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 Udgravning i juli 2010. Til et smalt og kort hulbælte afdækket ved forundersøgelsen fandtes 

kun spredte stolpehuller. Anlægget dateres typologisk til ældre jernalder. En op til 2 m bred 
og 112 cm dyb grøft blev afdækket i fuld længde, 122 m. Grøftens profil er meget spids, 
hvilket peger mod en fortifikatorisk funktion, og et låsehus fra en hængelås herfra henfører 
den formentlig til 15-1600-tallet. Til 6 kogestensgruber fra forundersøgelsen føjedes 12 
gruber, der breder sig i et strøg fra nord mod syd ned til bækken. Der kom intet daterende 
materiale, men de antages at have indgået i kultiske ritualer i bronzealderen. 
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Undersøgelsens forhistorie  
7. april 2010 anmodede Hedensted Kommune ved Hans Ole Schou Horsens Museum om at foretage arkæologisk 
forundersøgelse på et 3,2 ha stort areal i industriområdet vest for Hedensted, helt præcist matr.nr. 12c, Båstrup by, Øster 
Snede sogn. D. 9. april indsendte Horsens Museum budget på 98.609,75 incl. moms til Kulturarvsstyrelsen, og godkendelsen 
af dette forelå d. 12. april 2010. Ved den arkæologiske forundersøgelse, der forløb fra 4.-17. maj 2010, fandtes væsentlige 
fortidsminder, for udgravningen af hvilke der blev lagt et budget på i alt 194.947,25 kr. inkl. moms. Efter Hedensted 
Kommunes og Kulturarvsstyrelsens godkendelse af dette blev udgravningen påbegyndt d. 30. juni 2010. 

I området er gentagne gange fundet fornemme bronzealdergenstande i moseområder (sb.nr. 13 og 15, se 
afsnit om topografi, terræn og undergrund). 

 

Administrative data 
Kontaktperson/sagsbehandler ved Horsens Museum: Anne Mette Kristiansen. 
                      -"-                       ved Hedensted Kommune: Hans Ole Schou. 
Daglig leder på arkæologisk udgravning: Marie Foged Klemensen. 
Akademisk assistent: Kristine Stub Precht. 
Arkæolog Carsten Risager, Horsens Museum, besøgte udgravningen d. 8. juli, for at se gravning af snit E og D i grøft A62. 
Gravemaskinen blev ført af Jørn Jensen (1. dag) og Jens Jørgen Fris (resten af tiden) fra entreprenørfirma Eyvind Laursen, 
Hedensted, tlf. 75 89 17 00. 
Skurvogn leveret af A/S Dalsgaard skurvogne, Børkop, tlf. 75 86 96 11. 
 
Undersøgelsen forløb fra 30. juni til og med 12. juli 2010. Maskine d. 30. juni, 1.-2. juli samt igen d. 8. juli.  

 

Topografi 
Arealet ligger mellem det øst-vest-gående tilløb til Gesager Å, Solbækken, og Kildeparken-vejen. Solbækken er her meget 
lige og efter al sandsynlighed reguleret, men i så fald er dette sket før 1800, da den har samme forløb på Original1-kortet 
over Båstrup byes jorder fra 1790. Kanten langs vandløbet har eng-signatur på Original1-kortet, mens den undersøgte mark 
ligger som et hævet plateau. Fra syd i det tidligere engområde stiger terrænet fra omkring kote 62,50-63,35 m til en svag kam, 
der midt på marken strækker sig øst-vest i kote ca. 64,11-64,29 m, hvorefter der ses et lille fald til kote 63,88-64,03 m i den 
nordlige del. Alt i alt en ret jævn flade. 

Undergrunden var meget varierende, men generelt over temaet grus, sten og sand. Det tidligere engområde 
mod syd gav sig til kende som en undergrund bestående af hvidt til gråhvidt løst sand med en del sten. Mod nordvest i 
søgegrøfterne fandtes imidlertid et område med helt homogent rødbrunt grus, glat som et stuegulv (indtegnet i tabellen 
"Tolkning" i Mapinfo).  På luftfoto i Hedensted Kommunes Webgis og på Basicover foto fra 1954 tegner der sig en firkant 
netop i dette nordøstre hjørne af marken (se foto), og ved forundersøgelsen blev det anset for muligt, at der var foretaget en 
større afgravning på stedet. Det forklarer også, hvorfor der kun fandtes meget få anlæg. Ved udgravningen blev der gravet 
ned i det rødbrune grus, og det viste sig at være stabilgrus, der var påført. Der er altså foretaget en større nedgravning på et 
tidspunkt. Sandsynligvis drejer det sig om grusgravning, og i den målestok må det være industrielt, dvs. ikke 1800-tal, men 
dog heller ikke aktivt på de luftfotos, jeg har adgang til fra 1954 og frem. Altså formentlig mellem 1900 og 1950. 
 

  

 
Vest for motorvejen udbredte Solbækken sig indtil 1870'erne i moseområdet Raaddenkjær/Rosenkjær, og i engdraget nord 
herfor fandtes fra 1845 til 1908 talrige fornemme fund (bl.a. adskillige vredne bronzehalsringe, nåle med spiraler i hhv. 
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bronze og guld m.m.) fra yngre bronzealder, se sb.nr. 13. På marken syd for det prøveundersøgte areal og syd for åløbet 
ligger sb.nr. 15, som er en vreden bronzehalsring fundet i 1888 ved pløjning i tidligere moseområde. Der har altså i området 
været udstrakte moseområder, som har været ofringsteder i bronzealderen. 

Motorvejen blev anlagt mellem 1985 og 1989, men vi har ikke efterretninger om arkæologiske fund fra 
området ved denne anlæggelse. Indtil 2007 hørte området under Vejle Kulturhistoriske Museum, og de prøvegravede og 
delvis udgravede matr. nr. 26a, b og c nord herfor op til Gesagervej (VKH6858). I den nordlige del fandtes enkelte 
stolpehuller og et antal kogestensgruber. I to af kogestensgruberne blev der fundet keramik, der ifølge udgraver kan datere 
lokaliteten bredt til ældre jernalder. I den sydlige del, matr.nr. 26b og c, direkte nord for det her omhandlede stykke (12c), 
fandtes intet af interesse. Ved Gesagervej godt 1,2 km øst herfor (HOM2273) udgravede Horsens Museum i 2007 et areal. 
Her fandtes fem hustomter fra bronzealderen. 

Området var ikke forpagtet ud, men ikke desto mindre var det tilsået og stod med højt korn ved 
udgravningens start. 

 

Målesystem 
Anlæg og felter blev indmålt med højpræcisions-GPS i system 34 Jylland-Fyn og DVR 90. Håndtegnede snit tegnet i 1:20. 
Profilsøm i profiler opmålt med målesnor er indmålt med GPS og findes i Mapinfo i tabellen ”Kote”. 

 

Udgravningsmetode 
Indledningsvist åbnedes de udpegede felter med maskine d. 30. juni og 1.-2. sept. 2010. D. 8. juli kom atter maskine på for 
at afklare forskellige spørgsmål omkring grøften A62 – her gravedes snit E og D samt mindre øst-vest-gående søgegrøfter. 
De fremkomne anlæg blev herefter indmålt med GPS og beskrevet. Udvalgte anlæg blev snittet. Alle kogestensgruber blev 
snittet og heraf blev taget jordprøver fra flertallet – de bedst bevarede. Jorden blev taget fra bunden af gruberne. Der blev 
fotograferet med digitalt kamera og kun i farve. 

 

Undersøgelsens resultater 
Ved forundersøgelsen blev registreret 113 anlæg – med senere tilføjelser i alt 116. Heraf var kun 63 menneskeskabte anlæg 
af en vis alder. Ved udgravningen tilføjedes yderligere 100 anlæg, hvoraf 30 var natur, ikke tolkbart eller moderne dræn. 
 
Udgravningen var foranlediget af tre fund af væsentlige fortidsminder: 

- et hulbælte, antageligt fra ældre førromersk jernalder 
- en nord-syd-gående grøft øst for hulbæltet, muligvis med forbindelse til hulbæltet 
- et nord-syd-gående strøg af kogestensgruber, formentlig bronzealder. 

 
Hulbæltet A113 
Selve hulbæltet består af 44 stolpehuller (samlet benævnt A113). De står i op til 4 rækker med en udstrækning på ca. 2x6 m 
Feltet med hulbæltet blev udvidet, og der blev åbnet yderligere et felt øst for grusvejen, der løb lige øst herfor, i håb om at 
finde fortsættelsen eller andre tilknyttede anlæg. Vest for hulbæltet afdækkedes en lille klynge stolpehuller af samme karakter 
som klyngen øst for bæltet, dvs. små stolpehuller i tilfældig orden, men en egentlig fortsættelse er der ikke tale om. Der blev 
heller ikke gjort fund, der kan angive en datering, så dateringen må hvile på typologi med de få daterede anlæg af denne type, 
Lystbækgård og Grøntoft i Vestjylland, dvs. omkring 400 før Kr. 
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Hulbælter er en anlægstype, som kendes fra flere steder i det vestlige Jylland, hvor de tolkes som et 
forsvarsanlæg fra den ældre del af jernalderen. Horsens Museum har i indeværende år udgravet et 70 m langt hulbælte på 
lokaliteten Havegårde (HOM2577) ved Tønning. Eksemplaret fra nærværende undersøgelse er meget lille, men dog noget 
særligt i kraft af, at det er den østligste kendte forekomst af typen i Jylland (et enkelt eksemplar er fundet på Lolland). Den 
lille udstrækning må muligvis tolkes som, at anlægget ikke er fuldført. 
 
Grøften A62 
Grøften A62 31 m øst for hulbæltet strækker sig over 122 m fra syd mod nord, hvor den er afsluttet. Den måler mellem 1,5 
og 2 m i bredden og er mellem 30 og 112 cm dyb – lavest i den sydlige ende ved åen. I snit er den meget spids og ligner ikke 
en skelgrøft fra historisk tid, og på eksisterende kort over området optræder et skel da heller ikke. 
 

  
A 62 set fra syd A62 i snit C, set fra nord 
 

Ved maskingravningen af snit B fremkom en jerngenstand, X2, som blev taget op i præparat og 
røntgenfotograferet på Konserveringscentret i Vejle. Den er netop færdigkonserveret og viser sig at være cylinderformet 
med omløbende bånd, som må identificeres som et låsehus. Indvendigt er den af bronze eller messing og udvendigt belagt 
med jern. I bronzedelen kan man se omløbende bånd, der yderst er synlige i jernet som bølger. Sådanne forstærkede 
låsehuse skulle angiveligt først blive almindelige i 1500-tallet (se 
http://www.historicallocks.com/sv/site/historicallocks/Artiklar/historia-kring-hanglas/Medeltid-1050-1520/).  

 

 
 
Med en sådan datering skal grøften måske forbindes med uroligheder i 1500-tallet (Grevens fejde?) eller svenskekrigene i 
1600-tallet. 

Grøft A62 har mange ligheder med et 2 km langt grøftforløb, der blev udgravet ved Lisbjerg af Moesgård 
Museum (Lindegård Vold FHM4395, Lisbjerg Skole FHM4397, Lisbjerg Bro FHM 4434) i 2002. Både bredde, dybde og 
form er overensstemmende. Voldgraven ved Lisbjerg kunne ikke dateres mere præcist end mellem Kr.f. og 1500 e.Kr.f., 
men den antages at indgå i en kontekst med Lisbjerg-gården og befæstelsen af Århus by og henføres dermed til vikingetid 
(se beretningen for FHM4395 s. 12 og FHM4397 s. 31). Det er så spørgsmålet, om ligheden er tilfældig og 
vikingetidsdateringen for Lisbjerg grøften skal fastholdes, eller om Lisbjerg-grøften i virkeligheden også er fra 15- eller 1600-
tallet. 

Trods eftersøgning fandtes ingen fortsættelse hverken øst, vest eller nord herfor. Tilsyneladende er der 
heller ingen fortsættelse i det tilstødende areal nord herfor, prøvegravet af Vejle Museum (se afsnit om Topografi). Sidste 
mulighed er, at grøften har fortsat mod nord ude under motorvejen, men i så fald er det en meget stor åbning, min. 75 m. 
Formålet med grøften står derfor hen i det uvisse, men dens meget spidsbundede form synes at pege mod en fortifikatorisk 
funktion, hvilket dog ikke stemmer med den abrupte slutning. 
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Kogestensgruber 
I forundersøgelsen afdækkedes en række med i alt 6 kogestensgruber, strækkende sig fra nord mod syd ned mod åen. Det er 
interessant på baggrund af de fine offerfund fra Rosenkjær mose kun 6-700 m vest herfor samt den udgravede 
bronzealderbebyggelse ved Gesagervej 1,2 km mod NØ. Kogestensgruber på række kendes i mange tilfælde, og der er en 
stigende interesse for, hvordan de muligvis har indgået i en slags kultisk landskab i bronzealderen. Ved udgravningen skulle 
et større område åbnes for at afklare, om gruberne indgik i et sådant større ”kultisk landskab”. 

Udgravningen afdækkede yderligere 12 kogestensgruber – placeret mere i et strøg end i en række. De øvrige 
anlæg kunne ikke samles til egentlige konstruktioner. Der var kun få stolpehuller, og de stod hovedsageligt enkeltvist. Med 
koncentrationen af kogestensgruber er der næppe tvivl om, at der har været kultiske ritualer i området, men der kan ikke 
udpeges bosættelse eller kultiske anlæg lige på denne mark. Kogestensgruber i kultisk sammenhæng ville normalt blive 
dateret til bronzealder, men ved Vejle Museums undersøgelser nord herfor pegede keramik i nogle kogestensgruber på en 
datering til jernalder. Der er udtaget jordprøver fra hovedparten af kogestensgruberne, så der kan foretages 14C-datering, 
hvis det ønskes. 
 

 
Samtlige kogestensgruber (markeret med rød cirkel). Det rastede område mod NØ er grusgravningen. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet 
De udpegede udgravningsfelter er færdig-udgravet, og de væsentlige fortidsminder dermed undersøgt og registreret. Skulle 
der fremkomme fund af arkæologisk interesse i det ikke udgravede område, skal Horsens Museum tilkaldes. Hvis museet 
vurderer, at udgravning er påkrævet, påhviler udgiften herfor museet/Kulturarvsstyrelsen. 
Fra en antikvarisk synvinkel er området syd for bækken ved ejendommen Solbækgård samt marken syd herfor interessant 
med henblik på at søge fortsættelsen af grøften A62. Grøften såvel hulbæltet og/eller tilhørende anlæg kan også søges på 
arealer vest for motorvejen. 
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