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  Arkæologisk udgravning 

Beretning 
 

Horsens Museum har i sommeren 2016 foretaget en arkæologisk udgravning af 
dette område i Stensballe, der blev udpeget efter forundersøgelsen i 2006.  
 
Der er fundet spor af bebyggelse fra sen vikingetid/tidlig middelalder. Der er 
registreret fyldskifter i form af stolpehuller, formentlig fra et øst-vestligt orienteret 
et-skibet hus, muligvis med udskud (udbygning) mod nord. Huset er 16 m langt, 4 
m bredt uden udskud og 5,5 m bredt med udskud. Det peger på en datering til 12. 
årh. Fund af keramik fra forundersøgelsen tyder dog på en datering til sen 
vikingetid (10.-11. årh.)  
 
Parallelt med huset er der registreret en udateret grøft, der dog kan være samtidig 
med huset idet den har samme orientering. Et muligt tofteskel. Desuden er der 
registreret få gruber. 

 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie  
Horsens Museum har i sommeren 2016 foretaget en arkæologisk udgravning af det område, der blev 

udpeget efter forundersøgelsen i 2006. Udgravningen omfattede et areal på 645 m2 ud af det samlede 

forundersøgte område på 13.000 m2.  Området ligger syd for det tidligere Østergård Frøavl, Bygaden 

64, Stensballe. Den østlige del af dette område, hvor der blev registreret væsentlige fortidsminder i 

2006, og hvor et mindre areal blev udpeget til arkæologisk udgravning, blev ikke berørt af anlægsarbejde 

i 2006. Først igen i 2016 opstod der planer for den del. Efter korrespondance i juni 2016 mellem 

Horsens Museum og bygherre, blev der udarbejdet et nyt budget for en arkæologisk udgravning. Denne 

blev godkendt og udgravningen blev udført i august 2016. 

 

 
 

 

Administrative data 
Den arkæologiske udgravning blev lavet i august 2016. Horsens Museum havde udarbejdet et budget på 

67.136,56 kr. ekskl. moms, som blev godkendt af bygherre og Slots- og Kulturstyrelsen i begyndelsen af 

juli 2016.  

  

Bygherre:    BYG27 ApS, Horsens 

Bygherres rådgiver:  Constructa Tegnestuen Østjylland A/S 

Entreprenør:   Jens Jørgensen, Østbirk 

Sagsbehandling,  Horsens Museum: Lone Seeberg 

Udgravningsleder:  Lars Pagh 

Fig. 2. Det udgravede areal vist med gult på udsnit af Generalstabens Høje Målebordsblad fra 1870’erne. 
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Sagens akter, dokumentation og korrespondance findes på Horsens Museum under journalnummeret 
HOM 2186.  

 

Topografi 
Stensballe ligger på en ”hylde” i et storbakket morænelandskab, der overordnet set falder mod syd, ned 

mod Horsens Fjord. Stensballe-området udgør en lille halvø i Horsens Fjord mellem 

Sundet/Nørrestrand mod vest og Haldrup Vig mod øst. 

 

Det undersøgte areal ligger i den sydlige udkant af den gamle Stensballe landsby. De gamle kort viser, at 

landsbyen var centreret omkring et område ved Bygaden og nord for denne og i nær tilknytning til 

Stensballegård i den østlige udkant af landsbyen. Det undersøgte område ligger umiddelbart øst for et 

gammelt engområde, hvilket fremgår af både original 1-kortet fra begyndelsen af 1800-tallet, der er det 

ældste kort over byen, samt Generalstabens Høje Målebordsblad fra 1870’erne. 

 

 
 
 

Udgravningsmetode og målesystem 
Muldafrømning af det udpegede areal blev foretaget med en gravemaskine, og mulden blev fjernet 

under overvågning af arkæologen, så eventuelle kulturlag kunne blive registreret. Som ventet fremkom 

ingen kulturlag, og mulden blev fjernet helt til undergrund.  

 

I forbindelse med en arkæologisk udgravning bliver alle iagttagede strukturer, der vurderes at have 

arkæologisk interesse, ridset op i fladen og forsynet med et hvidt manillamærke med påskrevet 

anlægsnummer. Samtlige søgegrøfter og anlæg er efterfølgende indmålt med højpræcisions-GPS, 

Trimble R8 i projektion ETRS 89 UTM Zone 32. Relevante anlæg snittes med spade, afrenses med 

graveske, fotograferes, tegnes og beskrives. Genstande og jordprøver indsamles og registreres. 

Fig. 3. Det 
undersøgte areal 
med gult og 
tolkningen af 
huset med gråt på 
baggrund af 
ortofoto fra 2014. 
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Undersøgelsens resultater 
Der er fundet fyldskifter i form af stolpehuller fra et hus fra tidlig middelalder. Der er tale om et øst-

vestligt orienteret et-skibet hus, muligvis med udskud (udbygning) mod nord. Huset er 16 m langt, 4 m 

bredt uden udskud og 5,5 m bredt med udskud. Tolkningen er sikker i forhold til, at der er tale om 

stolpehuller. Det et-skibede hus består af A24, A25, A28, A35, A36, A37, A44, A45, A46, A50 og A52. 

Mulige indvendige stoler er A26, A47 og A55. Udskud består af A23, A51 og A53.  

 

 
 

 

 

 

 

Der er dog et stort spænd over 8 m midt i huset, hvor der ikke er stolpehuller, og spørgsmålet er, om de 

aldrig har været der eller blot ikke er bevaret. Der er en mindre lavning i undergrunden på netop det 

sted, som kunne betyde, at stolpehullerne ikke har været gravet helt ned i undergrunden. Dog blev der i 

forundersøgelsen registreret et anlæg (A11) som kan indgå som et stolpehul i den sydlige væg, men 

dette kunne ikke genfindes ved udgravningen. Det er således lidt usikkert, om der rent faktisk er tale 

om ét langt hus, eller om det i virkeligheden er to små adskilte huse uden udskud. I så fald et vestligt på 

3,8 x 4 m og et østligt på 4 x 4 m. 

 

Fig. 4. Plantegning med opmåling af udgravningsfelt og anlæg. Med grønt er markeret de stolpehuller, der indgår i 
tolkningen af huset. A11 fra forundersøgelsen er ikke med på tegningen, men fandtes omtrent midt for i sydvæggen. 
Syd for huset ses den parallelt orienterede grøft. 
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Fund af keramik fra forundersøgelsen tyder på en datering til vikingetid (900- eller 1000-tallet), men 

hustypen peger nærmere på den tidlige middelalder (1100-tallet). Ud over huset er der udgravet enkelte 

gruber uden fund, der ikke kunne funktionsbestemmes nærmere. De anses for at være materialegruber. 

Syd for huset var der en grøft, der forløb øst-vestligt parallelt med huset. Grøften kan ikke dateres 

nærmere, men det taler for en samtidighed mellem hus og grøft at de har samme orientering. Der kan 

være tale om et tofteskel.  

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Undersøgelserne er afsluttet på stedet, og arealet frigives til videre anlægsarbejde. Skulle der, mod 

forventning, fremkomme fortidsminder under anlægsarbejde i det frigivne område, skal arbejdet 

indstilles og Horsens Museum kontaktes. Udgifterne til en evt. nødvendig undersøgelse påhviler da 

Kulturstyrelsen, jf. museumslovens bestemmelser. 

 
 

 

Fig. 5. Udgravningsfeltet set fra nordvest. Tolkningen af huset (uden udskud) er vist med røde streger, grøften er vist 
med blå streger.  



 

Side 7 af 14 

 

Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

Kampagne: 30-08-2017  

20 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-

Udateret 

    

24 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

25 Udgår Udgår Udateret-

Udateret 

    

26 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

27 Grube Grube Udateret-

Udateret 

    

28 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

29 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

30 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

31 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

32 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

33 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

34 Udgår Udgår Udateret-

Udateret 

    

35 Grube Grube Udateret-

Udateret 

    

36 Fyldskifte Fyldskifte Udateret-

Udateret 

    

37 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

38 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

39 Afgrænsning Grøft Udateret-     



 

Side 8 af 14 

 

Udateret 

44 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

45 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

46 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

47 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

48 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

49 Stolpehul Stolpehul Udateret-

Udateret 

    

50 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

51 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

52 Stolpehul Stolpehul Vikingetid-

Middelalder 

    

1001 Bygning 1-skibet hus Ældre 

middelalder 

(1067 - 

1100-tal)-

Ældre 

Middelalder 

(1066 - 

1300) 
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 Anlægsbeskrivelse 

 

Kampagne: 30-08-2017   

20 

Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 

Naturligt fyldskifte, bund af lavning. 

   

24 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 58 

Dybde i cm: 26 

Beskrivelse: Heterogent mellem brungråt sandet ler. Få pletter af jernudfældning. Tydeligt afgrænset. 

   

25 

Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 

Dyregange 

   

26 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 38 

Dybde i cm: 8 

Beskrivelse: Heterogent mellem gråbrunt sandet ler. Let diffust afgrænset. 

   

27 

Grube, Grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 130 

Dybde i cm: 10 

Beskrivelse: Fladbuet, lav grube. Homogent mørkt gråbrunt, let humøst, sandet ler. Indeholder en hel del håndstore 

sten (5-10 cm dia), dog ikke varmepåvirkede. Let diffust afgrænset. 

   

28 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 56 

Dybde i cm: 14 

Beskrivelse: Homogent mørkebrunt, let humøst, let sandet ler. Enkelte TKN. Meget tydeligt afgrænset og den kan 

måske tolkes som stenspor. 
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29 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Muligt stolpehul. Ses som mørk plet i fladen men intet at se i profil. 

   

30 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 40 

Dybde i cm: 10 

Beskrivelse: Heterogent mellem gråbrunt sandet ler. Det diffust afgrænset. 

   

31 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 56 

Dybde i cm: 24 

Beskrivelse: Heterogent mellem brungråt sandet ler. Enkelte TKN. Let diffust afgrænset. 

   

32 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 37 

Dybde i cm: 6 

Beskrivelse: Heterogent mellem-mørkt gråbrunt let sandet ler. Ret tydeligt afgrænset. 

   

33 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 36 

Dybde i cm: 11 

Beskrivelse: Som A30. 

   

34 

Udgår, Udgår, Udateret-Udateret 

Dyregange. 

   

35 

Grube, Grube, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 66 

Dybde i cm: 8 
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Beskrivelse: Heterogent mellem-mørkt gråbrunt, let humøst, sandet ler. Ret diffust afgrænset. Kan være naturligt 

fyldskifte. 

   

36 

Fyldskifte, Fyldskifte, Udateret-Udateret 

Diameter i cm: 36  

Dybde i cm: 8 

Beskrivelse: Stenspor, mulig syldsten. Homogent mørkebrunt sandet ler. Enkelte tkn. Skarpt afgrænset. 

   

37 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 57 

Dybde i cm: 20 

Beskrivelse: Heterogent mørkt gråbrunt let sandet ler. Enkelte tkn. En del mindre sten. Ret tydeligt afgrænset. 

   

38 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 53 

Dybde i cm: 12 

Beskrivelse: Som A36. 

   

39 

Afgrænsning, Grøft, Udateret-Udateret 

Bredde i cm: 156 

Dybde i cm: 45 

Beskrivelse: Grøft med østvestlig orientering syd for huset. Formet som et fladt v i profil med skrå sider, dog med 

afrundet bund. 

Fyld a: Nederste lag. Ret homogent mellemgråt, let sandet ler. Få nister af tegl og lidt jernudfældning. 

b: Heterogent lyst-mellembrunt, let sandet ler. Omrodet ug-materiale med få pletter af mellemgråt sandet ler. 

Tolkning: tegl i det nederste lag (a) tyder på middelalder eller nyere. Den grålige farve i lag a kan være tegn på, at 

grøften har stået åben i længere tid. Orienteringen af grøften tyder på samtidighed med huset, selvom huset tolkes 

som sen vikingetid/tidlige middelalder og grøften med teglnisterne anses for ikke at være ældre end højmiddelalder. 

   

44 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 26 

Dybde i cm: 12 

Beskrivelse: Homogent mellemgråt sandet ler. Tydeligt afgrænset. 
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45 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 40 

Dybde i cm: 32 

Beskrivelse: Heterogent mellem-mørkt gråbrunt, let sandet ler. Let diffust afgrænset. 

   

46 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 50 

Dybde i cm: 14 

Beskrivelse: Som A46. 

   

47 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 70 

Dybde i cm: 18 

Beskrivelse: Heterogent mellem brungråt sandet ler. Enkelte tkn. Ret tydeligt afgrænset. 

   

48 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 43 

Dybde i cm: 10 

Beskrivelse: Heterogent mellem-mørkt gråbrunt sandet ler. Let diffust afgrænset. 

   

49 

Stolpehul, Stolpehul, Udateret-Udateret 

Muligt stolpehul. Lille, fladbundet, diffust afgrænset. Fyld som A48. Kan være naturligt fyldskifte. 

Tegninger:   

 

   

50 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 52 

Dybde i cm: 12 

Beskrivelse: Fyld som A48. 

   

51 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 
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Diameter i cm: 68 

Dybde i cm: 15 

Beskrivelse: Stolpehul/grube. Aflang i fladen. Fyld som A48. 

 

   

52 

Stolpehul, Stolpehul, Vikingetid-Middelalder 

Diameter i cm: 22 

Dybde i cm: 4 

Beskrivelse: Stolpehul eller bund af grube. Kun det allernederste bevaret af stolpehul eller grube. Heterogent mellem-

mørkt gråbrunt sandet ler. Indeholder en skør sten, evt. varmepåvirket. 

   

1001 

Bygning, 1-skibet hus, Ældre middelalder (1067 - 1100-tal)-Ældre Middelalder (1066 - 1300) 

Et-skibet hus med muligt udskud mod nord. Huset er 16 m langt, 4 m bredt uden udskud og 5,5 m bredt med udskud. 

Tolkningen er sikker i forhold til, at der er tale om stolpehuller. Der er dog et stort spænd over 8 m midt i huset, hvor 

der ikke er stolpehuller, men der er en mindre lavning i undergrunden på netop det sted, som kunne betyde, at 

stolpehullerne ikke har været gravet helt ned i undergrunden. Der var et anlæg i forundersøgelsen (A11) der kan passe 

med sydvæggen i denne midterdel, men det kunne ikke genfindes i udgravningen. Det er således lidt usikkert, om der 

rent faktisk er tale om ét langt hus, eller om det i virkeligheden er to små adskilte huse uden udskud. I så fald et 

vestligt på 3,8 x 4 m og et østligt på 4 x 4 m. 
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Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

Kampagne: 30-08-2017  

1/1 Udgravningsf

elt  

   digitalt foto 01-08-2016 Lars Pagh 

1/2 Oversigt felt 

med hus set 

fra NV 

   digitalt foto 01-08-2016 Lars Pagh 

1/3 Oversigt felt 

med hus set 

fra SØ 

   digitalt foto 01-08-2016 Lars Pagh 

1/4 Oversigt felt 

med hus set 

fra Ø 

   digitalt foto 01-08-2016 Lars Pagh 

 

 


