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Kulturhistorisk rapport 
 

Ved udgravningen blev der undersøgt to lokaliteter, Lokalitet 1 og 2, på 
henholdsvis 702 m

2
 og ca. 912 m

2
. Hovedparten af de registrerede anlæg på 

Lokalitet 1 viste sig at være naturlige aflejringer, primært i tilknytning til et 
gammelt vådområde. Der fremkom dog en affaldsgrube fra bondestenalder/tidlig 
bronzealder. Endvidere blev der undersøgt en skårkoncentration fra yngre 
bronzealder/tidlig jernalder samt fem aflange anlæg, tolket som hjulspor fra 
historisk tid.  

I den nordlige del af Lokalitet 2 blev der undersøgt ca. 400 m
2
 kulturlag 

fra bondestenalderen og den tidligste del af bronzealderen, beliggende i en 
svag lavning. Syd for lavningen blev der undersøgt et par stolpehuller fra 
bondestenalderen, men på baggrund af topografien har den tilhørende 
bebyggelse snarest ligget umiddelbart nord for udgravningsfeltet. På Lokalitet 2 
blev der desuden undersøgt to langhuse samt to gruber fra yngre 
bronzealder/tidlig jernalder.  
 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 

Begge undersøgelsesområder (grøn) 
er nu frigivet til anlægsarbejde. Det 

store kulturlag i den nordlige del af 
det østlige område er ikke afgrænset 

mod både øst og vest. Horsens 
Museum bør kontaktes før 

anlægsarbejde her. 
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Indledning 
I 2014 foretog Horsens Museum omfattende udgravninger ved Sydtoften 10 i Åle forud for byggeriet af 

et rideterapicenter på stedet. I april måned blev der foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og i løbet 

af efteråret blev der foretaget egentlige udgravninger. 

Team Norhdahl (ved Jan og Gitte Nordahl, Gudenåvej 20, 7160 Tørring) var bygherre på projektet. 

Museet var løbende i direkte kontakt med bygherre – med Jan Nordahl som kontaktperson. Fra 

museets side har museumsinspektørerne Anne Mette Kristiansen og Lone S. Jacobsen fungeret som 

administrativt ansvarlige. Arkæolog Lars Pagh forestod forundersøgelsen. Undertegnede, arkæolog 

Martin Krog Nielsen, var udgravningsleder og beretningsansvarlig for den egentlige udgravning. Sagens 

akter, korrespondance og dokumentation, herunder den egentlige udgravningsberetning, findes på 

Horsens Museum under journalnummeret HOM 3138. Kulturstyrelsens journalnummer er 2014-

7.24.02/HOM-0016. 

Horsens Museum finansierede selv forundersøgelsen. Den egentlige udgravning var i princippet 

bygherrefinansieret, jf. museumslovens bestemmelser (kapitel 8). Kulturstyrelsen besluttede dog at yde 

et betragteligt tilskud til udgravningen. Desuden betalte Kulturstyrelsen for udgravningen af et neolitisk 

kulturlag, som ikke var blevet erkendt ved forundersøgelsen. Denne del af udgravningen er benævnt 

etape 2. 

 

Forundersøgelsen 
I april 2014 foretog Horsens Museum en forundersøgelse af et samlet areal på lidt under 5.000 m2. På 

forhånd var der ikke kendskab til fortidsminder i det berørte område, men med en beliggenhed på en 

let hævet flade i et ellers lavt område nær Gudenåen var der tale om en oplagt topografi for forhistorisk 

bebyggelse og aktivitet.  

Ved forundersøgelsen blev der påvist to områder, benævnt Lokalitet 1 og 2, med væsentlige 

fortidsminder (Figur 1). På Lokalitet 1 fremkom grøfter, gruber og urelaterede stolpehuller. Med nogen 

forsigtighed blev disse anlægsspor dateret til bondestenalderen. Et enkelt anlæg skilte sig ud: 

Tilsyneladende en større nedgravning med trækonstruktioner. På Lokalitet 2 fremkom bebyggelsesspor 

i form af stolpehuller, repræsenterende mindst ét tre-skibet hus. På baggrund af det udskilte hus og 

enkelte skår blev anlægssporene på Lokalitet 2 dateret til yngre bronzealder/tidlig jernalder. 

Forundersøgelsen resulterede i udpegning af to områder på henholdsvis 690 m2 (Lokalitet 1) og 

795 m2 (Lokalitet 2), som enten skulle udgraves eller friholdes for anlægsarbejde. Bygherre ønskede at 

få områderne udgravet. I forbindelse med udgravningen af Lokalitet 2 blev der påvist et stort neolitisk 
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kulturlag, der blev undersøgt som udgravningens etape 2 – finansieret af Kulturstyrelsen (Figur 2).  

Resultaterne fra begge etaper beskrives i denne rapport.  

 

Figur 1. Forundersøgelsen. Søgegrøfter er markeret med gråt og anlægsspor med blå streg. Med grønt er 

markeret de arealer, som umiddelbart kunne frigives. Med rødt er markeret de to lokaliteter med væsentlige 

fortidsminder. 
 

 

Figur 2. Grønt markeret det område, som blev frigivet efter forundersøgelsen. Rødt markerer det udpegede 

område med væsentlige fortidsminder (Lokalitet 2). Gråt markerer det område, hvor der ved udgravningen af 

Lokalitet 2 blev konstateret et stort neolitisk kulturlag. Udgravningen af kulturlaget blev finansieret af 

Kulturstyrelsen (etape 2). 
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Fakta vedrørende den egentlige udgravning 
Den arkæologiske udgravning blev påbegyndt onsdag den 3. september 2014, og feltarbejdet blev 

endeligt afsluttet onsdag den 5. november 2014. Der var dog nogle ugers ophold i denne periode, mens 

det videre forløb omkring kulturlaget blev afklaret.  

Foruden undertegnede deltog arkæolog Per Borup samt museets arbejdsmand/specialarbejder, 

Jan S. Jensen, i udgravningen. Pensioneret lektor i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet, 

Torsten Madsen, besigtigede udgravningen i slutningen af oktober 2014. Endvidere har Torsten 

Madsen sporadisk gennemset og vurderet dele af fundmaterialet.  

Bygherre arrangerede selv maskinkraft til etape 1. Til selve muldafrømningen blev der således 

benyttet en freelance maskinfører og en mindre gravemaskine på bånd. Desuden blev der en enkelt dag 

gjort brug af en minigraver, som blev leveret og ført Ole Ödmann – en nabo til udgravningen. Til etape 

2 rekvirerede museet selv maskinkraft i form af en mindre gravemaskine på bånd fra Rask Mølle 

Entreprenørforretning ved Gert Falkenberg. Desuden blev der til etape 2 lejet en minigraver hos 

Horsens-afdelingen af JM Trykluft A/S. Minigraveren blev ført af museets egen personale (Jan S. 

Jensen).   

I forbindelse med etape 1 benyttede museets personale eksisterende skurfaciliteter, men ved etape 

2 blev der lejet en skur- og toiletvogn hos Dalsgaard Pavilloner A/S.  

Udgravningen forløb i ret traditionelt efterårsvejr med vekslende sol, skyer og regn. Særligt den 

sidste del af udgravningen var præget af skyet og diset vejr, men til gengæld forblev det mildt. Vejret 

gav ingen nævneværdige gener for feltarbejdet.  

 

Topografi, terræn og undergrund 
De to lokaliteter var beliggende knap en kilometer vest for Gudenåen i et næsten fladt terræn på kanten 

af Åle Kær (Figur 3). Det skal bemærkes, at der tidligere har ligget en landejendom mellem de to 

lokaliteter. Bygningerne var blevet revet ned og området planeret ud, da udgravningen gik i gang. 

Lokalitet 1: På udgravningstidspunktet fremstod feltet som en næsten plan flade omkring kote 

55, dog med et ganske svagt terrænfald mod nordvest. Det omgivende område henlå i brak/uopdyrket 

jord. Muldtykkelsen lå på omkring 35-40 cm. I den østlige og sydlige del af feltet bestod undergrunden 

af gult sand, som særligt mod syd var præget af rødbrune partier/udfældninger.  I den vestlige og 

nordvestlige del af feltet bestod undergrunden af gråhvidt sand. Der var et skarpt skel mellem de to 

undergrundstyper. Det gråhvide sand blev tolket som et gammelt vådområde. 
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Lokalitet 2: Også dette felt fremstod på udgravningstidspunktet som en overvejende plan flade 

omkring kote 55, dog med et let terrænfald mod nord. Det omgivende område henlå i græsmark. 

Umiddelbart nord for feltet begyndte terrænet at stige let, idet der her lå en svag langstrakt Ø/V-

orienteret rygning. Muldtykkelsen var generelt temmelig beskeden – omkring 25/30 cm, dog lidt 

tykkere mod syd og sydvest. Undergrunden i feltets sydlige del bestod af gulorange sand, som stedvis 

næsten var rødbrunt, idet undergrunden var meget præget af udfældninger. Under det brede bånd af 

kulturlag i feltets nordlige del bestod undergrunden af gråhvidt sand – tydeligt præget af, at der til tider 

har stået vand på stedet. Længst mod nord bestod undergrunden igen af gult sand – også her i nogen 

grad præget af udfældninger.    

 

 

Figur 3. De to lokaliteter indtegnet på det høje målebordsblad. 

 

Undersøgelsens resultater 

Lokalitet 1 
Ved udgravningen blev der åbnet et felt på ca. 700 m2. På dette areal fremkom der ca. 35 anlægsspor, 

hvoraf langt hovedparten viste sig at være naturfænomener – typisk naturlige aflejringer i tilknytning til 

et gammelt vådområde, som prægede størstedelen af feltet. Af regulære anlæg blev der bl.a. erkendt få 

affaldsgruber og stolpehuller m.m. fra forhistorisk tid samt nogle aflange forløb, tolket som hjulspor fra 

historisk tid. Se Figur 4.  
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Figur 4. Lokalitet 1, oversigtsplan. Rød: Gruber. Sort: Stolpehuller. Grøn: Hjulspor. Gul: Grøft. Stjerne: 

Keramikkoncentration. Øvrige anlæg, herunder A37, tolkes som naturlige aflejringer/fyldskifter. Den 

gennemgående grøft er dog en moderne vandledning. 

 

 

Det gamle vådområde lå i feltets nord- og vestlige del, og det gav sig til kende som karakteristisk 

gråhvidt sand. Der blev opmålt flere mørke, grubelignende strukturer i det grålige sand, men stort set 

alle af disse var naturfænomener uden kulturhistorisk interesse. A37 var en af disse grubelignende 

strukturer – beliggende i kanten af det gamle vådområde. A37 blev ved forundersøgelsen tolket som et 

kompliceret anlæg fra bondestenalderen med trækonstruktioner. Ved udgravningen blev det imidlertid 

konstateret, at denne antagelse var forkert. Der var udelukkende tale om naturlige aflejringer. Træet 

viste sig således at være en utildannet stamme, som på naturlig vis var blevet afsat i det gamle 

vådområde (Figur 5).  

 

Info-boks: Anlæg 

Anlæg er en samlet betegnelse for spor efter, hvor man har gravet huller i forhistorisk tid.  
Når den brune muldjord fjernes, fremstår de forhistoriske anlæg som mørke pletter i den lyse 

undergrundsjord. De mørke pletter er dér, hvor man har gravet huller i forhistorisk tid. Hullerne 
er blevet fyldt op med organisk materiale, trækulsholdig jord eller sten, og kaldes samlet for 

anlæg. Anlæggene kan være både stolpehuller fra stolper i huse, men de kan også være fx 
jordovne, brønde og grave. 

 
Anlæg 
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Figur 5. I forgrunden træ i A37. Anlæg og træ tolkes som naturlige aflejringer i tilknytning til et gammelt 

vådområde, der ses som lysgråt sand. Set fra SV. 

 

 

A37 gav altså ikke det forventede resultat, men til gengæld blev det konstateret, at der i sen 

bondestenalder/tidlig bronzealder (ca. 2000 f. Kr.) samt i yngre bronzealder/tidlig jernalder (ca. 500 f. 

Kr.) har været sporadisk aktivitet i form af gruber m.m. på kanten af det gamle vådområde. Til den 

yngste periode regnes en markant koncentration af keramik i feltets sydvestlige hjørne. Det gamle 

vådområde blev ikke afgrænset mod nord og vest, og man kan formode, at der også i disse retninger vil 

være spredte anlægsspor i kanten af området. De samme tidsperioder var repræsenteret på Lokalitet 2 

ca. 150 meter længere mod øst. Det tyder på, at der fra slutningen af bondestenalderen og op i løbet af 

bronzealderen samt den tidligste del af jernalderen har været omfattende aktivitet i området omkring 

Sydtoften 10. 

Fem aflange anlæg repræsenterede en yngre aktivitetsfase, idet disse anlæg blev tolket som hjulspor 

– antageligt fra historisk tid. Dateringen bygger på, at afstanden mellem sporene var ca. 1,3 m, hvilket 

opfattes som værende for bredt til, at sporene kan være forhistoriske. Et diffust grøftforløb i feltets 

sydøstlige del blev også dateret til historisk tid på grund af tegl-nister i fylden.  
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Lokalitet 2 
På denne lokalitet blev der undersøgt bebyggelse fra yngre bronzealder/tidlig jernalder (ca. 500 f. Kr.) i 

form af to huse og et par gruber med en del keramik. Desuden blev der undersøgt et par anlæg i feltets 

sydøstlige del, der tolkes som stolpehuller fra bondestenalderen. Endelig blev der udgravet et stort 

kulturlag fra forskellige perioder af bondestenalderen i feltets nordlige del  (udgravningens etape 2).    

I alt blev der åbnet et felt på ca. 912 m2 (Figur 6). Bebyggelsen fra yngre bronzealder/tidlig 

jernalder er næppe blevet afgrænset mod vest og nordvest. Desuden er det store kulturlag ikke blevet 

afgrænset mod både øst og vest. 

 

 

 

Figur 6. Lokalitet 2. Oversigtsplan. 

 

 

Kulturlag 
I den nordlige del af feltet blev der frilagt ca. 400 m2 kulturlag. Der var tale om fundrige affaldslag, som 

var deponeret i en langstrakt, svag lavning med noget uregelmæssig bund (Figur 7). Lavningen var 

orienteret NV/SØ. Til tider har lavningen været vandførende, og et tørvelag udgjorde bunden i 

lagserien. Undergrunden bestod af gråhvidt, udvasket sand. Flere steder blev der i undergrundsniveau 
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iagttaget kildevæld – eller i hvert fald områder, hvor grundvand til tider er blevet presset ud af 

undergrunden. Måske er disse kildevæld årsagen til, at man har bosat sig i området. 

 

 

 

 

Figur 7. Den langstrakte lavning med kulturlag. Set fra V/NV. 

 

Affaldslag fra i hvert fald to forskellige perioder af bondestenalderen var repræsenteret i 

lavningen: Dels enkeltgravskulturen (den mellemste del af bondestenalderen), dels senneolitikum/ældre 

bronzealder (den sidste del af bondestenalderen, hvor genstandsmaterialet er vanskeligt at adskille fra 

materialet i den tidligste bronzealder). I tilknytning til tørvelaget i bunden af lagserien kan der have 

været en svag horisont fra den såkaldte tragtbæger-kultur, som er den ældste del af bondestenalderen, 

idet der blev fundet et fragment af en økse fra denne periode i laget. I profilerne kunne man se 

stratigrafi, altså hvordan lagene fra de forskellige perioder overlejrede hinanden (Figur 8).  

Info-boks: Kulturlag 

Betegnelsen bruges om jord dannet ved menneskelig aktivitet. Det 
dannes oftest som følge af bosættelse det samme sted i en lang periode - 

og dermed ophobning af en større mængde affald fra husholdning, 
dyrehold, løv mv. 
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Enkeltgravsmaterialet koncentrerede sig langs lavningens sider – særligt den nordlige. Det er 

muligt, at den centrale del af lavningen har været særlig fugtig/vandførende i enkeltgravskulturen, for så 

siden hen at tørre ud/fortørve. Materialet fra den efterfølgende periode, senneolitikum/ældre 

bronzealder, strakte sig i hvert fald på tværs af hele lavningen og overlejrede de ældre lag fra 

enkeltgravskulturen.  

 

 

Figur 8. Profil gennem lavningen med kulturlag. I bunden ses et næsten sort tørvelag. Det brunlige lag i billedets 

forgrund er fra enkeltgravskulturen. Set fra NV.  

 

 

Figur 9. Kildevæld i bunden af lavningen med kulturlag. Set fra N. 
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Nogle steder var lagserien brudt på grund af kildevæld – eller i det mindste områder, hvor 

grundvand til tider er blevet presset ud af undergrunden. De gav sig typisk til kende som større og 

noget diffuse tørveplamager og i undergrundsniveau som mere eller mindre velafgrænsede plamager af 

heterogent sand, ofte med karakteristiske aflejringer i form af (tilnærmelsesvis) koncentriske cirkler  

(Figur 9).  

 

Stolpehuller fra bondestenalderen 
I den sydøstlige del af feltet var der en lille velafgrænset anlægskoncentration, bestående af anlæggene 

A58-60. A59 udgik, idet anlægget viste sig at være et naturligt fyldskifte. De to øvrige anlæg var 

karakteriseret ved skørnede sten i fylden og blev derfor i første omgang tolket som kogestensgruber. 

Anlæggene var begge omkring 30 cm i diameter og blot 15-20 cm dybe. De ret beskedne dimensioner 

og den generelle karakter af anlæggenes fyld betød, at anlæggene blev omtolket til stolpehuller fra 

bondestenalderen. Der blev foretaget en ret betydelig udvidelse øst for A60 i håb om at finde yderligere 

stolpehuller, så man kunne argumentere for tilstedeværelsen af et regulært hus, men der fremkom 

absolut ingen ting. A58 og A60 forblev altså urelaterede, men de skal med al sandsynlighed ses i 

sammenhæng med kulturlagene lidt længere mod nord. 

A58 og A60 var de eneste indikationer på en bebyggelse fra bondestenalderen i tilknytning til 

kulturlagene, som fremkom på Lokalitet 2. Det anses for mest sandsynligt, at den tilhørende bebyggelse 

har ligget umiddelbart nord for feltet, hvor der var en svag langstrakt rygning, omtrent med samme 

orientering som lavningen med kulturlagene. 

 

Bebyggelse fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder 
I feltets sydvestlige del var der en større koncentration af stolpehuller. Blandt disse lykkedes det at 

udskille to langhuse, benævnt A500 (Figur 10) og A501 (Figur 11), som typologisk kan dateres til yngre 

bronzealder/tidlig jernalder. Der forblev stadig urelaterede stolpehuller i området, og bebyggelsen er 

næppe afgrænset mod vest og nordvest. Der fremkom ingen genstande i tilknytning til stolpehullerne.  

A500 og A501 har helt den samme orientering, og husene tolkes som to faser af et regulært 

beboelseshus/langhus. Alternativt skulle der være tale om to faser af et mindre udhus i tilknytning til et 

langhus, som da må ligge uden for det udgravede område – og eventuelt med en helt anden datering. 

Denne tolkning virker dog ikke særlig sandsynlig. 

De to huse er såkaldte tre-skibede langhuse (Info-boks + Figur 12). De er ca. 12-13 meter lange 

og ca. fem meter bredde.  Husene overlapper hinanden, men der er desværre ingen stratigrafi. Hus 
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A500 er en smule mindre end A501 – både i længde og bredde, og hus A500 virker generelt mere 

spinkel. Dette kan udtrykke en tidsmæssig forskel. Ingen af de to huse kan dog umiddelbart dateres 

nærmere end yngre bronzealder/tidlig jernalder.  

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Markering af stolpehullerne, som indgår i Hus A500. 

 

Info-boks: Det treskibede hus 

I et treskibet hus bæres taget af to rækker af kraftige stolper, placeret ned igennem husets midte. 
Hustypen kaldes treskibet, da det i tværsnit kan opdeles i tre dele - mellem og på hver side af de to 

rækker tagbærende stolper.  
Husene har haft stolper til ydervægge og andre opdelinger i huset - som skillevægge, båse til dyrene 

osv. - men disse er kun i heldige tilfælde bevaret. Husene er aflange og oftest 5-6 m brede. De 
kaldes derfor langhuse, når de er så lange, at de er brugt som bolig. Der er også mindre bygninger, 

som har været brugt som fx arbejdshus og til opbevaring. Indgangene er i langhusenes lange vægge, 
og indrettes oftes med bolig i den ene ende (mod vest) og stald i den anden (mod øst).  

Treskibede huse bygges i det meste af bronzealderen, jernalder og vikingetid - samlet en periode på 
omkring 2000 år (1.500 f.kr.-1.050 e.kr.). 
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Figur 11. Markering af stolpehullerne, som indgår i Hus A501. 

 

 

 

 

Figur 12. Rekonstruktionstegning af et treskibet langhus. 

 

To gruber, A55 og A94, kan på baggrund af keramik også dateres til yngre bronzealder/tidlig 

jernalder. Gruberne lå henholdsvis ca. 5 m og ca. 25 m øst for de to huse (Figur 13). A55 var blot en 

simpel fladbundet grube med en del keramik i fladen. A94 var til gengæld en mere kompleks grube med 
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flere forskellige typer fyld (Figur 14). Mest markant var et ret tykt lag af orangerødt, varmepåvirket ler i 

grubens bund. Gruberne var placeret i kanten af lavningen med kulturlag. 

 

 

Figur 13. Påviste aktiviteter fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder i form af langhusene A500 og 

A501 samt gruberne A55 og A94. 

 

 

Figur 14. Grube A94, profil. Set fra N. 

 



Side 18 af 30 

 

 

Genstandsmaterialet 
I nedenstående tabel er vist en opgørelse over fund fra udgravningen af Lokalitet 1 og 2, fordelt på 

materiale og genstandstyper: 

 
    

Materiale   Genstand Antal ()   

Materiale: Flint (156) 

 Genstand: Afslag (39) 

 Genstand: Afslag m. slibning (1) 

 Genstand: Bor (1) 

 Genstand: Fladehugget dolk / dolkstav (1) 

 Genstand: Fladehugget pilespids (1) 

 Genstand: Fladehugget segl (3) 

 Genstand: Flækkesegl (1) 

 Genstand: Forarbejdet flint, usikker type (1) 

 Genstand: Ildskørnet (26) 

 Genstand: Kerne/blok/knude (30) 

 Genstand: Kniv (1) 

 Genstand: Knusesten / slagsten (6) 

 Genstand: Skraber (38) 

 Genstand: Sleben økse / mejsel (7) 

Materiale: Jord  (11) 

 Genstand: til flotering  (7) 

 Genstand: til pollenanalyse  (4) 

Materiale: Keramik / oldtid (54) 

 Genstand: Keramik diverse (29) 

 Genstand: Randskår, ornamenteret (2) 

 Genstand: Sideskår, ornamenteret (3) 

 Genstand: Sideskår, uornamenteret (20) 

Materiale: Sten (17) 

 Genstand: Art: Forstening (1) 

 Genstand: Bearbejdet: anden (1) 

 Genstand: Bearbejdet: slagsten (12) 

 Genstand: Bearbejdet: slibesten (1) 

 Genstand: Skafthul, økse: datering (2) 

 
Der er registreret i alt 238 genstandsnumre, hvoraf 11 numre omfatter jordprøver med henblik på 

naturvidenskabelige analyser. Flint og keramik er de dominerende genstandstyper.  

Kun otte fundnumre stammer fra udgravningen af Lokalitet 1. Alle øvrige fund stammer fra 

Lokalitet 2, næsten udelukkende fra de massive kulturlag i feltets nordlige del.  
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Genstandsmaterialet fra Lokalitet 1 
Fundene fra Lokalitet 1 stammer primært fra gruben A81, hvor der blev indsamlet flint, en slagsten 

samt lidt keramik. Genstandsmaterialet kan dateres til sen bondestenalder/tidlig bronzealder. Af øvrige 

fund fra Lokalitet 1 skal fremhæves en større skårmængde, som fremkom i feltets sydvestlige hjørne. 

Keramikken kan dateres til yngre bronzealder/tidlig jernalder.  

Genstandsmaterialet fra Lokalitet 2, kulturlag 
Enkeltgravskultur 

Det indsamlede genstandsmateriale fra enkeltgravskulturen omfatter både flint, keramik og sten. Særligt 

den ganske store mængde keramik bør fremhæves. Udgravningen har betydet en væsentlig forøgelse i 

museets bestand af bopladskeramik fra enkeltgravskulturen. 

En stor del af keramikken er ornamenteret – hovedsagelig med tandstok i sildebensmønster eller 

horisontale vinkelbånd (Figur 15). Der forekommer også keramik med ornamentik i form af riller, igen 

ofte i sildebensmønster eller horisontale vinkelbånd (Figur 16). I et par tilfælde forekommer der skår 

med en mere kompleks streg-/rilleornamentik (Figur 17). På et enkelt randskår er der ornamentik i 

form af to-snoet snor.  

 

 

 

Figur 15. x51, ornamenterede skår. 
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Figur 16. x55, ornamenterede skår. 

 

 

Figur 17. x57, ornamenterede skår. 

 

 

Sammenfattende tyder den ornamenterede keramik på, at enkeltgravsmaterialet daterer sig til 

såkaldt bundgravstid og tidlig overgravstid, som er den mellemste og seneste del af enkeltgravskulturen.  

Enkeltgravsflinten omfatter afslag, kerner/blokke, skrabere og en del ildskørnet/varmepåvirket 

flint. Der var flere velafgrænsede og ganske store flintkoncentrationer i lagene fra enkeltgravskulturen.  
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Både blandt enkeltgravs-flinten og flinten fra sen bondestenalder/tidlig bronzealder er skraberne meget 

fremtrædende. For begge perioder gælder, at der typiske er tale om ret simple skrabere i form af grove 

afslag eller frostsprængninger/naturflint med lidt skraberretouche. Skraberne har været brugt til 

bearbejdning af skind eller træ. Blandt enkeltgravsflinten skal fremhæves x50 og x67 (Figur 18), som 

begge er fragmenter af flintmejsler. De to stykker passer sammen. De lå spredt fra hinanden med en 

afstand på knap 4,5 m.  

 

Figur 18. x67, fragment af flintmejsel. 

 

Blandt enkeltgravsmaterialet skal endelig nævnes x100, som er et fragment af en stridsøkse (Figur 

19). Der er tale om nakkeenden af øksen, som snarest er en overgravsøkse (k-økse). Den pågældende 

økse har været karakteriseret ved en hul underside og rundet overside. Det pågældende stykke har et 

firesidet tværsnit, og det er 3 cm langt og ca. 2,5 cm høj. 

 

 

Figur 19. x100, fragment (nakkeenden) af stridsøkse. 
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Sen bondestenalder/tidlig bronzealder 

Fra det store kulturlag A50 er der blevet indsamlet et ganske omfattende genstandsmateriale, som kan 

dateres til sen bondestenalder/tidlig bronzealder. Først og fremmest skal fremhæves x46, som er en 

intakt fladehugget flintsegl (Figur 20). Faldehugning er en forfinet flinthugningsteknik, som 

karakteriserer den sidste del af bondestenalderen og den tidligste del af bronzealderen. x46 er med høj 

hvælvet ryg, og æggen er let udbuet. Der blev desuden fundet et par fragmenter af en anden type 

fladehuggede flintsegl. Endelig er x88 et såkaldt flækkesegl med tydelig gloss langs æggen (Figur 21). De 

mange segl har været brugt til at høste korn/strå.  

 

Figur 20. x46, fladehugget flintsegl (intakt). 

 

 

Figur 21. x88, flækkesegl. Det skinnende lag langs æggen er såkaldt gloss – en belægning, som skyldes 

kornstråenes store indhold af kisel.  
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Foruden de fladehuggede segl blev der også fundet en fladehugget pilespids og grebet af en stor 

fladehugget dolk. Pilen er en lille trekantet pil uden indskæring i basen overhovedet (Figur 22). Selve 

spidsen er desværre knækket af. Ved basen er bredden ca. 1,3 cm. Stykket er bevaret i en længde af ca. 2 

cm. Pilen dateres til sen bondestenalder. Grebet af flintdolken er ca. 12 cm langt og har et spidsovalt 

tværsnit (Figur 23). Stykket er noget groft forarbejdet. Stykket tolkes som et fragment af en type VI-

dolk og hermed en datering til ældre bronzealder. 

 

 

Figur 22. x119.1, fladehugget pilespids, som dog er knækket i spidsen. 

 

 

 

Figur 23. x115, fragment (greb) af flintdolk. 
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Foruden fladehugget flint er der indsamlet store mængder afslag, kerner/blokke, et enkelt bor, 

ildskørnet flint samt en stor mængde skrabere – som tidligere nævnt oftest ret simple skrabere, men der 

optræder også flere velformede skrabere, såkaldte ske- eller håndtagsskrabere (Figur 24). Desuden 

fremkom der flere fragmenter af slebne flintøkser, men da der er tale om fragmenter, er det vanskeligt 

at foretage en nærmere typebestemmelse og datering (Figur 25). 

 

 

Figur 24. x108, såkaldt ske- eller håndtagsskraber. 

 

 

Figur 25. x89, bagenden af en flintøkse. 
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Generelt er keramikken fra sen bondestenalder/tidlig bronzealder karakteriseret ved en meget 

grovkornet magring i form af knust granit. Desuden er keramikken dårligt brændt, og hovedparten af 

skårene er med ganske tykke vægge. Karformerne virker ofte noget grove. Der optræder dog også 

enkelte skår fra tyndvæggede og mere velformede kar. Der er ikke iagttaget ornamentik i tilknytning til 

keramikken fra denne periode. Eneste undtagelse er eventuelt x159, som indeholder nogle sideskår, 

hvor der er antydning af en horisontal/omløbende vulst (Figur 26). 

 

 

Figur 26. x159, randskår samt sideskår med en svag horisontal/omløbende vulst. 

 

Af materiale fra sen bondestenalder/tidlig bronzealder skal endelig nævnes nogle genstande af 

sten. Der er blevet indsamlet en større mængde slagsten benyttet til hugning af flint, men især æggen af 

en bjergartsøkse samt en slibesten til slibning af økser skal fremhæves.  

Det øvrige genstandsmateriale fra Lokalitet 2 
Af øvrige fund fra Lokalitet 2 skal kun fremhæves keramik fra gruberne A55 og A94. I begge tilfælde er 

der tale om ret ukarakteristisk keramik, som ikke kan dateres nærmere end yngre bronzealder/tidlig 

jernalder.  
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Fortidsmindelandskabet 
 

 

Figur 27. Med stjerne-signatur er markeret registrerede fund og fortidsminder omkring Åle. 

Udgravningsfelterne er markeret med rødt. 

 
På Figur 27 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 er der en ret markant 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. I 

området omkring Gudenåvej og Åle Renseanlæg er der i de seneste år undersøgt omfattende bebyggelse 

fra yngre jernalder. Den seneste undersøgelse blev foretaget i 2013, hvor Horsens Museum udgravede 

to velbevarede gårdsanlæg fra yngre jernalder umiddelbart vest for rensningsanlægget – forud for 

etablering af et regnvandsbassin på stedet. Ved det ene gårdsanlæg var hovedhuset næsten 40 meter 

langt. Huset er blandt de største fra denne periode, som museet endnu har udgravet.  

 

Undersøgelsens betydning og perspektiver 
Udgravningen ved Sydtoften 10 har vist, at fra den mellemste og sidste del af bondestenalderen og 

gennem dele af bronzealderen samt den tidligste del af jernalderen har der været omfattende aktivitet i 



Side 27 af 30 

 

området omkring Sydtoften 10. De små sandede forhøjninger i de frodige enge tæt på Gudenåen har 

budt på optimale betingelser for forhistorisk bosættelse og aktiviteter.  

Det omfattende materiale, som fremkom i lavningen med kulturlag i den nordlige del af Lokalitet 

2, betragtes som et af udgravningens væsentligste resultater. Enkeltgravsmaterialet betragtes som særligt 

betydningsfuldt. I museets ansvarsområde kendes enkeltgravskulturen først og fremmest via talrige 

gravhøje, men det er sjældent at støde på kulturens bopladser, herunder kulturens affaldslag med 

dagligdagens keramik og genstande. Som tidligere nævnt har udgravningen medført en væsentlig 

forøgelse i museets bestand af bopladskeramik fra perioden. Man må formode, at sporene efter den 

tilhørende bebyggelse ligger i umiddelbar nærhed af kulturlaget – snarest umiddelbart nord for Lokalitet 

2, hvor der er en svag langstrakt forhøjning, som følger lavningen. Såfremt husene lokaliseres ved 

fremtidige undersøgelser, vil man stå med en ret unik forskningsmæssig situation, hvor man for alvor 

kan trænge ind i enkeltgravskulturens dagligliv. Meget af det samme kan i øvrigt siges om materialet fra 

sen bondestenalder/tidlig bronzealder.   

Et væsentligt aspekt ved lavningen med kulturlag er, at der formodentlig er tale om ubrudt 

aktivitet fra den mellemste del af stenalderen til ældre bronzealder. En nærmere analyse af materialet vil 

formodentlig kunne belyse overgangen mellem de forskellige perioder nærmere. Netop overgange 

mellem forskellige tidsperioder og faser vægtes højt i den arkæologiske forskning.  

En bebyggelse i mindst to faser fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder repræsenterer 

den yngste aktivitet på Lokalitet 2. Da perioden også er repræsenteret på Lokalitet 1 i form af keramik, 

kan det tyde på en større ekstensiv bebyggelse med flere spredte gårde. Igen må man forstille sig, at den 

lokale topografi spiller ind, hvor man har udnyttet de lokale forhøjninger i de til tider fugtige enge. Et af 

bebyggelsens stolpehuller, som dog ikke indgik i en konstruktion, var i toppen afsluttet med en 

lerpakning – et underligt karaktertræk, som dog kendes fra en udgravning i Tørring. Det tyder på 

tilstedeværelsen af en lokal skik, som kunne være interessant at få belyst nærmere. Der er derfor al 

mulig grund til at være opmærksom på, om fremtidige anlægsarbejder skulle byde på en mulighed for at 

undersøge mere af bebyggelsen ved Lokalitet 2, som ikke blev afgrænset mod vest og nordvest.  

Sammenfattende har udgravningen ved Sydtoften 10 budt på en hel unik lejlighed til at få en bedre 

forståelse for, hvordan ressourceområderne i Gudenådalen er blevet udnyttet i store dele af oldtiden. 

Gudenåen har gennem hele oldtiden været en katalysator for bebyggelse og aktiviteter og udgør med sin 

afvekslende naturbaggrund en helt særlig forudsætning for bosættelse og menneskelig aktivitet.  
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Fremtidigt arbejde på stedet  
Udgravningen af både Lokalitet 1 og 2 er nu helt afsluttet, og hermed er begge undersøgelsesområder 

frigivet til anlægsarbejde (Figur 28). Den del af lavningen med kulturlag, som er beliggende inden for 

den kommende ridebane ved Lokalitet 2, er også færdig-udgravet. Såfremt der – mod forventning – 

skulle fremkomme yderligere fortidsminder i de frigivne arealer ved anlægsarbejdet, skal arbejdet 

indstilles og Horsens Museum kontaktes. Udgiften til en eventuel udgravning/undersøgelse vil da 

påhvile Kulturstyrelsen, jf. museumslovens bestemmelser. 

 

 

Figur 28. Udgravningen af både Lokalitet 1, 2 og kulturlaget i den nordlige del af Lokalitet 2 er nu afsluttet, og 
hermed er begge undersøgelsesområder frigivet til anlægsarbejde. De frigivne arealer er markeret med grønt. 

BEMÆRK: Kulturlaget er ikke færdigundersøgt og strækker sig både øst og vest for ridebanen. Bebyggelsen fra 

yngre bronzealder/tidlig jernalder er ikke afgrænset mod vest/nordvest. Ved jordarbejde her bør Horsens 

Museum kontaktes.  

 
 

Det skal understreges, at lavningen med kulturlag fortsætter både øst og vest for ridebanen. 

Ethvert jordarbejde vil være en trussel for fortidsmindet, og Horsens Museum bør derfor kontaktes 

forud for anlægsarbejde i disse retninger. Heller ikke bebyggelsen fra yngre bronzealder/tidlig jernalder 

er afgrænset mod vest og nordvest. Desuden er der grund til at være ekstra opmærksom på området 

umiddelbart nord for Lokalitet 2, da det på baggrund af topografien er yderst sandsynligt, at den 

bebyggelse, som må høre til kulturlagene, er placeret her. Såfremt der skal laves jordarbejde umiddelbart 

nord for Lokalitet 2, bør der først laves en grundig forundersøgelse.  
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På Lokalitet 1 blev der påvist sporadisk aktivitet fra flere tidsperioder af oldtiden. Man bør derfor 

generelt være opmærksom ved jordarbejde i de omkringliggende arealer, idet disse med stor 

sandsynlighed også kan rumme fortidsminder. Også her vil forundersøgelse forud for eventuelle 

anlægsarbejder være at foretrække.  
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Tidstavle 
Med cirkel er markeret de tidsrum/-perioder, som er repræsenteret ved udgravningen. Bemærk: Yngre 

stenalder kaldes også bondestenalder eller neolitikum. 

 

 

 


