
 

 

 

 

 

 

Abstract: Forud for anlæggelsen af en parkeringsplads på et areal umiddelbart sydvest for 
Hedensted Kirke er der foretaget en arkæologisk undersøgelse af et 1700 kvadratmeter 
stort område. Der blev påtruffet stolpehuller fra en bebyggelse spredt over hele det 
undersøgte område daterende til bronzealder/førromersk jernalder samt muligvis yngre 
jernalder-ældre middelalder. 
Et velbevaret klokkestøbningsanlæg fra 1500-tallets slutning med dele af smelteovnen 
bevaret samt selve støbegruben med formdele og fragmenter af ovnskakten. Vestligst i 
området blev der desuden fundet en stor grube med smedeaffald formodentlig vis 
daterende til renæssancen. 
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1. Undersøgelsens forhistorie  
 
Horsens Museum blev den 21.07.2010 via en notits i Horsens Folkeblad informeret om at en 
omlæggelse af parkeringspladsen til kirkens brugere snarligt skulle igangsættes. Et område med græs 
skulle have belægning så antallet af parkeringspladser kunne fordobles og den nuværende asfaltdækkede 
parkeringsplads vil blive sløjfet og brugt som mulddepot for mulden fra det græslagte område og 
derefter lægges i græs med en terrænregulering i dette område som konsekvens. Som respons på dette 
og med baggrund i den for Hedensted meget centrale placering af arealet med en overvejende 
sandsynlighed for at påtræffe væsentlige fortidsminder, blev der givet tilbud fra Horsens museum om 
en egenbetalt forundersøgelse af området, alternativt en overvågning når mulden skulle afrømmes. Dog 
var der forventet massive forstyrrelser på baggrund af et mindre erhvervsbyggeri nedrevet i slutningen 
af 1900-tallet. Umiddelbart i forlængelse heraf blev den egentlige udgravning af det forundersøgte areal 
igangsat med godkendelse af budget fra Hedensted Kirkes menighedsråd og Hedensted Kommune. 
 Fra udgravninger i Hedensted Kirke udført af Nationalmuseet i 2007 vidste man, at der 
var en vikingetidig bebyggelse på det stedet forud for kirkens opførsel samt at den nuværende stenkirke 
havde en forgænger fra 1000-tallet i træ. Endnu en indikation på at der kunne formodes at være ældre 
bebyggelse på området. Fra en udgravning sydøst for det forundersøgte område tidligere i 2010 
(HOM2584) kendes en markant grøft der følger afgrænsningen af denne bemærkelsesværdige toft. 
Grøften er 2-3 m bred og har en ujævn bund (W-formet). Derudover vides det fra ældre kortmateriale 
fra omkring år 1800 at der er en ret særpræget matrikelstruktur i netop dette område, der må skyldes et 
der har været en næsten cirkulær gårdstoft syd for kirken, hvilket forekommer ret usædvanligt. 
 

 
Figur 1: Kort over området ved Hedensted Kirke. Det forundersøgte område er markeret med gråt. 
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2. Administrative data  
 

Undersøgelsen blev foretaget i tidsrummet fra 02.08.2010 til 01.09.2010 
Udgravningsleder: Janne D. Kosior, arkæolog ved Horsens Museum, mob.: 30564137. 
Øvrige deltagere:: 
Arkæolog Lars Pagh (LP) 
Arkæolog Malene Madsen (MM) 
Arkæolog Anders C. Christensen (AC) 
Medhjælper Lars Bo Larsen (LBL) 
 
Bygherre: Hedensted Menighedsråd samt Hedensted Kommune. 
Entreprenør: Ejvind Laursen A/S.  
 

3. Topografi 
Arealet ligger på et vidstrakt plateau umiddelbart sydvest for Hedensted kirke, der er placeret 65 m over 
havet og ligger som et lokalt højdepunkt. Terrænet stiger dog fortsat få meter sydvest for kirken og det 
højeste punkt i landskabet ligger således inde på det undersøgte område hvorfra terrænet så falder svagt 
til alle sider. Undergrunden består af kompakt lidt groft sand lokalt med mere grusede områder samt 
område, hvor sandet er let lerblandet morænesænd. 
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Figur 2: De høje målebordsblade. Det undersøgte areal ses med rød signatur syd for kirken. 

 

4. Målesystem 
Samtlige grøfter og anlæg er indmålt med højpræcitions-GPS, Trimble R8, i System 34 Jylland-Fyn, 
DVR90 og er efterbearbejdet i MapInfo.  
 

5. Udgravningsmetode 
Der blev rømmet af i fladen med stor gravemaskine i hele det berørte område. Alle anlæg blev derefter 
opmålt med GPS, både historiske såvel som recente anlæg og bearbejdet i Mapinfo. Derefter blev 
udvalgte anlæg snittet og beskrevet i flade og profil, hvor de øvrige anlæg blot blev beskrevet kortfattet 
ud fra fladen. Listerne er indskrevet i MUD. Fundene opbevares på Horsens Museum. 
 

6. Undersøgelsens resultater 

6.1 Bebyggelse, oldtid 
Der blev påvist 104 stolpehuller i det undersøgte område samt tre gruber, hvoraf to tolkes som mulige 
ildsteder. Der er med sikkerhed tale om bebyggelse i flere faser, hvoraf den ældste del er fra 
bronzealderen/førromersk jernalder. Det kan ikke udelukkes at al bebyggelse er fra denne periode, men 
som argumenteret for nedenfor kan der være tale om en yngre bebyggelsesfase daterende til ca. 900-
1100. På grund af den dårlige bevaringsgrad i området har komplette konstruktioner været svære at 
udrede.  
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Figur 3: Mørkegrøn: Stolpehul, Blå: Renæssance smedeaffald, Gul: Klokkestøbegrube, Turkis: Skelgrøft, Rød: 

Ildsted/kogesgrube. 

 
6.1.1 Bronzealder/førromersk jernalder 
Størstedelen af anlæggene formodes at være bronzealder/førromersk jernalder dateret ud fra 
keramikfund i enkelte anlæg. Der er tale om flere huse fra denne periode ud fra tolkningen af flere 
stolphuller som tagbærende stolpehulspar, dog uden at kunne erkende husenes samlede konstruktion da 
området var ekstremt forstyrret af recente forstyrrelser.  
Anlæg 63, 114 og 214 indeholdt keramik fra denne periode. Dette stemmer godt overens med spredte 
bebyggelsesspor dateret til bronzealder ved hjælp af c-14, i forbindelse med undersøgelsen af kirkens 
gulv i 2009. 
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Figur 4: Gruber med keramik fra bronzealder/førromersk jernalder markeret med rødt. 

 
6.1.2. Jernalder/vikingetid/tidlig middelalder: Et område ca. midt i det undersøgte areal indeholdt 
et antal stolpehuller der i fyld adskilte sig fra lokalitetens øvrige stolpehuller, ved at være markant lysere 
og mere kompakte i fyldet end de mere mørke og trækulsholdige stolpehuller, der ellers dominerede 
pladsen. Den første tolkning af konstruktionerne var at der var tale om et treskibet hus, hvoraf kun den 
østlige del var bevaret. I området fandtes der også stolpehuller der i fyld lignende pladsens øvrige anlæg 
(altså formodet bronzealder) som var stratigrafisk ældre end de omtalte stolpehuller. I konstruktionens 
længdeakse fremkom den fladbundede, cirkulære grube A 58, skåret af stolpehullet A 232. Hvis 
tolkningen af konstruktion er korrekt vil dateringen ligge fra slutningen af vikingetiden til senest 1000-
tallets udgang. Alternativt kan der dog være tale om et hegnsforløb der skærer ind over en ældre 
huskonstruktion, hvor i så fald dateringsrammer vil være yngre jernalder og frem efter. 
 
A 304: Langhus 
Hvis den meget usikre tolkning af konstruktionen er korrekt, er der tale om et hus med krumme 
langvægge erkendt i en længde af 18 m og med en maksimal bredde på 6 meter. Tolkningen af huset 
baseres bl.a. på, at det ikke er erkendt mere end 2 sæt tagbærende stolper, hvor af det ene sæt står i den 
formodede gavl og det andre 3,4 m inde i huset med en indbyrdes afstand på to m. Yderligere 
tagbærende stolpepar har ikke kunne erkendes i et område ellers virker uforstyrret og, hvor andre 
stolpehuller har kunne erkendes. Form og fyld i stolpehullerne tolket som tilhørende denne 



 8 

konstruktion havde en ensartethed over sig i både form og fyld, der gjorde at de skilte sig ud fra 
størstedelen af de øvrige stolpehuller i området. 
Konstruktionen består af: Tagbærende/gavlstolper: A 194, 157, 171, 150. 
Vægstolper: A 34,35,156,149,162,175, 178,166,168,169,221/29,187,188. 
Datering: En parallel til dette hus er med stort sammenfald i konstruktion og mål hus 8 (Jørgensen og 
Eriksen 1995 s. 133 og 174) fra Trabjergudgravningen. Huset har en længde på 22,4 m, en bredde på 
6,1 m. Huset havde 2 sæt tagbærende stolper, 1 i hver ende af huset, og med en indbyrdes afstand på 2 
m. med en afstand til gavlen på 3,6m. De tagbærende stolper havde beskedne dimensioner. Dette hus 
havde dog en dobbelt vægstolpeforløb, hvoraf det yderste var let skråtstillede. Dateringen af huset er 
slut. 900-1000-tallet. 
 

 
Figur 5: Forslag til tolkning af bygningskonstruktion A 304. 

 
 

6.2 Klokkestøberi(Afsnit forfattet af LP) 

Der blev fundet rester og spor af et klokkestøberi udenfor kirkegårdsdiget på sydsiden af den gamle del 
af kirkegården, ca. 15 m sydvest for lågen. Klokkestøberiet er formentlig fra 1592. Ifølge en indskrift er 
dette nemlig dateringen på den ældste bevarede klokke i Hedensted kirkes tårn. I støbegruben blev der 
fundet talrige fragmenter af ovn- og formdele, og nogle af dem passer nøjagtig til klokken i Hedensted 
kirkes tårn.  

Klokkestøberiet har været af en middelalderlig type, som den tyske munk Theophilus 
beskrev helt tilbage i 1100-tallet. Det bestod af en skaktovn, der typisk var placeret på jorden, til 
fremstilling af bronze og en støbeform, der var gravet ned i en grube i jorden ved siden af ovnen. 
Dermed kunne den smeltede bronze løbe ad en kanal fra ovnen og ned i formen. Ovnen i Hedensted 
har – formentlig lidt atypisk - været gravet ned i jorden og placeret direkte på undergrunden, hvilket er 
årsagen til, at bunden af ovnen har været bevaret til i dag. 
 Ved muldafrømning med maskine fremkom i undergrundsniveau en rund formation af 
teglsten i fladen. Teglstenene var munkesten, formentlig fra middelalder eller renæssance. Anlægget blev 
umiddelbart tolket som bunden af en ovn. NØ for ovnen tegnede der sig i fladen en større plamage, 
der ved udgravning viste sig at være en grube. Afgrænsningen mod NØ var dog ikke klar fra 
begyndelsen, da den fortsatte ind under en asfaltvej, som først senere blev fjernet. Heldigvis stak 
funderingen af asfaltvejen ikke så dybt, at den forstyrrede gruben, som efterfølgende blev afdækket i sin 
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fulde udstrækning. Til gengæld var både ovn og grube forstyrret af en moderne grøft med elkabler, der 
skar den østlige del af ovnen og gik lige gennem gruben i N-S retning. Denne moderne forstyrrelse ser 
dog ikke ud til at have ødelagt noget særligt. 

Anlægget blev registreret i fladen, hvorefter udgravningen blev påbegyndt. Metodisk 
valgte vi at grave den ene halvdel af anlægget væk på stratigrafisk vis. Samtidig med at vi gravede os ned 
gennem lagene fik vi en profil frem, der gik midt igennem støbegruben og ovnen. 
 Støbegruben viste sig at være 150 cm dyb i forhold til udløbshullet i ovnen. 
Nedgravningen var stort set lodret hen mod ovnen. Langsiderne var meget stejle og nogle steder helt 
lodrette, mens afgrænsningen af gruben i den modsatte ende af ovnen var temmelig diffus på grund af 
nyere tids forstyrrelser. Det så dog ud til, at denne ende var skrå og delvist nedtrappet. 
 Ved udgravningen af støbegruben fandtes der en hel del fragmenter af ovnvæggen fra den 
nedbrudte skaktovn. Ovndelene viste sig som mindre stykker af ler, der var varmepåvirket i forskellig 
grad. Disse ovndele fandtes i lag t og af. De hårdest varmepåvirkede stykker må formodes at stamme 
fra den nederste del af ovnen nær et eller flere indblæsningshuller fra en eller flere blæsebælge. På en hel 
del af disse stærkt varmepåvirkede stykker sad der fragmenter af bronze, der formentlig er blevet tilbage 
og størknet i ovnen under støbningen. Disse stykker fandtes primært i lag af. 
 

 
Figur 6: Bunden af skaktovn til smeltning af Bronze, A 59. 

 
Der fandtes også en hel del fragmenter af støbeform. Bevaringsgraden af disse formdele var meget 
forskelligartet, formentlig fordi det er meget forskelligt, hvor meget varme støbeformen er blevet udsat 
for. Varmepåvirkningen af støbeformen er dels sket ved den direkte varmepåvirkning fra den flydende 
bronze, dels ved den opvarmning man har foretaget før støbningen, da man skulle smelte den falske 
voksklokke væk og opvarme formen, så bronzen kunne fordele sig i hele formen.  
 Formfragmenterne kunne deles op i flere kategorier. Den mest interessante kategori var 
den, hvor fragmenterne havde bevaret overfladen mod klokken. Af disse var der især nogle større 
fragmenter med en svungen overflade (X37, lag ap), der tydeligvis var fra den nederste del af den 
indvendige form til en gotisk klokke, men der er også bevaret en hel del mindre fragmenter med intakt 
overflade. Der er indsamlet i alt ca. 180 formdele med bevaret overflade. Heraf ca. 105 udvendig form, 
ca. 60 indvendig form samt 15 formdele, som har siddet ind mod et meget afrundet objekt og tolkes 
som dele af formen til klokkeophænget.  
 Problemet med rigtig mange formstykker var imidlertid, at de var forholdsvis dårligt 
bevaret. Dette hænger formentlig sammen med, at formen generelt ikke har været ret hårdt brændt. Når 
vi gravede formstykker fri for at tage dem op, var de ofte så porøse, at de gik i stykker. Formene er 
formentlig lagvis bygget op af ler med forskellig magring, og de spaltede ofte ved en af disse 
lagdelinger, når vi tog dem op. En del af den fyld, formdelene lå i, var ret fed og klæg ler, og 
tilsyneladende var forbindelsen mellem formdelenes flader og leret bedre end den indre 
sammenhængskraft i formdelen. Vi har således indsamlet mange formdele uden intakt overflade. 
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 I gruben fandtes også en del teglfragmenter, dels af munkesten, dels af tagsten eller 
lignende buede teglsten. Munkestenene kommer formentlig fra ovnen, hvor bunden har været sat i 
munkesten. Det nederste skifte var bevaret, men det kan ikke vides, hvor mange skifter der har været 
derover. De buede teglstens funktion er uvis. Måske kan de have været brugt ved konstruktion af den 
kanal, bronzen løb i fra ovn til form. Teglfragmenterne er dog ikke sekundært varmepåvirkede, så hvis 
de har haft denne funktion, må de have været beklædt med ler. 
 

 
Figur 7: Klokkestøbningsgrube A 59, Profil set fra øst. 

 
Tolkning: 
Som nævnt tolkes anlægget som et klokkestøberi, hvor det nederste af ovnen samt støbegruben var 
bevaret. I store træk er støbningen formentlig foregået på følgende måde, hvilket også langt hen ad 
vejen underbygges af de arkæologiske spor: Man har gravet ned gennem muldlaget og bygget ovnen 
direkte ovenpå undergrunden. Ved siden af har man gravet en stor støbegrube. Dernæst har man lavet 
klokkeformen, som er blevet placeret i gruben. Denne del af processen har ikke sat sig spor 
arkæologisk, men formentlig har man drejet klokkens indvendige form på et vandret liggende drejelad. 
Uden på den indvendige form har man lagt et lag voks, som har udgjort selve klokken (den såkaldt 
falske klokke), som også er blevet drejet. Uden på denne er der igen lagt et lag ler. Teoretisk set skulle 
man så have placeret den samlede form lodret i gruben og fyret op under den, så voksen kunne løbe ud 
af den. Denne del af støbeprocessen burde have sat sig arkæologiske spor i form af et trækulslag, men 
dette er ikke konstateret. Uanset hvordan man har båret sig ad med at tømme formen for voks, har 
man dernæst (delvist) dækket formen for at stabilisere den, hvorefter man kunne fremstille bronzen i 
ovnen og lade den løbe ned i formen. Til sidst har man banken formen i stykker og hentet den færdige 
klokke op af gruben. 
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Figur 8: Formdele fra støbegruben blev forsøgsvist holdt op i mod den eksisterede klokke fra 1586 og 

overensstemmelse i profilen var påfaldende. 

 
Datering: Klokkestøbningsanlægget dateres til renæssance ud fra affaldslag i støbegrubens øvre lag der 
direkte overlejrede laget med formdel. Heri sås keramik som jydepotte og stjertpotte samt blysprosser 
og glas fra et nedrevet hus. 
 

6.3 Smedje, renæssancen/nyere tid: 
Et kulturlag (A 70) med affald fra en smedje blev fundet i store mængder vestligst i felt 2 ind under 
kirkevejen er ikke truet af anlægsarbejdet og blev tildækket med fibertex for at kunne dækkes med muld 
forud for anlæggelsen af en græsplæne på stedet. Laget er i feltet 11,5x 3 meter og fortsatte ud under 
feltgrænsen mod vest. Der var tale om større mængder af slagge samt jerngenstande og en mindre 
mængde bygningskeramik samt keramik i form af jydepotte m.m. samt et kridtpibefragment. Der er 
sandsynligvis tale om en affaldsgrube/affaldslag, men det kan ikke udelukkes at der kan være tale om et 
aktivitetsområde/funktionsgrube. 
 

 
Figur 9: Grube A 70 med smedeaffald fra renæssancen. 

 

6.4 Matrikelskel/grøft  
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Et nordsydgående matrikelskel blev påvist langs med indkørslen til kirkegården, som kendt på Original 
1-kortet. Grøften var stærkt forstyrret af moderne forstyrrelser og blev først tolket som en moderne 
drængrøft. Der var ingen daterende fund i grøften, men fravær af tegl o. lign kan være en indikator på at 
der er tale om et anlæg der må formodes at være ældre end måske højmiddelalderen. Grøften er 
stratigrafisk yngre end oldtidsanlæggene og skærer flere steder disse. Grøften minder i størrelse og 
dimensioner om grøften erkendt ved en anden forundersøgelse HOM 2584. 
 

 
Figur 10: Spidsbundet grøft erkendt ved HOM 2568 mod nord og HOM 2584 mod syd. De arkæologisk 

undesøgte lag af grøften er trukket op med rød streg. Bemærk det fin sammenfald med den usædvanlige 

polygonale matrikel syd for kirken (Matrikel No. 1 på kortet). 

 

7. Konklusion 
Udgravningen af parkeringspladsen syd for Hedensted Kirke gav som beskrevet ovenfor en 
overraskende bred vifte af anlæg både af funktion og i tid. En omfattende bebyggelse fra Yngre 
bronzealder/førromersk jernalder formodes at have dækket hele det undersøgte område. Denne plads 
vides som nævnt at have strakt sig ind under kirke og kirkegård. Et gårdsanlæg fra slutningen af 
vikingetid/starten af middelalderen er mere hypotetisk men teorien ønskes underbygget med 
kommende c-14 dateringer. Men sikkerhed er der i hvert fald tale om en bebyggelse med flere faser. 
Usikkerheden ligger altså i dateringen af den yngste fase.  

Skelgrøften, der skærer det undersøgte område i et nordsydgående forløb, tilhører 
formodentlig vis historisk tid, men er på baggrund af sin meget homogene fyld og fraværet af tegl m.m. 
dateret til den ældre del af historisk tid. Matriklens usædvanlige form kombineret med beliggenheden 
umiddelbart syd for kirken gør den meget interessant og et oplagt sted at lede efter bebyggelse forud 
for kirkens anlæggelse. C-14 prøver vil forhåbentlig afsløre om dette er tilfældet allerede på nuværende 
tidspunkt. 

Klokkestøberiet fra renæssancen, måske fra støbningen af den nuværende klokke, er 
eneste anlæg fra dette tidspunkt, men det kan det på ingen måde udelukkes at der har ligget bygninger 
på syld. Men sikkert er det, at ved tidspunktet for udarbejdelsen af original 1-kortet i 1817, ligger 
området ubebygget hen på bakkedraget lidt nord for den ældre landsby. Klokkestøberiet Har givet 
væsentlig ny viden om støbeteknikken i renæssancen. Således har det hidtil været antaget at skaktovne 
af denne type forsvandt som type i løbet af middelalderen og for længst var væk på det pågældende 
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tidspunkt. Ligeledes har der tidligere været en antagelse om man ikke kunne fremstille større klokker 
ved hjælp af skaktovne, hvilket også viser sig at være en forkert antagelse. Intet taler imod at det er den 
ældste kirkeklokke der stadig hænger i tårnet, dateret til 1592 ud fra inskriptionen på kirkeklokken, der 
er støbt i gruben.   

8. Fremtidigt arbejde på stedet 
Det undersøgte område er frigivet bortset fra det nordvestlige område, hvor området A 70 er lagt under 
fiberdug til fremtidig undersøgelse i fald der skal laves anlægsarbejde i dette område samt mod nordøst, 
hvor dette område aldrig blev afrømmet der fra før af var anlagt stabilgrus i området til en indkørsel. I 
tilfælde af fremtidig afgravning i dette område skal Horsens Museum kontaktes med henblik på 
overvågning. 
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