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HOM2768, Brædstrup Solpark 

 
Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Tønning Sogn, matrikelnr.: 7o, 7l 
 
 

  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport 
 

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

 

Udgravningen afdækkede en bebyggelse fra middelalder med 14-15 huse samt 
forskellige hegnsforløb. Det kan ikke afgøres, om der er tale om bygninger fra 
flere gårde eller flere faser - dog anses det for sikkert, at 3 huse, der danner et 
firkant-anlæg mod øst, må være sammenhørende. Fundets kvaliteter ligger først 
og fremmest i de meget "rene", dvs. uforstyrrede huskonstruktioner, som 
formentlig afspejler en byggeskik over en meget kortvarig periode. Spredt i det 
udgravede område fandtes også o. 7 gruber med keramik fra bronzealder (per. 
5-6), men ingen tilhørende huse. En samtidig bebyggelse blev imidlertid 
udgravet af Horsens Museum syd for vejen Østervang i 2001-2 (HOM 1015 
Sorgenfri). Endelig sås 7 kogestensgruber. 
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Undersøgelsens forhistorie  
I slutningen af december henvendte Brædstrup Fjernvarme ved Per Kristensen sig til Horsens Museum vedr. et projekt med 
anlæggelse af solfangere på 5 ha nord for vejen Østervang i Brædstrup. Horsens Museum udførte forundersøgelse på arealet 
fra d. 28. marts til d. 6. april 2011. 
Ved undersøgelsen afdækkedes stolpehuller fra bebyggelse, på daværende tidspunkt antaget at være bronze- og middelalder, 
samt velbevarede tørvelag i et mosedrag. Endvidere fandtes i nordøst en grøft, der kunne være et ejerlavsskel, og i et 
højtliggende område sås en grube, der kunne være en grav fra en overpløjet gravhøj. På dette grundlag udpegedes 5924 m2 
til udgravning af bebyggelsen og den mulige gravhøj. Mosedraget og ejerlavsgrøften lå udenfor de områder, der ville blive 
umiddelbart berørt af anlægsarbejdet, og en udgravning vil kun blive aktuel her, hvis projektet senere ændres eller udvides 
(vedr. ejerlavsgrøften, se dog afsnit om fremtidigt arbejde på stedet). Udgravningen påbegyndtes mandag d. 18. april 2011. 
 
Museet har ved tidligere lejligheder foretaget undersøgelser i området: i 2001 og 2002 udgravedes en mindre 
bronzealderbebyggelse på arealet syd herfor (HOM1015, Sorgenfri 1 og 2), og i 2006 foretog museet en prøvegravning på  2 
ha 100 m vest herfor forud for anlæggelse af solfangere (HOM2257, Østervang). Ved sidstnævnte lejlighed fandtes enkelte 
anlæg, bl.a. 8 kogestensgruber, i den nordlige del, men det gav dog ikke anledning til en egentlig udgravning. 

Administrative data 
Bygherre: Brædstrup Totalenergianlæg A/S ved Per Kristensen. 
Sagsbehandler, Horsens Museum: Anne Mette Kristiansen. 
Daglig leder, Horsens Museum: Marie Foged Klemensen. 
Øvrige arkæologer: Kasper Rind (fra 26/4), Laurits Borberg (28/4-19/5), Frederik Callesen (19/4-29/4). 
Maskinkraft: Jens Jørgensen A/S, Østbirk. Maskinen ført af Søren Rasmussen. 
Skurvogn leveret af A/S Dalsgaard skurvogne, Børkop, tlf. 75 86 96 11. 
 
Udgravningen forløb fra man. 18. april til man. 23. maj 2011. Maskinafgravning foretoges 18., 19., 20., 27., 28., 29. april, 2. 
og 16. maj 2011. GPS-opmåling 19., 20. april, 2., 5., 6., og 18. maj. Det afdækkede areal var på 6400 m2. 
 
Efterfølgende har Jimmy Kristensen i samarbejde med undertegnede lavet en rekonstruktion af gårdsanlægget i Google 
SketchUp. Ligger elektronisk i sagen på Horsens Museum. 

Topografi 
Overordnet tegner relieffet i det prøveundersøgte område sig som en øst-vest-gående ås med top o. knap 121 m , hvorfra 
terrænet falder lidt mod nord og syd. Rundt om denne ås findes mindre toppe, der danner et kuperet landskab med 
mellemliggende lavninger, hvoraf nogle har været små vandhuller/mosehuller. Den i 2001-02 undersøgte 
bronzealderbebyggelse syd for vejen, Sorgenfri HOM1015, ligger i omtrent samme højde, som den ved nærværende 
undersøgelse påtrufne bebyggelse, dvs. o. kote 118-121. De to bosættelsesområder er adskilt af et mere langstrakt mosedrag, 
der har ligget som vådområde til op i 1800-tallet (se højt målebordsblad ndf.). 

 
Felterne fra nærværende undersøgelse, Brædstrup Solpark HOM2768, (markeret med rødt) og fra Sorgenfri- 
undersøgelsen HOM1015 (markeret med grønt) på højt målebordsblad. 



 4 

 
 
 
 
Den afdækkede bebyggelse ligger på en omtrent boomerang-formet bakketop i kote 119-120 m, hvor enderne på benene og 
spidsen i midten ligger højest. Den vestlige bebyggelse med husene A1000-1004 ligger nedenfor toppen på det vestre "ben", 
den østre gård med husene A1006-1012 + A1014 ligger på tilsvarende måde på det østre "ben". Hus A1015-16 ligger 
allerhøjest på spidsen af boomerangen, mens hus A1005 ligger, hvor spidsen begynder at skråne let nedad mod nord. De 
mere eller mindre fugtige lavninger, A57 og A264, ligger i krumningen mellem de to "ben", dvs. en anelse lavere end 
bebyggelsesplateauerne. Alt i alt er bebyggelsen nøje tilpasset topografien. 
 

 
 
 
 
Undergrunden er meget varierende. Generelt fint sandet ler med spredte sten, men lokalt mere sandet og/eller gruset. I det 
nordlige felt med hus A1005 og gruberne A305 og A308 er der tale om meget fast brungult ler. 
 
I det følgende vil der blive refereret til det "nordlige", det "vestlige" og det "østlige felt", selvom der reelt var tale om ét 
sammenhængende felt. 
 

Middelaldergården rekonstrueret i Google Sketchup og placeret på oversigtsfoto. (Jimmy Kristensen) 

Middelalderbebyggelsens placering på det ”boomerang”-formede plateau. Højdekurver med ækvidistance 0,5 m 
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Målesystem 
Anlæg og felter blev indmålt med højpræcisions-GPS i system 34 Jylland-Fyn og DVR 90. Håndtegnede snit tegnet i 1:20. 
For målesystemet ved fosfatprøvetagning - se afsnit om metode. 

Udgravningsmetode 
Pløjemulden blev afgravet etapevis med maskine, hvorefter de fremkomne anlæg blev opmålt med GPS. Udvalgte anlæg 
blev snittet, profilen opmålt og beskrevet. Øvrige anlæg blev beskrevet i fladen. 
 

 
 
 
 
Der blev udtaget jordprøver til flotering fra egnede stolpehuller fra husene (dvs. de steder, hvor vi kunne ane forkullet 
materiale), mens der fra anlæggene A100 (grøft), A301 (grøft) og A287 (grube) blev udtaget orienterede 
jordprøver/blokprøver til lag- og makrofossilanalyser (disse sendt til NOK Natur og Kultur v. Annine Moltsen). 
 
Detektorfører Finn gik over felt og jordbunker en enkelt gang, men fandt kun (relevant) udslag et eneste sted - den lille 
nagle X27 i A80. 
 
I håb om at komme nærmere en funktionsbestemmelse af gårdsanlæggets bygninger blev det bestemt at udtage prøver til 
fosfat-analyse. Da der er overlappende huse (A1000 og A1001) i det vestlige felt, egnede dette område sig ikke til 
fosfatanalyse, men hussamlingen mod øst lå rent og forekom derfor velegnet. Det er imidlertid ikke klart, hvordan husene i 
det vestlige og det østlige felt forholder sig til hinanden, dvs. om der er tale om én gård med spredte bygninger eller to gårde 
eller to faser. Ikke desto mindre håber vi, at fosfatanalysen kan bidrage med relevant viden (se resultater ndf.). Prøverne 
sendtes til Abola-laboratoriet v. Jörg Lienemann i Oldenburg, Tyskland, d. 14. juni 2011. 

Undersøgelsens resultater 
Det udsnit af et hus, der ved forundersøgelsen blev taget for at være indre tagbærende stolper i et forhistorisk hus (ganske 
vist usædvanligt tætstillede), viste sig ved udgravningen at være det nordlige udskud i et middelalderhus (A1000). Nogle 
gruber med keramik (A308, 323, 325, 326) peger ellers også på forhistorisk tid, mere præcist bronzealder, hvilket passede 
godt i bebyggelsesmønstret med gårdene ved Sorgenfri syd herfor (HOM1015). Der dukkede imidlertid ikke forhistoriske 
huse op ved den fortsatte muldafrømning. 
 
Udgravningen består af et langstrakt hovedfelt, der, skønt sammenhængende, opdeles teknisk i et vestligt, østligt og nordligt 
felt. Hertil kommer et felt ca. 25 m sydøst herfor ved den mulige gravhøj samt en lang grøft i ledningstracé mod syd 
igennem moselavningen. 

Hovedfelt 

I hovedfeltet afdækkedes en bebyggelse fra middelalder bestående af følgende konstruktioner (huse og hegn): 
 

Udgravning af grøft A293. (Collage med rekonstruktion i Google Sketchup ved Jimmy Kristensen). 
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Vestlige felt: 

A1000 - stort etskibet hus med udskud mod nord. Overlejrer hus A1001. 
A1001 - sulehus, der overlejres af hus A1000. 
A1002 - staklade 
A1003 - staklade 
A1004 - staklade 
A1017 - pælehegn 
A1018 - anlæg med stolper sat i hesteskoform 
A291 - hegn af tætstillede pæle 
Stolpehullerne A150+16 og A428+429, der danner par i den nordlige del af det vestlige felt kan meget vel udgøre en 
konstruktion i mindre udhuse, f.eks. en læskærm eller et spændhus. 

 
 

Nordlige felt:  

A1005 - etskibet hus 
A1013 – stolpehegn 

 
 
 

Østlige felt: 

A100 - grøfthegn, der afgrænser pladsen mod øst 
A1006 - toskibet nord-syd-orienteret hus 
A1007 - etskibet hus med grube med sten (bl.a. kasserede kværnsten) 
A1008 - måske kun 2 stolpehuller og derfor tvivlsomt, om det er en staklade 
A1009 - staklade 
A1010 - staklade 



 7 

A1011 - etskibet hus 
A1012 - staklade 
A1014 - staklade 
A1015 - sammenhørende med A1016, enten tilbygning eller ét stort etskibet hus 
A1016 - se A1015 

 
 
Hertil kommer hegnene A301 mod nord og A291 mod syd, hvis relation til bebyggelsen er lidt usikker, samt lavningerne 
A57 og A264, der muligvis har været vandfyldte i perioder. 

Udvalgte huse - dimensioner, konstruktioner, funktion 

Generelt kan det konstateres, at mange af stolpehullerne i husene er meget lave. I hus A1000 og A1001 var flere kun 1-2 cm 
i snit, og A63 i hus A1006 var ligeledes kun 2 cm dybt. Der skulle altså ikke pløjes eller graves meget dybere før 
stolpehullerne forsvandt, og det er måske sket i visse tilfælde. Det kan være forklaringen på hus A1005's og hus A1012's 
uregelmæssige stolpesætning. I øvrigt foregriber betegnelsen "stolpehuller" en konstruktion, som måske ikke er 
virkeligheden, da det ikke kan udelukkes, at de lave nedgravninger i visse af husene har rummet sten. I hus A1006 synes 
stolpehul A251 imidlertid at udelukke, at stolperne har været sat på sten (bortset fra måske den store sten i vestvæggen): 
stolpehullet er 40 cm dybt, og stolpesporet ses ned til bunden. Betegnelsen "stolpehuller" vil derfor fortsat blive anvendt i 
det følgende. 
"Lang-"husenes dimensioner: 
A1000 - 17 x 5,7 m. Udskudsbredde 2,5 m. Fagbredder 1,6 - 1,8 m. Meget regelmæssigt hus med parvise stolper. 
A1001 - 13,6 x 5,6 m. Variation i skibenes bredde 3 m vs. 2,35 m. Fagbredder 2,3 - 4,7 m. 
A1005 - 14,3 x 5. Fagbredder 1,3 - 3,7 m. 
A1006 - 14,7 x 5,5 m. Variation i skibenes bredder op til 3,5 vs. 2,1 m. Derfor tvivlsomt, om det er et sulehus. Fagbredder 
1,3 - 2 m. Meget regelmæssigt hus med parvise stolper. 
A1007 - 10,4 x 4,2-4,9. Fagbredder 1,2 - 3,5 m. 
A1011 - 10,1 x 5,1 m. Fagbredder 1,7 - 3,6 m. 
A1015 - 4,6 x 5,3 m. 
A1016 - 12,75 x 5,5 m. 
A1015 + A1016 - 18 x 5,5 m. 
Stakladernes dimensioner: 
A1002 - 3,2 x 2,8 m. 
A1003 - 3,7 x 2,7 m. 
A1004 - 3,3 x 3,1 m. 
A1008 - (usikker konstruktion) 
A1009 - 1,8 - 2,1 m. 
A1010 - 2 - 2,1 m. 
A1012 - 2,3 x 2,1 m. 
A1014 - 1,8 x 2 - 2,2 m. 
De længste huse er A1015+1016 tolket som ét samlet hus med 18 m, A1000 med 17 m og A1006 med A14,7 m tæt fulgt af 
A1005 på 14,3 m. 
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A1000 er det fineste (mest regelmæssige) og største 
hus og derfor antageligt hovedhus i et gårdsanlæg. Det 
har et udskud mod nord, der med en bredde på 2,5 m 
er noget bredere end udskud fra "nyere tid", der 
normalt er o. 1 - 1,5 m. Det er derfor spørgsmålet, om 
det er et udskud af samme konstruktion (stikspær ud 
fra hovedtaget) som i nyere tid. Ud for hvor udskuddet 
stopper mod øst ses to små stolpehuller inde i huset, 
der kunne markere et skillerum - måske mellem en 
"fin" afdeling mod øst og en hverdagsafdeling, måske 
med dyr?, i udskudsafdelingen mod vest. 
A1001 er et toskibet hus, hvor den midterste 
stolperække står let skråt, så skibene har bredder med 
en forskel fra 20 cm op til 1 m, hvilket er temmelig decentralt for at bære en rygås. Måske er der ikke tale om suler, men om 
samme - for os ukendte - konstruktion som i hus A1006. Stolpehullernes uregelmæssige og langstrakte form, mener jeg, kan 
skyldes, at stolperne - eller syldstenene? -  er blevet opgravet, hvilket meget passende kan være sket, da hus A1000 skulle 
opføres på A1001's plads. 
 

 
 
A1005 er et noget uregelmæssigt hus (ikke gennemført parvise stolper). 
Ligger parallelt med hus A1000, hvilket måske kan tyde på 
samhørighed, men afstanden mellem de to huse er dog hele 50 m. 
Bemærk central grube i huset, A318, hvis funktion ikke kunne 
erkendes, men placeringen tyder på samhørighed med huset.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1006 er ligesom A1000 et meget regelmæssigt hus med parvise stolper. Den 
indre stolperække ligner suler, men de står meget decentralt - i den sydlige 
ende er der en forskel i bredde på 1,4 m mellem de to skibe, hvilket ikke 
forkommer sandsynligt for en sulerække, der skal bære en central ås. Det blev 
foreslået, at stolperne i stedet har understøttet bindbjælkerne, hvilket kunne 
betyde, at der har været loft med tung vægt, f.eks. kornoplagring. 
Midtstolperne står imidlertid IKKE under bindbjælkerne. En tredie tolkning 
er, at midtstolperne hører til en gulv-indretning med langsgående bjælker, 
hvorpå har hvilet tværgående strøer. Det ville formentlig betyde, at bygningen 
har haft boligformål, hvilket ikke stemmer godt overens med dens nord-
sydlige orientering. (OBS: Jörg Lienemann, der har analyseret fosfat-prøverne 
foreslår, at dette hus med meget lave fosfat-værdier kunne have været en lade).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til stuehusets udseende. (Udført af Jimmy 
Kristensen i Google Sketchup. 
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A1007 er et uregelmæssigt hus, der ikke ligner et 
hovedhus. I den østlige del fandtes en 3,7 m stor 
lav grube/forsænkning med mange sten i - bl.a. 
stykker af 3 kværnsten af forskellig type (X29). 
Heri fandtes også et par stykker slagge, hvilket 
gav anledning til at tolke huset som en smedie. 
Husets placering øst for den øvrige bebyggelse, 
hvor vinden, med den normalt herskende 
vindretning fra vest, ville bære væk, kunne 
understøtte en sådan tolkning. Der er dog ikke 
tale om store mængder trækul i den nævnte 
grube, og ligesom de kasserede kværnsten kan 
de trods alt sparsomme mængder slagge være 
bragt hertil sekundært.   
 
 
 
 
 
 

Der er tvivl om tolkningen af A1015+1016, men 
hvis der er tale om én bygning, er den let 
krumvægget (eller rettere dannet over to trapezer). 
I alternativ tolkning er den 12,3 m plus en 
tilbygning (A1015) på 4,6 m. Det er den højst 
beliggende bygning, men med en afvigende 
orientering i forhold til de øvrige huse og hegn, 
hvilket måske tyder på, at den ikke er helt samtidig 
med disse. 
A1011 er 
ligeledes et 
uregelmæss
igt hus. Der 
er dog 
uomtvisteli
gt to 

parallelle rækker af nedgravninger i en for middelalderhuse passende afstand, 5,1 m. 
Det uregelmæssige gælder mere stolpehullernes atypiske udseende, især i sydvæggen 
hvor de er nærmest ovale og op til 1,2 m. 
 

 

Hegn 

Der fandtes 5 hegnsforløb på pladsen. A100 er en grøft, der tydeligvis afgrænser gårdstoften mod øst. Der sås ikke spor 
efter dens konstruktion, ingen pæle- eller stolpehuller heri. Grøften ophører ved hus A1007, således at husets nordvæg 
danner den fortsatte afgrænsning mod vest. Knap 4 m fra husets vestgavl løber et andet grøftforløb mod nord, A301. 
Denne grøft ligner ikke A100 i snit, da A301 er dybere og i den sydlige del mere kantet. Der er spor efter, at grøften har 
været genopgravet. Den strækker sig godt 45 m mod nord, noget længere end bebyggelsen, og det er usikkert, om den 
egentlig har noget med middelaldergården at gøre. 
Mellem de to lavninger A57 og A264 løber et formodet hegnsforløb, der ser ud til at være bygget med tætstående pæle. Et 
hegn af lignende udformning kendes fra en udgravning i Melbæk, Oens, i 2007-08 (HOM2344), hvor det løb over en 
strækning på 26 m. Her anføres, at "hegnet/palisaden virker som en afgrænsning imellem et tørt område vest for hegnet og 
et vådt område østfor". I vores udgravning ser hegnet ud til at spærre åbningen mellem de to lavninger, 
og syd herfor har sandsynligvis også været et fugtigt område (A59). Omtrent parallelt hermed og mellem de samme to 
lavninger løber en grøft, A293. Den ser ud til at være genopgravet og ligner først og fremmest en afløbskanal fra det øverste 
vandhul/lavning til det nederste. Den skærer den runde nedgravning i lavning A57, men vi har ingen selvstændig datering på 
hverken den eller pælehegnet. Mod nordvest ses små pælehuller fra et hegn, A1017, der danner en vinkel, der afgrænser 
stakladerne A1002 og A1003. Det forekommer lidt mærkeligt, at disse huse skal udskilles, og jeg har ikke en god forklaring 
herpå. Endelig findes der en række stolpehuller, A1013, nord for hus A1005. Jeg antager, at den markerer en nordre grænse 
for gården, men den har en afvigende orientering i forhold til hus A1005 og løber kun over et stræk på ca. knap 17 m (kan 
måske være delvis bortpløjet - et af stolpehullerne er kun 6 cm dybt?). 
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Bebyggelsens organisering i hhv. tid og rum 

Tid - flere faser. Overlapningen mellem hus A1000 og A1001 viser, at der er tale om flere faser, og den afvigende orientering 
på hus A1015+1016 kunne også skyldes, at dette hørte til i en tidligere eller senere fase. Det synes dog uomgængeligt, at 
husene i komplekset mod øst er sammenhørende i én fase, omkranset af hegnet A100. Ganske vist ligger stakladerne A1010 
og A1014 oveni hinanden, men det kan godt tænkes indenfor én fase. Derudover er der ikke træk, der indikerer flere faser, 
så hvorvidt hus A1000 og østkomplekset samt hus A1005 er samtidige kan ikke afgøres. 
Rum - en eller flere gårde. Som nævnt ovenfor kan der næppe være tvivl om, at husene i komplekset mod øst er 
sammenhørende og repræsenterer en gård. Spørgsmålet er så, om de øvrige huse ligeledes er del af denne gård eller er en 
anden gårdsenhed. Hus 1000 med tilhørende staklader A1002 og A1003 kunne være gård nr. 2, og hvis fælles orientering tør 
tages til indtægt for samhørighed, er hus A1005 mod N sammenhørende med gård 2. Hvilken rolle hus A1015-1016 spiller i 
dette mønster er ikke til at sige. Det er dog også muligt, at der er tale om én gård med mange spredte bygninger. Herfor 
taler, at husene i det tre-længede kompleks ikke er af en standard, der kunne signalere hovedhus. Det mest anselige af dem 
er A1006 mod vest, der som nævnt er det 3. største på pladsen, men det er orienteret N-S, hvilket næppe er sandsynligt for 
et stuehus på denne tid (se tolkning ndf. under fosfatanalyse). A1000 er derimod det mest velproportionerede hus på 
pladsen, og det er nærliggende at tolke det som et hovedhus (dvs. bolig). I så fald må man dog undre sig over den lidt afsides 
placering, da man normalt ville forvente, at gårdens beboere ønskede at kunne have opsyn med dyr og bygninger. Bemærk i 
øvrigt rodvælteren midt på gårdspladsen i det østre anlæg! Idéen med et stort centralt træ ligner en æstetik, som er velkendt i 
nyere tid. 
Alt i alt må det konkluderes, at udredningen af organiseringen på pladsen ikke er ligetil. Måske kan fremtidige undersøgelser 
andre steder give ny forståelse af spørgsmålet. Fundets kvaliteter ligger først og fremmest i de meget "rene", dvs. 
uforstyrrede huskonstruktioner, som formentlig afspejler en byggeskik over en meget kortvarig periode. 
 

 

 

 

Fosfatanalyse 

Resultatet af fosfatanalysen redegør Jörg Lienemann således for: 
”The plan of the excavation shows 3 houses. At the north-, west- and south-side. At the place of the small house in the west 
[der må være tale om A1006, men jeg ved ikke, hvorfor han kalder det "small"?! Det er det største i anlægget] no phosphate 
has been taken into the soil. Concentrations round 50 ppm are native concentrations in a soil. So the use of this house was 
not combined with activities to set phosphate free. May be this building was used as barn for storage. Sureley no stable or 
house for living in.   

Rekonstruktion af middelaldergården. (Bearbejdning i Google Sketchup ved Jimmy Kristensen). 
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The house in the north shows higher concentration along the 
walls up to 140 ppm. And there is a max. coming out (coming 
into the house?) from the house running southward. 
The house on the south border shows higher concentrations as 
well.  These max. we found only  on the east side of the house. 
On the west side is neartly nothing. 
So it is easy to say that the small house in the west was used in 
way without p input into the soil. 
The use of the  houses on the north and east border caused p 
input in the soil. But in a different way. At the northern house 
we find p max. round the house near the walls. And outside 
running to the south. Unfortunately it is impossible to say 
whether p has come from the house to the surrounding or 
from outside into the house. But in the middle of the house is 
nothing, so may be is was  the second way to cause p max. 
aroung this house. So no cattle inside but aroung the building. 
This type we found on several places in Danmark. 
People in and (small) animals round the house. But that’s a 
little bit speculation. 
The situation near house number 3 [dvs. hus A1011] is 
different. This house is separated in a western part with low 
and an eastern part with rather high p concentration. And 
again a max. running out the house to the south.  It seems to 
be a stable in the eastern part. And the western part? May be a 
part for living”. 
 
Det må konkluderes på dette grundlag, at der ikke er nogen oplagt stald. Bedste bud er hus A1011, men der er ikke taget 
prøver i husene A1000, 1001, 1005, 1015 + 1016, så vi ved ikke, om tallene er højere her. Tolkningen af hus A1006 som 
lade passer med min egen opfattelse. 
 

Datering 

Lokaliteten var, bortset fra bronzealdergruberne, meget fundfattig. Udenfor bronzealdergruberne fandtes 3 potteskår - alle i 
eller i nærhed af hus A1007 (X19, X20, X26). Alle 3 er meget små og vanskelige at datere, men X20 fra stolpehul i hus 
A1007 er foreslået at være middelalderligt, mens A26 fra gruben A80 i hus A1007 har vikingetidskarakter. Gruben A80 
indeholdt kasserede kværnsten, hvorfor potteskåret og de få slagger heri måske kan være tranporteret hertil sammen med 
disse andetsteds fra. Dateringen må derfor udelukkende hvile på typologi. Generelt er der ingen tvivl om, at hovedparten af 
husene med deres bredde på 5 m og ingen indre tagbærende stolper skal henføres til middelalder. Hvornår i middelalderen 
er der ikke sikkert belæg for at sige noget om. I en historisk kontekst ville det passe godt med at være en udflyttet torp fra 
11-1200-tallet. 
Hus A1015+1016 er imidlertid noget afvigende, og dateringen vanskeliggøres af, at husets udformning ikke er entydig. 
Umiddelbart kunne det ligne et langhus med bred portgennemgang i midten og symmetriske ender, og sådan er det vist i 
rekonstruktionstegningerne (i Google Sketch up ved Jimmy Kristensen). Dette hus er bredere på midten, 5,6 m, end ved 
enderne, 4,6 m, og har dermed vikingetidspræg. I Haderslev Museums område er dog fundet flere krumvæggede huse helt 
op til 1200-tallet, så huset behøver ikke at skulle føres tilbage til vikingetid. Med sin afvigende orientering i forhold til de 
øvrige huse kunne det tolkes som en tidlig og første fase af bebyggelsen. En anden tolkning af huset får man imidlertid, hvis 
man medtager nogle små ekstra stolpehuller mod øst - så har huset en stor hovedkrop mod vest (inkl. port) med en mindre 
tilbygning mod øst (det er af hensyn til denne tolkning, at huset er opdelt i to A-numre). Et sådant hus kender jeg ingen 
paralleler til, ej heller datering for. 
Der blev udtaget jordprøver fra mange stolpehuller, og der foreligger godkendelse fra KUAS af flottering af 30 af disse 
prøver. Pt. afventes afklaring af flotteringsspørgsmålet på HOM. Forhåbentlig kan der herefter udtages egnet materiale til 
14C-datering af udvalgte huse. 
 

Gravhøjfelt 

I gravhøj-feltet fremkom kogestensgruber, men den mulige grav, A138, var ikke en grav, men en grube med et stenlag mod 
bunden og lidt keramik, der dateres til bronzealder. 
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Mulig ejerlavsgrøft mod NV 

 
Mod slutningen af udgravningen undersøgtes den mulige ejerlavsgrøft, A7, i markens NV-hjørne. Denne var som nævnt i 
afsnit om Forhistorie udpeget til udgravning, hvis og når anlægsarbejdet engang berører dette område, men da der var tid i 
nærværende undersøgelse, blev den undersøgt straks. Den viste sig at være fladbundet, temmelig skarpt aftegnet og meget 
lav, max 7 cm. På det høje målebordsblad ses en indhegning med lille bygning her. A7 kan meget vel stamme fra denne 
aktivitet, og der er ikke behov for nærmere undersøgelse af den i fremtiden. 
 

Tv. stenlag i bunden af grube A138 afdækket. Set fra øst. Th. ”gravhøj”-feltet med grube A138 (rød) og 
kogegruber vest herfor. 



 13 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Den udgravede middelalderbebyggelse er såvidt vides afgrænset til alle sider, og der er formentlig tale om en isoleret 
bebyggelse. Det vil dog være oplagt at være opmærksom på marken nord herfor i tilfælde af kommende anlægsarbejde. Den 
er mod vest tilplantet med grantræer, mens den mod øst ligger i dyrkning, og der vil være gode muligheder for undersøgelser 
her. 
Det udpegede mulige ejerlavsskel i den her undersøgte marks nordvest-hjørne blev hurtigt undersøgt ved denne udgravning 
og kræver ikke nærmere undersøgelse, hvorfor dette område kan frigives. Syd for middelalderbebyggelsen findes et 
mosedrag, som er udpeget til nærmere undersøgelse, hvis jordarbejderne i forbindelse med solvarmeanlægget i fremtiden 
udvides til dette område.   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Med ovennævnte undtagelse (mosedraget) er de udpegede udgravningsfelter 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. 
Jeg skal minde om, at de sydlige 85 m på marken (fra grusvejen Østervang og 85 m mod nord) ikke er forundersøgt, og 
frigivelsen af området omfatter altså ikke dette areal. 
 

Horsens Museum d. 22-09-2011 
 
 
 
________________________________________________________ 
 

Undersøgt og frigivet område (grønt) samt udpeget område (gul), der skal udgraves, hvis fremtidige jordarbejder berører dette område. 
Baggrundskort: Bygherres plan over projekteret solfangeranlæg. 


