke dateres nærmere end til
jernalderen.
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To bygninger og tre hegnsforløb kan ikke umiddelbart dateres nærmere end jernalder (Figur 35). Den
ene bygning, A2014, er et lille udhus med tre sæt tagbærende stolpehuller. Udhuset er så ukarakteristisk,
at dateringen både kan være ældre og yngre jernalder. Den anden bygning, A2015, tolkes som en simpel
staklade, som heller ikke umiddelbart kan dateres nærmere end jernalder. A2015 lå dog helt ud til
udgravningskanten, og derfor kan det ikke udelukkes, at der i virkeligheden er tale om et tre-skibet hus,
som er orienteret N/S. På nabo-lokaliteten, Lokalitet 1, blev der undersøgt flere huse med denne
orientering. Disse huse er blevet typologisk dateret til germansk jernalder.
De tre hegnsforløb er benævnt A2016, A2017 og A2018. A2017 og A2018 er simple en-strengede
hegnsforløb, som ikke kunne afgrænses ved udgravningen. Igen kan dateringen være både ældre og
yngre jernalder. A2017 opfattes som en sikker konstruktion, hvorimod A2018 er mere tvivlsomt. Her er
det nødvendigt at få åbnet mere op uden for traceet for at få verificeret konstruktionen. Det sidste
hegnsforløb, A2016, er en mere kompleks struktur med to parallelle stolperækker (Figur 36). Netop den
lidt mere komplekse opbygning kunne tyde på en datering af hegnet til yngre jernalder. På den anden
side virker det oplagt, at A2016 relaterer sig til husene A2012 og A2013, der som tidligere nævnt er
dateret til ældre romersk jernalder/ældre jernalder.

Figur 36. Med lilla er markeret hegnsforløb A2016. Er hegnet samtidig med husene A2012 (grøn) og A2013
(rød)?
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Jernalder: Urelaterede stolpehuller, gruber og kogestensgruber
Foruden de beskrevne konstruktioner blev der undersøgt ca. 20 urelaterede stolpehuller. Endvidere
blev der undersøgt en lille koncentration af kogestensgruber længst mod vest i feltet (Figur 37).
Kogestensgruberne ligger i kanten af bopladsområdet og afgrænser nærmest bopladsområdet.
Formodentlig har der foregået aktiviteter her, som man bevidst har ønsket at trække lidt væk fra selve
bebyggelsen/husene. Kogestensgruberne og de urelaterede stolpehuller kan ikke umiddelbart dateres
nærmere, men man må formode, at der er tale om jernalder.

Figur 37. Kogestensgruber (rød) i den vestlige ende af Lokalitet 3. Endvidere er gruberne A459 (grå) og A508
(grøn) markeret.

Foruden de allerede nævnte gruber fra tidlig førromersk jernalder skal der yderligere fremhæves
en grube, A508 (Figur 38). Der er tale om en aflang, tilnærmelsesvis skålformet nedgravning med en
markant aflang pakning af hovedstore til godt hovedstore marksten, udfyldende det meste af gruben –
indtil ca. 10 cm over bunden. Ved udgravningen var der en formodning om, at der kunne være tale om
en grav. Ved udgravningen fremkom lidt spredt trækul samt en skårsamling (ikke koncentreret) i den
vestlige ende af gruben tæt op til stenkoncentrationen. Anlæggets funktion er fortsat uvis. Der kan
således være tale om enten en fundtom grav, hvis man ser bort fra skårkoncentrationen, eller blot en
stenfyldt grube. Skårene fra anlægget virker ensartede i godset og kan stamme fra det samme kar.
Skårene kan ikke dateres nærmere end jernalderen. Der blev også udgravet enkelte andre gruber, f.eks.
A459, som ikke kan dateres nærmere end jernalder.
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Figur 38. Stenpakning i A508. Set fra N.

Genstandsmaterialet fra Lokalitet 3
Ved udgravningen af Lokalitet 3 er der registreret i alt 49 genstandsnumre, hvoraf de 21 numre
omfatter jordprøver og trækul – med henblik på naturvidenskabelige analyser/C14-dateringer. Blandt
de regulære genstande er det igen keramikken, som dominerer (i alt 21 fundnumre). Fem numre
omfatter flint i form af afslag.
I flere af stolpehullerne er der fremkommet keramik, men typisk i form af uornamenterede
sideskår, som er vanskelige at datere. x29 fra et tagbærende stolpehul rummer dog et ornamenteret skår
(Figur 34). Skåret skal formodentlig dateres til ældre romersk jernalder, og skåret er blevet nævnt
tidligere i forbindelse med husene A2012 og A2013. Hovedparten af keramikken stammer fra gruberne,
især A415, A416 og A435 – de tidlig førromerske gruber.
Af øvrige fund skal endnu engang fremhæves de velbevarede stykker lerklining, som blev
indsamlet fra en af de førromerske gruber (Figur 32).

Lokalitet 4

Ved udgravningen af Lokalitet 4, beliggende længst mod øst i vejtraceet, blev der undersøgt et
aktivitetsområde, primært bestående af kogestengruber. I alt blev der åbnet et felt på ca. 377 m2 .
Lokaliteten er næppe afgrænset mod nord. I kraft af anlæggenes spredte beliggenhed er det vanskeligt at
afgøre, om lokaliteten er afgrænset mod syd og øst. En tør lavning umiddelbart vest for feltet har
adskilt Lokalitet 3 og 4.
Der fremkom i alt syv anlæg i feltet (Figur 39): Fire kogestensgruber, to gruber/nedgravninger og
et enkelt anlæg, som viste sig blot at være et naturfænomen og derfor uden kulturhistorisk interesse.
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Figur 39. Lokalitet 4. Tolket oversigtsplan. Rød: Kogestensgrube. Sort: Grube. Grøn: Sænkning af sten.
Blå streg: Udgået anlæg.

Side 29 af 35

Kogestensgruberne
Kogestensgruberne er typisk lidt over en meter i diameter, men dybden af anlæggene varierer. A260 er
den dybeste med en dybde på ca. 56 cm (Figur 40). A259 har den mindste dybde, blot ca. 18 cm. Der
synes også at være forskelle i selve nedgravningernes form – både med hensyn til sider og bund. I hvert
fald i to af anlæggene er der en lagdeling af fylden med et sort trækulsholdigt lag i bunden og et mere
brunligt lag i toppen. På trods af indbyrdes forskelle mellem anlæggene er der næppe tale om anlæg
med væsensforskellig funktion. Alle anlæg opfattes som traditionelle kogestensgruber. Fra en enkelt
kogestensgrube, A259, er der indsamlet lidt keramik (x28).

Figur 40. Kogestensgrube A260, profil. Set fra SV.

Gruberne
Ved udgravningen blev der undersøgt to gruber, A257 og A401. A257 minder om en kogestensgrube ,
men stenene i anlægget virker ikke decideret skørnet på grund af varme, men mere som skærver fra en
sprængt sten eller lignende (?). Med hensyn til A401 er der mere tale om en nedgravning end en egentlig
grube. Anlægget er gravet i forbindelse med sænkning af en større sten, antagelig i moderne/nyere tid.
Genstandsmaterialet fra Lokalitet 4
De eneste genstande fra udgravningen er to små sideskår fra kogestensgrube A258. Skårene har
rødbrun yderside og gråsort inderside, men ellers er der tale om ukarakteristisk jernalder keramik. Ved
forundersøgelsen blev der indsamlet lidt keramik (x14) fra A259, men også blot ukarakteristiske
jernalderskår.
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Sammenfatning af Lokalitet 4
Ved udgravningen er det blevet konstateret, at Lokalitet 4 er domineret af traditionelle kogestensgruber.
Med en massiv bebyggelse fra germansk jernalder i nærområdet kunne det ikke umiddelbart udelukkes,
at anlæggene i virkeligheden var grave. I Horsens-området (ved Bjerre) er der tidligere blevet undersøgt
brandgrave fra germansk jernalder, hvor gravene umiddelbart lignede kogestensgruber. Grave var der
imidlertid ikke tale om i dette tilfælde, og Lokalitet 4 tolkes fortsat som et aktivitetsområde fra jernalderen.
I sig selv var kogestensgruberne ikke umiddelbart daterbare, men som nævnt blev der fundet lidt
jernalder-keramik i enkelte af anlæggene. Det er da også oplagt at antage, at der er tale om et
aktivitetsområde, som knytter sig til jernalderbebyggelsen på Lokalitet 3, beliggende ca. 50 m længere
mod vest i vejtraceet. Det er muligt, at kogestensgruberne på Lokalitet 4 simpelthen har udgjort
bebyggelsens afgrænsning mod øst. I hvert fald synes bebyggelsen mod vest at være afgrænset af en
koncentration af kogestengruber (Figur 41).

Figur 41. Oversigtplan, Lokalitet 3 og 4. Klynger af kogestensgruber (markeret med rødt) synes at afgrænse
bebyggelsesområdet.

Der er flere faser i bebyggelsen på Lokalitet 3. Både tidlig førromersk jernalder (dog ikke i form
af huse/konstruktioner), ældre romersk jernalder og måske yngre jernalder er repræsenteret, og det er
uvist, hvilken fase kogestensgruberne tilhører. Det gælder både for kogestensgruberne i den vestlige del
af Lokalitet 3 og kogestensgruberne på Lokalitet 4.
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Fortidsmindelandskabet

Figur 42. Med stjernesignatur er markeret registrerede fund og fortidsminder i Gedved-området.
Undersøgelsesområdet er markeret med rødt.

På Figur 42 er med stjernesignatur markeret de steder, hvor der er registreret fund og fortidsminder i
området omkring det nye biogasanlæg ved Ålkærgårdvej og Østbirk. Langt hovedparten af
markeringerne referer til bebyggelse fra jernalderen, fremkommet ved egentlige udgravninger. I løbet af
de sidste knap 10 år har Horsens Museum nemlig foretaget omfattende udgravninger i Gedvedområdet med jernalderbebyggelse som det primære udgravningsobjekt. Faktisk er Gedved-området det
sted i museets ansvarsområde, hvor der er undersøgt mest bebyggelse fra jernalderen. Efterhånden er
der nu prøvegravet ca. 300 hektar. Alene ved de to største udgravningskampagner er der blevet
udgravet knap 30 hektar. De største undersøgelser er foregået umiddelbart vest for Gedved i
forbindelse med etablering af nye industri-arealer langs E45. Undersøgelserne af det store
industriområde begyndte mod syd ved slagteriet og har siden bredt sig mod nord – fordelt over flere
udgravningskampagner og sagsnumre. Der er blevet udgravet bebyggelse fra stort set alle perioder af
jernalderen, men perioden yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, ca. 200-550 e.Kr, er
dominerende. I denne periode er Gedved-området karakteriseret ved mange store og samtidige
bebyggelser.
Med til billedet af de mange og store bebyggelser i Gedvedområdet i yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder hører, at vest for det store industri-område, på gården Lærkenfeldts
jorde, udgravede Nationalmuseet i 1925 to meget rige grave fra den samme periode. Der var tale om to
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jordfæstegrave i en høj. I begge grave var der et omfattende og varieret gravudstyr, som bl.a. omfattede
våbendele og importeret romersk glas. Mest spektakulært var et glasdrikkehorn i den ene af gravene.
Fundstedet for de rige grave er beliggende ca. 600 m øst for det nye biogasanlæg.
Af øvrige fortidsminder og fund skal nævnes en koncentration af gravhøje i Hansted Skov.
Gravhøjene er ikke udgravet, og de er derfor vanskelige at datere. Gravhøje anlægges nemlig i en stor
del af oldtiden. Endelig skal fremhæves en større møntskat fra middelalderen i Rådved by.

Udgravningernes betydning og perspektiver
Med udgravningerne forud for byggeriet af det nye biogasanlæg er der blevet føjet endnu en brik til
puslespillet omkring forståelsen af Gedved-områdets jernalderbebyggelse. Den store bebyggelse på
Lokalitet 1 er særdeles væsentlig og betydningsfuld, idet den med al sandsynlighed skal dateres til yngre
germansk jernalder – eller i hvert fald overgangen mellem ældre og yngre germansk jernalder.
Bebyggelse fra denne periode er generelt underrepræsenteret i museets ansvarsområde – også i
Gedvedområdet til trods for mange og omfangsrige udgravninger af jernalderbebyggelse. Det kan ikke
udelukkes, at huse fra perioden simpelthen er blevet fejldateret på grund af ufuldstændige
hustypologier. Såfremt dateringen af husene på Lokalitet 1 holder stik, frembyder de nogle
karakteristika, som man kan holde sig for øje ved fremtidige udgravninger.
Ved en nøje gennemgang af udgravningerne i industriområdet mod øst ser det faktisk ud til, at
man også her kan genfinde huse med flere af de træk, som karakteriserer husene på Lokalitet 1. Der
begynder altså at tegne sig et billede af i hvert fald en lokal byggeskik. Det har ikke været muligt at finde
præcise paralleller andre steder, men der bør laves en grundig litteraturgennemgang for nærmere at
afklare, om der er tale om en lokal eller regional hustype. Måske er den yngre del af germansk jernalder
slet ikke så underrepræsenteret endda i Gedvedområdet?
Lokalitet 1 er beliggende relativt tæt på fundstedet for de rige Lærkenfeldtgrave. Gravene er
formodentlig lidt ældre end bebyggelsen. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at Lokalitet 1
er så fundtomt med hensyn til metaller. Er det udtryk for, at et rigdomscenter i området er gået til??
Det kan selvfølgelig skjule sig en rig bebyggelse i området, som endnu ikke er blevet erkendt/udgravet.
I hvert fald er Lokalitet 1 en vigtig brik i forståelsen af området i tiden efter de mange og store
bebyggelser fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. På Lokalitet 3 er der konstateret
aktivitet fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Disse faser er vigtige vidnesbyrd om
optakten til det rige miljø i yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Særligt den førromerske
bebyggelse virker underrepræsenteret i området.
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I kraft af de mange store udgravningskampagner besidder Gedved-området et kæmpe potentiale,
og forhåbentlig vil der i fremtiden blive mulighed for at forske i materialet. Udgravningerne ved
biogasanlægget vil helt klart indtage en fremtrædende rolle i et forskningsprojekt om Gedved-området i
jernalderen.

Fremtidigt arbejde på stedet

Figur 43. Med grønt er markeret det område, som er nu er frigivet til anlægsarbejde. Rød farve markerer et
område, hvor der stadig er fortidsminder i jorden. Dette areal er IKKE frigivet. Her skal der laves udgravning
forud for ethvert jordarbejde, som går dybere end muldlaget.

Lokalitet 1, 3 og 4 er nu helt færdig-udgravet, og de udpegede områder er frigivet til anlægsarbejde. Ved
Lokalitet 2 blev kun det nordøstlige hjørne af det udpegede område med væsentlige fortidsminder
udgravet. Enhver form for jordarbejde, som går dybere end muldlaget i den resterende del af det
udpegede område (markeret med rødt på Figur 43), kan kun ske efter forudgående udgravning. Såfremt
der skal laves jordarbejde umiddelbart nord og øst for biogasanlægget, bør der først laves en grundig
forundersøgelse, da bebyggelsen ikke blev afgrænset i disse retninger. Lokalitet 3 og 4 er ikke blevet
afgrænset nord og syd for vejtraceet. Skal der laves et større jordarbejde nord eller syd for vejen, bør
der først laves en grundig forundersøgelse – i hvert fald fra vestenden af Lokalitet 3 og i princippet helt
ud til Ålkærgårdvej mod øst. Mindre tracegravninger på denne strækning bør også overvåges. Det
bedste ville dog være at få gravet en søgegrøft først.
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Dataliste
Udgravningerne forud for det nye biogasanlæg er i Horsens Museums journalsystem betegnet HOM
3008 Biogasanlæg ved Ålkærgårdvej. I Kulturstyrelsens system er journalnummeret 2013-7.24.02/HOM0004. De detaljerede udgravningsberetninger og al original-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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1650
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 blå farve er markeret de tidsrum, hvorfra der med sikkerhed er konstateret anlægsspor ved udgravningerne forud for det nye
biogasanlæg ved Ålkærgårdvej og Østbirkvej.
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