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  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport 

 
Del af projekt med renovering af kloak, vand, fjernvarme og vej i Stjernholm-
kvarteret. I Stjernholmsgades østlige del var påtruffet en stor sænkning 
(voldgrav?), før museet blev orienteret om arbejdet. Museet udgravede senere 
vest herfor en kælder fra senmiddelalder/renæssance samt stolpehuller fra 
vikingetid og middelalder og et grubehus formentlig fra 1000-tallet. I 
Gersdorffsgade registreredes to hørtørringsgruber, en brønd, et 5 m bredt 
voldgravsforløb samt en større nedgravning med et 50-70 cm tykt lerlag syd for 
Slotsgade. 
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Undersøgelsens forhistorie  
Det såkaldte Stjernholmkvarter (mellem Havneallé, Gasvej og Slotsgade) har i de sidste år gennemgået renovering af kloak-og 

vandledninger samt gadebelægning startende med Stjernholmsgade vest i marts-juni 2006 (HOM2168), Ole Worms Gade 2008-09 

(HOM1649), Gasvej sept. 2009 - april 2010 (HOM2519) og sidst Slotsgade sept.-okt. 2010 (HOM2034). Området omfatter 

grundstykket med det middelalderlige Skt. Hans Kloster, senere Stjernholm Slot, og de arkæologiske undersøgelser i forbindelse 

med disse anlægsarbejder har vist, at der findes arkæologiske levn i Slotsgade, den sydlige del af Gasvej (syd for 

Stjernholmsgade), Stjernholmsgade og især i Ole Worms Gade og Gersdorffsgade - dvs. arealet fra og med Slotsgade og syd på. 

Horsens Museum var derfor også interesseret i at følge anlægsarbejdet i østlige del af Stjernholmsgade og den del af 

Gersdorffsgade, der ligger mellem Slotsgade og Stjernholmsgade, da det ved en tilfældighed blev opmærksom på, at dette arbejde 

var gået i gang. Renoveringen i den nordlige del af Gersdorffsgade (mellem Slotsgade og Amaliegade) var påbegyndt omkring 

oktober 2011, mens arbejdet i Stjernholmsgade påbegyndtes engang i november. 

 

Administrative data 
Horsens Museum blev ved en tilfældighed opmærksom på, at renoveringsarbejdet i Stjernholmsgade var påbegyndt, og arkæolog 

Frederik Callesen overvågede arbejdet fra mandag d. 24. okt. 2011. Tracéet var da nået hen til ejendommen Stjernholmsgade 32, 

og den østligste del hen mod Gasvej var allerede lukket til. Entreprenørfolkene oplyste, at de havde gravet igennem en stor 

"sænkning" ud for nr. 32's østlige del/34's vestlige del. Ud for nr. 30 påtraf anlægsarbejdet samme dag resterne af en kælder, og 

arbejdet blev indstillet. I håb om at kunne fortsætte anlægsarbejdet andetsteds, mens den arkæologiske undersøgelse stod på, blev 

der d. 25. okt. under museets overvågning gravet ned i Gersdorffsgade lige nord for krydset med Stjernholmsgade, men da her 

fremkom 2 hørtørringsgruber, måtte denne plan opgives. 

D. 26. oktober holdtes byggemøde, og efter aftale med bygherre (Horsens Kommune) udfærdigede museet budget for udgravning 

af kælderen samt et andet budget for overvågning af den resterende del af anlægsarbejdet i Stjernholmsgade og Gersdorffsgade - 

begge budgetter indsendt samme dag. Det gamle kloaktracé gennem kælderen blev tømt med maskine som forberedelse til 

opmåling af profiler. Udgravningen blev påbegyndt torsdag d. 27. oktober, og området kunne frigives torsdag d. 3. nov. 

Efterfølgende registreredes anlæggene nord for tracéet (A86-95) samt hørtørringsgruberne i Gersdorffsgade. 

Begge de nævnte budgetter blev godkendt af KUAS d, 3. november 2011. 

Overvågningen ophørte, da hovedkloaktracéet stoppede ved Slotsgade d. 8. dec. 2011. Herefter skulle der skiftes fjernvarmerør, 

men de er så højtliggende, at det ikke vurderes at kunne berøre væsentlige arkæologiske levn. 

 

Periode: 24. oktober 2011 - 8. dec. 2011. 

 

Aktører 

Horsens Museum: 

Sagsansvarlig: Anders Horsbøl Nielsen 

Daglig leder (fra 28. okt.): Marie Foged Klemensen 

Assistent (fra 31. okt.): Annemette Kjærgård 

Opstart og opmåling: Frederik Callesen 

Assistent 27. okt.-1. nov.: Felix Vestergaard 

 

Horsens Kommune 

Projektleder: Annette Gammelby 

 

Entreprenør 

I underentreprise for Eigil Fynbo A/S: Thorkild Jensen A/S, Ølsted, tlf. 75652400. 

Maskinfører: Ole; håndmand: Jens. 

 

Topografi 
Stjernholmsgade ligger øst-vest i kote 5 m, og Gersdorffsgades mellemste del udgår vinkelret herpå mod nord til kote 7 m på et let 

mod syd skrånende terræn ned mod Horsens Fjord. Afstanden til den oprindelige kystlinie (hvis denne antages at have ligget 

omtrent, hvor Havneallé nu løber, parallelt med Niels Gyldings Gade) er o. 150 m. Undergrunden består af fint homogent beige-

gult sand til et stykke op ad Gersdorffsgade nord for Stjernholmsgade - her afløses det af klistret gult ler (omtrent ved voldgraven , 

se afsnittet om  resultater). 

I den historiske topografi ligger området i det nordøstlige hjørne af Stjernholmgrunden, formentlig svarende til det 

middelalderlige Skt. Hans Klosters grund. Her er ikke tidligere foretaget arkæologiske udgravninger eller gjort arkæologisk 

observationer, men der er fundet bygningsrester fra det middelalderlige kloster vestligere i Stjernholmsgade (HOM2168) samt i 

Ole Wormsgade (HOM1649). Også på grunden Havneallé nr. 63 (matr.nr. 834b) syd herfor er lokaliseret rester af en bygning i 

munkesten (HOM2678). 
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Udgravningsmetode 
Grundigst undersøgt blev det "træk" i Stjernholmsgade, øst for Gersdorffsgade, der var anledningen til udgravningen - 12 m ud for 

ejendommene nr. 28-30: 

Det optømte kloaktracé, der løb gennem den påtrufne kælder blev benyttet som snit-grøft, og siderne heri blev opmålt som 

profiler. Herefter tømtes kælderen for opfyld med maskine, og anlæggene i den fremkomne bund blev opmålt på gammeldags 

måde (med målebånd+tommestok og tegnet på tegnefolie). 

 

 
 

Kælderens overordnede omrids og teglstensvæggene er dog opmålt med totalstation. Teglstensgulvet i kælderen blev opmålt med 

fotogrammetri. Anlæggene blev derefter undersøgt, således at gulvlagene omtrent blev bortgravet, mens vægforløbene blev 

efterladt urørte (de centrale dele dog efterfølgende bortgravet af maskine ved fortsættelse af anlægsarbejdet). Vest for kælderen 

blev jordlagene bortgravet til undergrund i det kommende kloaktracés bredde, og de fremkomne anlæg (stolpehuller og et 

grubehus) blev opmålt med totalstation, udvalgte af dem snittet og beskrevet. Grubehuset blev ligeledes snittet og beskrevet, og 

der blev udtaget jordprøver af det nederste (gulv)lag i nedgravningen. 

Vest herfor, dvs. i krydset Stjernholmsgade-Gersdorffsgade, overvågede vi maskinafgravningen, men området var voldsomt 

gennemgravet af mange rør og kabler (fjernvarme, vand, kloak, strøm, gas), så der var ikke meget bevaret. I den vestlige del af 

krydset, dvs. i Stjernholmsgade, skulle kloaken ikke føres igennem, så her blev kun afgravet til vejkasse - 75 cm under nuværende 

fortov. Her fandtes heterogen muld med spredte teglstykker, og det er muligt, at der kan være bevaret anlæg herunder, mellem 

tracéerne til gammel kloak (midt) og gas (nord). 

Gravningen af tracéet i Gersdorffsgade mellem Stjernholmsgade og Slotsgade blev overvåget for hvert træk. Her standsedes 

anlægsarbejdet ved fremkomst af store sten (A113), og disse blev målt ind med totalstation. Samtidig indmåltes sydkanten af en 

stor nedgravning, der i næste træk viste sig efter alt at dømme at være en voldgrav. Nordkanten af denne blev ikke indmålt med 

totalstation men i forhold til stående huse. 

 

Undersøgelsens resultater 
I Stjernholmsgades østlige del havde arbejdsfolkene før museets ankomst gravet igennem en stor sænkning ud for ejendommene 

nr. 32 og 34. Den lignede i følge arbejdsmændene den senere fremkomne voldgrav i Gersdorffsgade, og antages derfor at være et 

nord-syd-gående voldgravsforløb med forbindelse til nævnte voldgrav. 

Omtrent 12 m vest herfor registrerede og udgravede museet en kælder fra senmiddelalder eller renæssance.  

 

Kloaktracéet med optømt kælder  

omtrent midt i billedet og anlæg i 

undergrund i forgrunden. Den 

mørke plamage til højre er 

grubehuset. Set fra vest. 
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Bedste holdepunkt for dateringen er, at kældernedgravningen skærer laget A23, hvorfra kommer en middelalderlig, men endnu 

uidentificeret, mønt, X4, og i opfyldslaget i kælderen, A9, fandtes en hulpenning, X3. Desuden findes ikke entydigt 

eftermiddelalderlig keramik. Kælderen måler 3,7 m x minimum 4,6 m og har mure sat af munkestensbrokker. I midten fandtes 

rester af et plyndret teglstensgulv. Kælderen er sandsynligvis sammenhørende med de levn af et hus, der fandtes i et højere niveau 

nord herfor, nemlig et trappetrin i munkesten  med en teglstenskumme ved siden, gulvlag og fundamentssten.  

 

 

 
 

 

 
 

Vest for kælderen afdækkedes anlæg i undergrund i form af stolpehuller og et grubehus. Stolpehullerne stammer formentlig fra 

både vikingetid og middelalder (middelalderskår fundet i A65), og der kan ikke udskilles et hus. Grubehuset, der er skåret på flere 

leder, måler ca. 2,4 m. I bunden - eller under denne? - lå et skår af Østersøtype, X1, der formentlig skal dateres til 1000-tallet. 

I Gersdorffsgade, lige nord for Stjernholmsgade, registreredes 2 hørtørringsgruber og en brønd, antagelig fra nyere tid. Længere 

oppe i Gersdorffsgade skar tracéet igennem en 5 m bred nedgravning, der tolkes som en øst-vest-gående voldgrav. 

 

Kælder fra 

senmiddelalder 

eller renæssance 

optømt. Set fra syd. 

Resterne af huset 

til kælderen, set fra 

øst. Til højre ses en 

syldsten, 

trappesten i tegl 

samt den endnu 

ikke fuldt 

afdækkede tegl-

stenskumme ved 

trappen. I 

baggrunden ses 

syldsten. 
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Arbejdsfolkene nævnte selv, at den lignede den sænkning, de havde gravet igennem i Stjernholmsgade, og de to forløb kan derfor 

formentlig forbindes. Lagene i voldgraven var meget ensartede, måske lidt mere fint leret mod bunden, men hovedsageligt mørkt 

leret let heterogen fyld, som nærmest ser ud til at være påfyldt på én gang. Mod bunden (ca. 0,5 m over) fandtes bunden af en 

stentøjskande, til hvilken jeg ikke har kunnet finde direkte paralleller. Den har imidlertid ikke lighed med de eftermiddelalderlige 

stentøjskander og må derfor efter udelukkelsesmetoden nok henføres til middelalder. Fundlaget er dog som nævnt nok påfyldt og 

kan komme hvor som helst fra. Hvorvidt voldgraven har nogen forbindelse med den store "sænkning", der sås lige øst for krydset 

Gersdorffsgade/Slotsgade (HOM2034) er uvist. 

I nordligste del af tracéet i Gersdorffsgade, syd for Slotsgade, sås et 50-70 cm tykt lerlag med spredte trækulsnister over 

undergrund i nedgravning af uvis udstrækning. Datering og funktion ukendt - mit bedste bud er, at det er fyld i en lergrav, men det 

er meget usikkert og kun baseret på, at der her - i modsætning til syd for voldgraven - findes ler i undergrunden. 

 

Fremtidigt arbejde på stedet  
Ved anlægsarbejdet blev alt i kloaktracéet bortgravet. Langs siderne i vejstrækningen blev der kun gravet af til en dybde af ca. 75 

cm under fortovsniveau, så her kan være bevaret arkæologiske levn – især sådanne, der er nedgravet i  

 
undergrund (voldgraven f.eks.). Vedrørende voldgraven vil det være vigtigt at bestemme dennes videre forløb mod øst og vest, 

hvilket især vil være muligt i baggården til ejendommen Gersdorffsgade nr. 11a+b samt i haven til det tilstødende Arentzensminde 

plejehjem. 

 

 

Horsens Museum d. 12-12-2011 

 

___________________________________________________ 

Nordlige halvdel af voldgraven i 

Gersdorffsgade. Set fra vest. 

Her ses, hvordan der graves ud til 

kloaken, mens siderne i vejen kun graves 

af ned til 75 cm under terræn. 

Stjernholmsgade lige før fundet af 

kælderen, set fra øst. 


