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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har i 2013 udført etape 2 af de arkæologiske undersøgelser 
langs Stationsvej i Hatting under sagsnr. HOM 2204. Etape 1 blev foretaget i 
2007, hvor der blev fundet en produktionsplads med ca. 40 grubehuse fra 
vikingetiden på arealet syd for etape 2.  
Ved etape 2 er der fundet yderligere to grubehuse, der relaterer sig til 
vikingetidspladsen. Nord for denne er der fundet spor af middelalderlig 
landbebyggelse, dateret til 1200- og 1300-tallet. Husene er dateret typologisk og 
vha. keramikfund. 14C-dateringer forventes klar i efteråret 2015. 
Landbebyggelsen består af 15 huse fordelt på 5-6 gårdsanlæg. Der er således 
tale om en bebyggelse, der må betegnes som en landsby. Det vides ikke, om 
det er det middelalderlige Hatting, eller om det er en anden landsby, der har 
været samtidig med en middelalderlig landsby under det nuværende centrale 
Hatting. En sådan landsby kendes ikke arkæologisk. 
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Fig. 2. Luftfoto fra 2007. Hatting set fra nord. Etape 2 er markeret med rød streg og umiddelbart syd for denne ses 
udgravningsfelterne fra etape 1.  
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Undersøgelsens forhistorie  
Horsens museum blev i maj 2006 kontaktet af Horsens Kommune, som var ved at planlægge 
byggemodning af boliggrunde på et ca. 6,5 ha stort område ved Stationsvej i Hatting. Kommunen 
ønskede et budget for forundersøgelse af arealet. Lokalplanen, som omfatter området, blev godkendt 
den 19. september 2006, og herefter ønskede kommunen, at forundersøgelsen skulle sættes i gang. 
Forundersøgelsen blev foretaget 23. nov. – 11. dec. 2006. På baggrund af forundersøgelsen blev 4,26 
ha, fordelt på 3 områder, udpeget til nærmere arkæologiske undersøgelser. Kommunen valgte i første 
omgang kun at udstykke etape 1 (Peter Dans Vej). Udgravningen af etape 1 foregik 2. apr. til 25. okt. 
2007. 
 
I november 2012 fik Horsens Museum en henvendelse fra Horsens Kommune om, at man ønskede at 
iværksætte udstykningen af etape 2, der skulle hedde Bygvej og Havrevej. Horsens Museum 
udarbejdede budget for etape 2 på 1.820.539,06 kr. inkl. moms. Budgettet blev godkendt af 
Kulturstyrelsen (23. januar 2013) og Horsens Kommune (30. januar 2013).  
 

 
 Fig. 3. Plantegning over etape 1-3. Etape 1 blev gennemført 2007, etape 2 blev gennemført 2013. Tegning Horsens 

Kommune. 
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Administrative data 
Bygherre:  Horsens Kommune 
Sagsbehandlere Rene Lambert Larsen og Brian Hannibal 
 
Arkæologisk museum Horsens Museum 
Sagsbehandlere Anders Horsbøl Nielsen og Lone Seeberg Jacobsen 
Udgravningsleder Lars Pagh 
Arkæologer  Annemette Kjærgård 

Jan S. Jensen 
  Martin Krog Nielsen 
  Per Borup 
 
Maskinkraft  Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen, Østbirk 
Maskinførere  Søren Rasmussen 
  Torben Christensen 
 
Feltarbejdet blev foretaget i perioden 18. februar til 6. august 2013. 
 
Sagens akter, dokumentation og korrespondance findes på Horsens Museum under journalnummeret 
HOM 2204. Kulturstyrelsens journalnummer er 2008-7.24.02/HOM-0059. 
  

 

Fig. 4. Etaperne indtegnet på ortofoto over det nordlige Hatting. 
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Topografi 
Hatting ligger vest for Horsens i et storbakket morænelandskab. Byen er delt af Hatting Bæk, der løber 
fra syd mod nord, hvor den munder ud i Bygholm Ådal et par kilometer nord for byen. Det udgravede 
areal ligger i den nordlige udkant af byen på en svagt mod syd skrånende, tørbundet flade, ca. 100 m øst 
for Hatting Bæk. 700 m syd for udgravningen ligger Hatting Kirke på en bakke på østsiden af Hatting 
Bæk. Jf. Original 1-kortet fra begyndelsen af 1800-tallet, der er det ældste målfaste kort over Hatting, og 
det Høje Målebordblad fra 1870’erne (fig. 5), er gårdene i landsbyen Hatting placeret primært vest og 
sydvest for kirken på vestsiden af Hatting Bæk. Man formoder at det middelalderlige Hatting har ligget 
nogenlunde samme sted, men der findes intet arkæologisk belæg for denne antagelse. 
 

 
 
 
 
 
 
Som nærværende rapport beskriver, er der nu fundet spor af en middelalderlig landsby ca. 700 m nord 
for centrum af Hatting by jf. de ældste kort. Hvorvidt der er tale om den middelalderlige forgænger til 
Hatting er uvist. I den forbindelse skal man også være opmærksom på, at der er skriftlige kilder, der 
omtaler en anden landsby ved navn Vording (Danmarks Stednavne Nr. 12. Stednavne i Århus og 
Skanderborg Amter. Kbh. 1964. S. 212). Vording eksisterede i middelalderen, men var formentlig 
allerede forsvundet i 1491. Samme år optræder også stednavnet Wordingh Marck, der senere – i 
Markbøgerne fra 1683 – optræder som Vorings March. Denne Vording Mark, som man må kalde den 
med moderne retskrivning, har formentlig hørt til Rugballegård og ligget ned mod Bygholm Å. I 1924 
ligger Vorring Mose midt mellem Hatting og Rugballegård. Der er således grund til at antage, at der i 
middelalderen har ligget en landsby et i dag ukendt sted på den 2 kom lange strækning mellem Bygholm 
Å og Hatting.   
 

Fig. 5 Udgravningsfelterne med rødt, placeret på udsnit af det Høje Målebordsblad fra 1870’erne. Med gul pil er 
Rugballegårds placering angivet. Med grønne pile er de moser udpeget, der kan udgøre Vorring Mose. Bygholm Å løber fra 
vest mod øst øverst på kortet. Er den udgravede middelalderlandsby Hatting eller Vording? 
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I området mellem Bygholm Å og Hatting, ca. 1 km vest for Rugballegård, findes også stednavnet 
Nørrehaab (eller Nørrehov) som en lille samling huse eller gårde. Denne gennemskæres i dag af 
motorvej E45. Nørrehaab er formentlig udtryk for en udflytning i nyere (efter-reformatorisk) tid, og har 
således ikke noget med Vording at gøre.  
 

 
 
 
 

Målesystem  
Udgravningen er målt op med højpræcisions-GPS, Trimble R8 i projektion UTM Zone 32 ETRS 89. 
Udgravningen er opmålt af Lars Pagh, Martin Krog Nielsen og Lone Seeberg Jacobsen. Opmålingerne 
er foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m (vertikalt). Opmålingsdata ligger på 
Horsens Kommunes server på g-drevet som eksporterede .csv-filer. Alle opmålingsdata er 
autodigitaliseret i ArkDigi 3.0.3. Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab).  
 

Udgravningsmetode 
På baggrund af resultaterne af forundersøgelsen, var det forventet, at der ville fremkomme spor af 
bebyggelse fra vikingetid i den sydlige del af arealet og middelalder i den centrale og nordlige del. Med 
gravemaskine blev pløjelaget og den øvrige muld rømmet af under hensyntagen til, at der kunne 
komme kulturlag over undergrundsniveau. Dette blev dog ikke konstateret. Før maskinafrømning blev 
området undersøgt med metaldetektor. Dette gav dog ingen fund fra vikingetid eller middelalder.  
 

Fig. 6. Original 1-kort over Hatting fra 1819. Den omtrentlige placering af udgravningen er markeret med rødt. 
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I forbindelse med afrømningen blev alle strukturer med arkæologisk interesse ridset op og forsynet med 
et hvidt manillamærke med anlægsnummer. Afrømningen skete med en gravemaskine med en to meter 
bred skovl. 
 

 
 
Generelt er udvalgte anlæg blevet snittet med spade og afrenset med ske, herefter er de beskrevet og 
tegnet i 1:20. Ikke alle men de fleste opmålte anlæg er udgravet og beskrevet. For at kvalificere 
udvælgelsen af, hvilke anlæg der skulle udgraves, blev der printet plantegninger, der dannede 
udgangspunkt for en foreløbig tolkning af huse, hegn og andre konstruktioner. 
 
Lister og beskrivelser fra udgravninger er registreret i MUD, Museernes Udgravningsdata 
(www.udgravningsdata.dk). Det er søgt at standardisere beskrivelserne ved at bruge en skabelon.   
 
Skabelon til Anlægsbeskrivelse i MUD: 
 
Diameter i cm:  
Dybde i cm:  
Side:  
Bund:  
Nuance:  
Beskrivelse:  
 
Til beskrivelserne i skabelonen blev brugt følgende variabler: 
Side: skrå, lodret, atypisk 
Bund: rund, flad, atypisk 
Nuance: lys, lys/mellem, mellem, mellem/mørk, mørk 
Beskrivelse er et fritekstfelt, hver det er muligt at beskrive fyld og nedgravning i prosa. 
 

Fig. 7. Muldrømning på den 
nordlige lokalitet set mod 
nordvest. I baggrunden ses 
støjvolden. 

http://www.udgravningsdata.dk/
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Undersøgelsens resultater 
Der er undersøgt 10.843 m2. Undersøgelsen dækker hele den del af vikingetids- og 
middelalderlokaliteten, der var mulig at undersøge inden for det givne sagsareal. Middelalderlokaliteten 
fortsætter mod øst uden for sagsarealet og ind under Stationsvej. Den fortsætter også øst for 
Stationsvej, hvor der er lavet forundersøgelse i 2007, og vil kunne blive udgravet, når etape 3 af 
udstykningen i området på et tidspunkt sættes i gang. 
 
Før og under den arkæologiske undersøgelse, blev sagsarealet gennemskåret af en grusvej, der forbandt 
Stationsvej med et vandværk på østsiden af Hatting Bæk. Grusvejen blev ikke gravet væk ved 
undersøgelsen, og det undersøgte område blev således delt op i to lokaliteter: en sydlig og en nordlig. 
 

 
 

Den sydlige lokalitet – vikingetid 
Den sydlige lokalitet ligger i direkte forlængelse af den lokalitet, der blev undersøgt i 2007 i forbindelse 
med etape 1. Den gang blev der fundet en vikingetidsplads med 48 grubehuse og 4 tre-skibede 
langhuse. 2 af langhusene er fra vikingetiden og dateres til slutningen af 900-tallet, hvilket også er 
dateringen for pladsen i det hele taget med de mange grubehuse. Det tredje langhus er oprindeligt 
dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, o 400 e. Kr. To af husene lå dengang tæt 
ved feltgrænsen mod øst, og da det under etape 2 nu har været muligt at få undersøgt den østlige 
afgrænsning af husene, har det, som det fremgår nedenfor (afsnittet om tre-skibede langhuse samt fig. 
xx), givet anledning til, at disse huse måske skal omdateres til perioden sen yngre germansk jernalder 
eller tidlig vikingetid, o. 800. 
 
Udgravningen af den sydlige lokalitet under etape 2 afslørede den nordlige afgrænsning af 
vikingetidspladsen med fundet af to nye grubehuse. Desuden blev der fundet nogle mindre, et-skibede 
huse, der typologisk dateres til sen vikingetid eller tidlig middelalder. Umiddelbart vurderes de at være 

Fig. 8. Etape 2. Plan over den 
nordlige og sydlige lokalitet med 
anlæg og hustolkninger. 
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lidt yngre end grubehusene. Der er taget jordprøver af udvalgte stolpehuller med henblik på at få 14C-
dateret dem. Dette arbejde pågår (2015). 
 
Grubehuse: 
De to grubehuse er A3636 og A3643. De føjer sig til de 48 grubehuse, der blev fundet under etape 1, så 
det samlede antal på pladsen er 50.  
 

 
 
A3636 
Ovalt fyldskifte i fladen, 3,10 cm langt og 2,65 cm bredt. Ret fladbundet i hele grubehusets 
længderetning i ca. 40 cm dybde under undergrundsniveau. Største dybde 44 cm. I tværretning skrånede 
siderne ind mod bunden. Den flade bund var således ca. 2,20 m lang samt 1,60 m bred på det bredeste 
sted og 1 m bred tæt ved enderne. I bunden var der et heterogent lag af mellembrunt leret ug-sand, der 
lå som en hårdt sammenpresset skorpe med en mørkebrun overflade. Dette blev anset for at være et 
stampet gulvlag. 
 
I hver ende var der stolpehuller, dybest mod øst (42 cm), mod vest 18 cm.  
 
Der var ingen genstande.  
 
A3643 
Sås i fladen som et ovalt fyldskifte af mellemgråbrunt sandet ler. Fremstod efter fladeoprensning 
velafgrænset, dog var den mindre klar i den nordvestlige side. Umiddelbart uden for den østlige ende 
sås et stolpehul (A3853) og i den vestlige ende en stolpehulslignende udposning af fylden (A3854). 
Anlægget ansås hermed for at være et grubehus og blev udgravet som sådan. 

Fig. 9. Etape 2. Plan over den 
sydlige lokalitet. Med brunt er 
grubehusene vist. Med gråt er de et-
skibede huse fra sen vikingetid/tidlig 
middelalder vist. 
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Der blev erkendt flere små pælelignende fyldskifter, især i den SV-lige kant af gruben, selv om de var 
svære at skelne fra dyregange. Pælesporene var tilspidsede og dermed nedrammede. Hullerne 
repræsenterer en fletvæg med en enkelt række pæle med 40 cm afstand. Ligesom gruben har de stået i 
oval form. Selvom de kun er registreret i den sydlige halvdel, har de formentlig også været mod nord. 
Der er formentlig blot tale om meget vanskelige observations- eller bevaringsforhold i den nordlige 
halvdel. 
 

 
 

 
 
Selve gruben fremstod som en lav, skålformet forsænkning med en største dybde på 18 cm. Centralt i 
gruben var et større område (A3900). Dette anlæg opløste sig dog i flere mindre anlæg. Mest markant 
var A3912, en 160 cm lang og 40 cm bred rende i grubens længderetning. Den var fladbundet med 
stejle sider og ind til 12 cm dyb. Rendens funktion er uvis. I bunden sås to mulige pælehuller med 1 m 
indbyrdes afstand (A3857, A3858). En formodet væv. Størstedelen af fylden i A3900 udenfor renden 
var mere uregelmæssig og nåede 2-7 cm i undergrund. Dette lag anses for et aktivitetsområde i hytten. 
 
Der kunne ikke erkendes et sikkert indgangsparti. 
Der blev fundet 4 genstande i grubehuset: 2 glasperler og 2 halve tenvægte. 
 

Fig. 10. Grubehus A3643 under udgravning, set 
fra NV. 

Fig. 11. Glasperler X1055 (t.v.) og X1056 fra 
grubehus A3643. Vikingetid, formentlig  

900-tallet.. 
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Tre-skibede langhuse – germansk jernalder/vikingetid? 
I den sydlige del af udgravningen er østenden af et langhus afdækket. Dette langhus var i to faser og 
blev allerede udgravet under etape 1 (A604.1 og A604.2) og blev dengang dateret til vikingetid, 900-
tallet, ligesom grubehusene. Det lå dengang i det yderste af udgravningsfeltet, og man havde ikke den 
østlige afgrænsning af huset med. Det har vi nu fået under etape 2, hvor yderligere tre sæt tagbærende 
stolper og nogle vægstolper er afdækket (fig. 14, de to østligste røde og det østligste grønne sæt).  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det bedst bevarede hus var – og er – det, der kaldes fase 2 (A604.2), som de bevarede vægstolpehuller 
tilhører (fig. 14, de røde stolpehuller). Tolkningen af de nye fund er, at det østligste par af tagbærende 
stolper i A604.2 ikke står indvendigt i huset men i gavlen. Det giver endvidere anledning til, at også det 
vestligste par kan omfortolkes til at stå i gavlen og ikke indvendigt i huset. Huset er dermed 27 m langt 
og 6,5 m bredt. Forekomsten af tagbærende stolper i gavlene betyder, at man kan datere huset til en lidt 
ældre periode, nemlig sen yngre germansk jernalder eller måske tidlig vikingetid, o. 800 e. Kr. I 
skrivende stund (juni 2015) afventes 14C-dateringer af prøver fra to af de tagbærende stolper. 
 
Dateringen af fase 1 er usikker (fig. 14, de grønne stolpehuller). Der er ingen strategrafiske relationer 
mellem faserne, og det kan ikke afgøres, om der er A604.1 og A604.2 kontinuerligt har afløst hinanden 
og i så fald hvilken rækkefølge. Eller om A604.1 er fra en helt anden periode, f.eks. yngre romersk 
jernalder, som det er foreslået i rapporten fra etape 1. 
 
Længst mod nord i udgravningsfeltet under etape 1 blev der fundet et tre-skibet langhus (A603), der 
blev dateret til yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder, o 400 e. Kr. (Fig. 12 og 13). Det lå så 
tæt ved feltgrænsen mod øst, at man antog, at man ikke havde afdækket østenden af huset. Under etape 
2 har det vist sig, at man faktisk allerede havde afdækket hele huset under etape 1. Dermed må man også 

Fig 12. Tolkning af fire 
langhuse som den ser ud i 
rapporten fra Etape 1, 
2007. 

Fig. 13. Hus A603. 
Den nye tolkning er, at 
der er tagbærende stolper 
i gavlene.  

Fig. 14. Hus A604.1 (grøn) 
og A604.2 (rød). Den nye 
tolkning af A604.2 er, at der 
er tagbærende stolper i gavlene. 
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omfortolke husets grundplan, der ligesom A604.1 har tagbærende stolpesæt i gavlene. Også dette hus 
kan dermed være fra sen yngre germansk jernalder eller måske tidlig vikingetid, o. 800 e. Kr. 
 
Et-skibede huse – sen vikingetid/tidlig middelalder 
Umiddelbart vest og nordvest for – og måske overlappende med – det nordligste grubehus fandtes to 
et-skibede huse, der formentlig er fra sen vikingetid eller tidlig middelalder (slutningen af 1000-tallet 
eller begyndelsen af 1100-tallet). 
 

 
 
Hus 1. A10.001. Et-skibet, Ø-V-orienteret. Består i hvert fald af tre tagbærende stolper i nord og tre i 
syd. Denne del af huset er 5 m bredt og 7 m langt. Huset er dog formentlig længere, og der er to 
tolkningsmuligheder. Ved alternativ 1 er der to stolper mod vest, der kan være en del af huset, men der 
er langt ud til dem (fig 15, stolpepar vest for skyggen og det nordlige grubehus). Det kan skyldes, at der 
ikke er bevaret spor af mellemliggende stolper. Dette hus er 14,5 m langt, og overlapper grubehus 
A3643, men det et-skibede hus er formentlig også mindst 100 år yngre. Ved alternativ 2 er der to 
stolper mod øst (med i skyggen på fig. 15). Afstandsmæssigt ligger de fint, men de står en anelse 
forskudt mod nord, så huset bliver lidt skævt. Dette hus er 12 m langt. Endeligt kan man forestille sig 
en kombination af de to alternativer, der giver et hus på 19 m i længden.  
 
Hus 2. A10.002. Et-skibet hus, n-s-orienteret. Huset består af 4 tagbærende stolper i væggen i vest og 4 
tilsvarende i øst. Det er et lille hus, der tolkes som et udhus. Det er 2,2 m bredt i nord og 2,7 m bredt i 
syd samt 6,8 m langt. 
 
Hus 3. A10.003. Et-skibet hus, ø-v-orienteret. Det er kun vest-enden, der er afdækket, og der er 
resgistreret tre tagbærende stolper i væggen i nord og to i syd. Huset er 4,5 – 4,8 m bredt, smallest mod 
vest. Længden kendes ikke, men det er afdækket i 9 m længde.  
 
Hus 1, 2 og 3 er typologisk ensartede og tolkes som hørende til et gårdsanlæg fra o. 1100. 
 
 

Fig. 15. Med grå skygger er vist de et-
skibede huse på den sydlige lokalitet. 
Datering omkring 1100.  

Hus 1 

Hus 2 

Hus 3 
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Den nordlige lokalitet - højmiddelalder 
På denne lokalitet blev der fundet spor af huse og gårde i en tæthed, en struktur og et omfang, at det 
må tolkes som en landsby. Husenes form og type og fund af keramik tyder på, at den er fra 
højmiddelalderen. Der er fundet mindst 14 huse fra mindst 5 gårde i flere faser. Dateringsrammen er 
1250-1450 (inden resultat af 14C). Ved udgravningen er landsbyens afgrænsning mod vest og sydvest 
fundet. Muligvis også mod nordvest. Landsbyen formodes at fortsætte mod øst på den anden side af 
Stationsvej. 
 

 
 
Lokaliteten var så nedpløjet, at der ikke var bevaret kulturlag. Ikke engang et ildsted var der spor af i de 
mange huse. Det eneste, der var bevaret, var stolpehuller og gruber samt de genstande – primært 
keramik – der fandtes i fylden i anlæggene. 
 
Overordnet er det vigtigt at understrege, at nedenstående tolkninger er et subjektivt bud på, hvordan 
husene kan have set ud. Nogle tolkninger er mere sikre end andre, men de er udtryk for et kvalificeret 
bud på en tolkning. Ved mange af husene ser der ud til at ”mangle” stolpehuller. Dette ses som udtryk 
for, at man netop ved højmiddelalderens huse kan have placeret en del stolper på syldsten, og at husene 
i denne periode i det hele taget ofte var temmelig uensartede. 
 

Fig. 16. Etape 2. Plan over 
den nordlige lokalitet. Med 
skygger er hustolkninger vist. 
De enkelte huse gennemgås 
nedenfor. 
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Nummereringen fortsættes fra den sydlige lokalitet, så det første hus i den nordlige lokalitet er: 
 
Hus 4. A10.004. Øst-vest-orienteret hus med tagbærende stolper i væggene men også med 
midtsulestolper, der dels har været tagbærende, dels indgået i skillevægge. Mod syd har der været et 
udskud og tilsyneladende en større indgang i huset, måske i form af en port. Stolperne til porten har 
været trukket lidt ind i forhold til udskudsvæggen. Huset er 5,7 m bredt uden udskud, 7 m bredt med 
udskud og 16 m langt.  
 

 
 

Fig. 17. Hus 4. 
A10.004. 
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Hus 5. A10.005. Øst-vest-orienteret et-skibet hus, 5,5 m bredt og mindst 21 m langt. Østenden ligger 
tæt på feltgrænsen, og det er usikkert, om østgavlen er afdækket, eller om huset fortsætter mod øst. 
Huset overlapper med Hus 5b, og der er tale om to huse, hvor det ene har afløst det andet. Tolkningen 
af, hvilke stolpehuller der hører til det ene eller det andet hus er ikke helt entydig, men i store træk er 
tolkningen af to huse ret sikker. Kronologien kan ikke bestemmes ud fra strategrafi eller typologi. 
Måske vil 14C gøre os klogere. Hvis tolkningen af huset er rigtig, mangler der nogle stolpehuller, især i 
sydvæggen. Det kan skyldes, at de ikke har været gravet så langt ned, eller at de har været placeret på 
syldsten. 
 

 
 
 
Hus 6. A10.006. Øst-vest-orienteret hus. Tolkningen er lidt usikker, men det kan være et 6,2 m bredt 
hus med tagbærende stolper i væggene og indvendige stolper til ruminddeling. Alternativt kan det være 
4,7 m bredt med udskud mod syd. Som det er tolket er det mindst 19 m langt og fortsætter mod øst 
udenfor feltgrænsen. Gavlen mod vest er usikker fordi der mangler nogle stolpehuller. Det kan være 
fordi, de ikke har været gravet så langt ned, eller at de har været placeret på syldsten. 
 

 
 

Fig. 18. Hus 5. 
A10.005. 

Fig. 19. Hus 6. 
A10.006. 
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Hus 7. A10.007. Øst-vest-orienteret et-skibet hus med tagbærende stolper i væggene. Huset er 6 m 
bredt og mindst 15 m langt. Sydvæggen er forholdsvis ensartet mod vest. Nordvæggen mere 
fragmentarisk. Huset fortsætter formentlig udenfor feltgrænsen mod øst.  
 

 
 
 
Hus 8. A10.008. Nord-syd-orienteret et-skibet hus med to skillevægge og flere andre indvendige 
stolper. Huset er 6,5 m bredt og 12,2 m langt. Huset ligger vinkelret på Hus 7, og det kan ikke 
udelukkes, at de to huse har hængt sammen. 
 

 
 
Hus 9. A10.009. Øst-vest-orienteret et-skibet hus med enkelte indvendige stolper. Huset er 5,7 m bredt 
og 11,8 m langt. Som nævnt ovenfor ligger Hus 6 og 7 vinkelret i forhold til hinanden, og har endda 
muligvis været sammenbyggede. I hvert fald ses de som samtidige og hørende til det samme 
gårdsanlæg.  
 
 

Fig. 20. Hus 7. 
A10.007. 

Fig. 21. Hus 8 (t.v.) og 
9 (t.h.). A10.008 og 
A10.009. 
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Hus 10. A10.010. Øst-vest-orienteret to-skibet hus med udskud mod syd. Den vestlige afgrænsning af 
huset er sikker. Mod øst kan huset fortsætte udenfor feltgrænsen. Der er fundet spor tre sulestolper 
indvendigt i huset. Huset er 5,5 – 6 m bredt uden udskud, bredest mod vest og dermed let 
trapezformet. Med udskud er det 9 m bredt. Huset er 16,5 m langt, med mindre det fortsætter mod øst. 
 
Hus 10 overlapper med Hus 11. Der er muligvis noget trategrafi i stolpehul A3417, der består af flere 
nedgravninger og både udgør det nordøstlige hjørne af Hus 11 og formentlig en indvendig stolpe i Hus 
10, men det kunne ikke med sikkerhed bestemmes, hvilken nedgravning der var ældst. 
 

 
 
 
Hus 11. A10.011. Øst-vest-orienteret et-skibet hus med tagbærende stolper i væggene. Som nævnt 
ovenfor overlapper det med Hus 10, og rækkefølgen kan ikke bestemmes. Huset er fuldt afdækket med 
tydelige gavle i vest og øst. Det er 5,8 m bredt og knap 15 m langt.  
 

 
 

Fig. 22. Hus 10. 
A10.010. 

Fig. 23. Hus 11. 
A10.011. 
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Hus 12. A10.012. Øst-vest-orienteret hus med tagbærende stolper i væggene. Huset er i denne tolkning 
et langt men uensartet hus, der måske er opstået ved sammen- eller tilbygning. Tolkningen som et langt 
hus begrundes primært i sydvæggens ensartede forløb. Alternativt kan det hele også tolkes som to huse.  
 
Sydvæggen og vestgavlen er entydig og består af tagbærende stolper, dog med uensartet mellemrum. 
Nordvæggen er uensartet. I den vestlige del, hvor huset er bredest, er der to parallelle vægforløb, der 
kan betyde, at stolperne her er blevet udskiftet eller at de yderste stolper er støttestolper til de inderste. 
Resten af væggen er en enkelt række af stolper, der indsnævrer huset mod øst. Det vides ikke om huset 
fortsætter mod øst udenfor feltgrænsen. Huset er 5,3 m bredt i vest og 4,2 m bredt i øst. Det er mindst 
16,5 m langt. 
 

 
 
Hus 13. A10.013. Øst-vest-orienteret to-skibet hus. Tagbærende stolper i væggene og spor af to 
midtsuler. Huset er 6,5 m bredt og mindst 14 m langt. Vestenden er afdækket men formentlig fortsætter 
huset mod øst udenfor feltgrænsen. 
 

Fig. 24. Hus 12 
(nederst med blå 
stolpehuller) og Hus 13 
(øverst).  
A10.012 og A10.013. 
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Hus 14. A10.014. Øst-vest-orienteret langhus med let buede langvægge og tagbærende stolper i 
væggene. Langvæggenes forløb er entydige men gavlene er lidt usikre. I vest er der tvivl om A3574 
hører med til huset (den sydvestligste stolpe på tegningen fig. X). Huset er 5 m bredt på midten, 4,4 m 
bredt i vestenden (uden A3574) og 4,3 m i øst. Uden A3573 er huset knap 15 m langt. Stolpehullerne 
var bredest og dybest i nordvæggen. Med de let buede langvægge fristes man til at datere huset til en 
ældre periode end de øvrige huse i landsbyen. Måske til o. 1100. Omvendt ligger huset fint i forhold til 
placeringen af de øvrige huse, hvilket peger på samtidighed. 14C-dateringer vil forhåbentlig hjælpe. 
 

 
 
I øst hedder den nordøstligste stolpe A3618 men mod sydøst ”mangler” en stolpe. Her var der til 
gengæld en stenlægning (A3558, fig. X), der formodes at høre til huset. Stenlægningen lå i en 
vinkelformet udstrækning i fladen med en større ”arm” mod nord og en kort ”arm” der knækker mod 
vest. Dens udstrækning udgjorde kun den nordligste halvdel af det anlæg, der blev indmålt i fladen, og 
som ses på fig. 25. Hushjørnet må have været omtrent i vinklen, hvor stenpakningen knækker. Stenene 
lå ujævnt men tæt pakket i et fyldskifte, der var gravet lidt ned i undergrund.  
 

 
 
Tolkningen af stenpakningen er usikker, men den formodes at udgøre et ret kraftigt fundament af 
husets sydøstlige hjørne. Terrænet skrånede lidt ned mod øst og syd, så stenpakningen har ligget under 

Fig. 25. Hus 14. 
A10.014. 

Fig. 26. A3558 Stenpakning/-fundament set fra 
nord. Har formentlig været et fundament i det 
sydøstlige hjørne af Hus 14, A10.014. 
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den laveste del af huset. Den kan dermed tolkes som en nødvendig fundering, så huset ikke skulle 
hælde mod sydøst. Man kan også forestille sig, at stenpakningen har udgjort et fundament i forbindelse 
med en værkstedsfunktion, og her er en smedje oplagt. Dette blev overvejet under udgravningen, hvor 
man var særlig opmærksom på spor af smedeaktivitet. Bl.a. blev der brugt magnet til at søge efter 
smedeskæl men med negativt resultat. Der fandtes heller ikke slagge, essesten eller lignende, så denne 
tolkning må udelukkes.  
 
 
Hus 15. Firkantet og næsten kvadratisk huskonstruktion med fire tagbærende stolper. Formentlig en 
staklade til opbevaring af hø eller halm. Måler 4,3 m både nord-syd og øst-vest. 
 

 
 
Hus 16. Nord-syd-orienteret et-skibet hus med tagbærende stolper i væggene. Huset er 5 m bredt og 
8,5 m langt. De tagbærende stolper står ret regelmæssigt og næsten over for hinanden, hvilket kan tyde 
på en konstruktion uden tagrem. Dog ”mangler” den nordøstlige hjørnestolpe, men det kan skyldes 
bevaringsforhold. 
 
Hus 17. Øst-vest-orienteret et skibet hus med tagbærende stolper i væggene og formodede udskud 
mod syd. Nordvæggen er lidt ujævn, hvilket kan skyldes udskiftninger eller tilføjelser af stolper. Huset 
er 4,6 m bredt uden udskud og 5,4 m bredt med udskud. Også dette hus kan fortsætte udenfor 
feltgrænsen mod øst men er mindst 12,5 m langt.  
 

Fig. 27. Hus 15 (t.v.), 
Hus 16 (midt) og Hus 
17 (t.h.). A10.015, 
A10.016 og A10.017). 
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Faser 
Det har været muligt at identificere nogle formodede hegnsforløb, især ned gennem den centrale del af 
lokaliteten i nord-sydlig retning. Desuden er der fundet grøfter, især i øst-vestlig retning over lange 
forløb, parallelt med husene, men også over korte stræk i nord-sydlig retning. Både hegn og grøfter 
tolkes som tofteskel. De kan ikke med sikkerhed kobles tidsmæssigt med husene, men deres 
beliggenhed og orientering gør, at man med en vis sandsynlighed alligevel kan koble grøfterne og et 
hegnsforløb med nogle af husene og andre hegnsforløb med andre huse. Det giver to hovedfaser i 
bebyggelsen. 
 

 
 

 
 
Til fase 1 hører husene 6, 7, 11, 13 og 17 (eller 16). Til fase 2 hører 5, 10, 12, 15 og 16 (eller 17). Det 
kan ikke bestemmes med sikkerhed, hvilken fase de vestlige huse 4, 8, 9 og 14 hører til. Dog er det 
sandsynligt, at hus 14 hører til fase 2, idet der er spor af en grøft vest for dette hus. Det kan heller ikke 
bestemmes, i hvilken rækkefølge faserne kommer. 
 
 

Fig. 28. Fase 1. Husene 
øst for den østlige røde 
streg hører til denne fase, 
mens det er usikkert, 
hvilken fase husene mod 
vest tilhører. 

Fig. 29. Fase 2. Husene 
mod øst hører til denne 
fase sammen med det 
nordligste af husene mod 
vest. Det er usikkert 
hvilken fase de resterende 
huse mod vest tilhører. 
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Genstande 
 
Keramik 
Den primære genstandsgruppe fra udgravningen er keramik. Der er registreret 14 x-numre med 
keramik. Al keramikken dateres til perioden 1250-1450, hvilket også er dateringen for den 
middelalderlige landsby. Primært er der tale om godt brændt, fint magret gråvare, formentlig fremstillet 
lokalt. Der er også enkelte kandeskår af blyglaseret rødgods. 
 

 
 
 
Ler 
Der er fundet et enkelt stykke ler, der er så stærkt varmepåvirket, at det er helt forglasset. Dette tolkes 
som et stykke essesten fra en smedje. Det er fundet i en mindre grube (A3648) lidt nordøst for 
germanertids-/vikingetids-langhuset A604.1/A604.2 (se ovenfor). Der er desuden fundet nogle stykker 
varmepåvirket lerklining fra middelalderhusene, og i grubehus A3643 er der fundet to fragmenter af 
ubrændte vævevægte af ler. 
 
Metal 
Der er ikke fundet jern på lokaliteten. Der er fundet to stykker kobberlegering, formentlig bronze. Det 
ene er et fragment af affald fra bronzestøbning. Det andet er et fragment af et beslag, der tolkes som et 
muligt remendebeslag. Det er fundet i A3411, der er den sydøstlige hjørnestolpe i Hus 10. 
 
Glas 
I grubehuset A3643 er der fundet to glasperler (fig. 11). Den ene er grøn og med en fladbuet profil. 
Den anden er mat rødbrun med rund profil. 
 
Sten 
Der er flere steder fundet slibesten eller fragmenter af slibesten af formentlig norsk skifer, bl.a. i 
grubehus A3636 og i A3332, der er en vægstolpe i Hus 4. Desuden er der fundet lidt flint, især i den 
sydlige lokalitet i anlæg, der ikke umiddelbart indgår i konstruktioner eller som løsfund. Der er fundet 
en flække, et bor, et fragment af en slebet økse og enkelte flintafslag. 
 
 

Fig. 30. X1026. Keramik, yngre gråvare, ret fint magret og godt brændt. 
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Naturvidenskab 
Der er systematisk indsamlet jordprøver fra alle huse. Minimum tre men oftest fire eller fem. Strategien 
var på forhånd at datere hvert hus med tre 14C-dateringer. Desuden er der indsamlet jordprøver fra 
grubehuse og andre udvalgte anlæg. Disse vandsoldes i Horsens Museums eget anlæg. Herved er 
materialet sorteret i 1) en referenceprøve, 2) datérbare makrofossiler, typisk trækul men også forkullet 
korn mm., 3) rest, 4) genstande, typisk keramik.  
 
Der er indsamlet i alt 78 jordprøver, som alle er vandsoldet. Heraf er der udvalgt 45 prøver med 
makrofossiler, der blev sendt til Moesgård Museums afdeling for Naturvidenskab og Konservering til 
vedbestemmelse og udtagning af prøver til 14C. Heraf er der igen udvalgt 30 prøver til endelig 14C-
datering på Aarhus AMS Centre på Aarhus Universitet. 
 
 
 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Lokaliteten vest for Stationsvej, der blev udgravet under etape 2, er færdigudgravet. Når/hvis etape 3 
skal gennemføres øst for Stationsvej, skal det udgraves før byggemodning. Som forundersøgelsen også 
har vist, og som udgravningen af etape 2 har bekræftet, må den middelalderlige landbebyggelse 
fortsætte på den side af Stationsvej, der skærer sig lige ned midt gennem bebyggelsen. 
 
 


