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Indledning og administrative data 
Foranlediget af Horsens Kommunes salg af en større byggegrund (ca. 1,7 hektar) på hjørnet mellem 

Langmarksvej og Flintebakken, umiddelbart øst for boldbanerne ved CASA Arena i Horsens, foretog 

Horsens Museum arkæologiske undersøgelser på den pågældende grund i 2011 og 2012 (se Figur 1). 

Køber af grunden var en privat investor, som ville benytte området til forretninger og boliger.  

I 2011 foretog museet en forundersøgelse af grunden, og i 2012 blev der foretaget egentlig 

udgravning. Både forundersøgelsen og den egentlige udgravning blev finansieret af Horsens Kommune. 

Museet har i forbindelse med sagen været i kontakt med flere instanser ved kommunen. Således blev 

sagen oprindeligt sat i værk af Bo. Ø Hansen (Juridisk Kontor), som pr. mail udbad sig en 

forundersøgelse af området. I det videre forløb har Teknik og Miljø, ved Knud Andersen, samt Trafik 

og Vej, ved Annette Gammelbye, været involveret i sagen. Fra museets side har museumsinspektør 

Anders H. Nielsen fungeret som administrativ ansvarlig.  

Det ved undersøgelserne fremkomne genstandsmateriale er blevet vasket og nummereret af 

personale ved Horsens Museum. Genstande, originaldokumentation samt de detaljerede 

udgravningsberetninger opbevares i Horsens Museums magasiner og arkiver.  

 

 

 

Figur 1. Grundens omrids markeret med sort streg. Udgravningsfeltet er markeret med rødt. Beliggenheden er i 

det nordlige Horsens, umiddelbart øst for boldbanerne ved CASA Arena. 



 4 

 

 

Topografi, terræn og undergrund 
Den pågældende grund er afgrænset mod vest af boldbanerne ved CASA Arena, mod nord af vejen, 

som fører til Forums og CASAs backstage-arealer, mod øst af Flintebakken og mod syd af 

Langmarksvej.  Grunden er beliggende på en morænebakke syd for Nørrestrand, en tidligere havarm af 

Horsens Fjord. 

Da de arkæologiske undersøgelser blev foretaget, skrånede terrænet mod nord – ned mod 

Nørrestrand. En relativt plan terrasse på skråningen dominerede grundens centrale og nordlige del. Syd 

for denne terrasse skrånede bakken kun let mod nord. Nord for terrassen skrånede terrænet ret 

markant ned mod en lavere beliggende terrasse, hvor der i de seneste år er blevet opført en 

børneinstitution, og endelig Nørrestrand længst mod nord. Se desuden Figur 2.  

Den egentlige udgravning fandt sted på den plane terrasse og på knækket til det markante fald 

nord herfor. Hovedparten af fortidsminderne koncentrerede sig på den flade del, mod syd i feltet. I 

feltets sydøstlige del kunne man i undergrundsniveau fornemme en svag sænkning i terrænet, hvor der 

til tider måske har stået lidt vand.  

Undergrunden i feltet varierede en del. I den sydvestlige del bestod den af mørkbrun/rødbrun 

sandet ler med en del sten. I den centrale og nordlige del var undergrunden ret stenfattig og meget 

siltet, men der forekom også mere sandede og lerede partier. Farven varierede her fra mellembrunt til 

gulbrunt og gul.  

I den sydlige del af feltet lå muldtykkelsen på ca. 60-70 cm. På knækket til det ret markante fald 

mod nord var muldtykkelsen blot 20-25 cm.  
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Figur 2. Illustration af de topografiske forhold. Udgravningsfeltet er markeret med rødt på baggrund af de høje 

målebordsblade. 

 

 

Forundersøgelsens forløb og resultater 
Forud for salget af grunden havde kommunen bedt om en arkæologisk forundersøgelse for at få 

klarhed over eventuelle fortidsminder på stedet. Museet havde tidligere anbefalet en forundersøgelse, da 

der var kendskab til enkelte fortidsminder i nærområdet (se Figur 14), og desuden var arealet beliggende 

meget højt og markant i landskabet.  

Forundersøgelsen blev foretaget i sensommeren/det tidlige efterår 2011 med arkæolog Lars Pagh 

som daglig udgravningsleder og beretningsansvarlig. På den sydlige del af grunden blev der trukket fire 

søgegrøfter, mens der på den nordlige del blev trukket fem søgegrøfter. Områderne var adskilt af en 

grusvej, som gav adgang til boldbanerne umiddelbart vest for grunden. Længst mod nord blev der ikke 

trukket søgegrøfter, da hovedparten af dette område var forstyrret af asfaltvej og vendeplads.  

 Ved forundersøgelsen blev der på grundens nordlige del konstateret væsentlige fortidsminder i 

form af større nedgravninger med ornamenteret keramik fra bondestenalderen (se Figur 4), nærmere 

bestemt den såkaldte tragtbægerkultur, stenlægninger og andre anlæg af forhistorisk karakter.  Der blev 

udpeget et areal på ca. 3.800 m2, som enten skulle udgraves eller friholdes for fremtidige anlægsarbejder. 

På den sydlige del af grunden blev der kun fundet få, spredte anlægsspor med en noget usikker 
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datering. Det blev vurderet, at yderligere arkæologiske undersøgelser ikke var nødvendig her, og denne 

del af grunden kunne derfor umiddelbart frigives til byggemodning (se Figur 3).  

 

 

 

 

Figur 3. Søgegrøfter markeret med gult. Med rødt er markeret et areal på ca. 3.800 m
2
, hvor der blev 

konstateret væsentlige fortidsminder. Dette område skulle enten udgraves eller friholdes for byggeaktivitet. Den 

øvrige del af grunden kunne umiddelbart frigives til byggeaktivitet. 
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Figur 4. Ornamenterede keramikskår, fremkommet ved forundersøgelsen i toppen af en grube. Skårene er 

formodentlig fra perioden 3.300 - 3.200 f.Kr., hvilket er i den del af bondestenalderen, som kaldes 

tragtbægerkulturen. 

 

Kommunen blev gjort bekendt med forundersøgelsens resultater. Fra kommunens side ønskede 

man grunden renset for arkæologi forud for salget/overdragelsen til den nye ejer. Derfor udarbejdede 

museet i foråret 2012 et budget for en udgravning af arealet med væsentlige fortidsminder. Budgettet 

blev i første omgang godkendt af Kulturstyrelsen, og efterfølgende blev budgettet også accepteret af 

kommunen. Hermed var der grønt lys til at opstarte en udgravning. 

 

Den egentlige udgravning 
Udgravningen blev påbegyndt mandag den 21. maj 2012, og feltarbejdet blev afsluttet fredag den 6. juli 

2012. Undertegnede, Martin Krog Nielsen, stod for den daglige ledelse af udgravningen. I 

udgravningen deltog desuden museets arbejdsmand, Jan S. Jensen.  

Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen leverede maskinkraft i form af en Liebherr 910 gravemaskine. 

Endvidere blev der på udgravningen i en periode gjort brug af en minigraver. Denne maskine var lejet 
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hos Horsens-afdelingen af firmaet JM Trykluft. Maskinen blev ført af museets eget personale (Jan S. 

Jensen).  

Undersøgelsen forløb over den første del af sommeren 2012, og vejret var i de første uger af 

udgravningen præget af høj sol, som hurtigt medførte udtørring af store del af fladen, hvilket i nogen 

grad generede feltarbejdet. Efter de første ugers sommervejr fulgte en periode med mere ustadigt vejr 

og flere kraftige regnskyl, som ad flere omgange satte dele af feltet under vand. I udgravningens sidste 

del var vejret overvejende sommerligt, hvilket igen førte til problemer med udtørring. 

Metode:  
Indledningsvist blev der foretaget en muldafrømning med maskine. I forbindelse med 

muldafrømningen blev der løbende skovlet rent med håndkraft, og anlæg blev straks streget op. Efter 

muldafrømningen blev feltgrænser og anlæg indmålt med GPS.  

Det stod hurtigt klart, at gruber og diverse større nedgravninger var de dominerende anlægstyper. 

Den keramik og flint, som lå i toppen af flere anlæg, indikerede, at flere forskellige tidsperioder var 

repræsenteret på lokaliteten. Strategien blev at få snittet så meget som muligt med følgende 

målsætninger for øje: 

- At indsamle daterende materiale for at få klarhed over lokalitetens perioder. 

- At afklare grubernes funktion, herunder funktionsforskelle. 

- At udrydde eventuelle stenspor og andre naturfænomener for at få en bedre fornemmelse af 

lokalitetens omfang og karakter. 

De enkelte snit blev typisk tegnet i målestoksforhold 1:20 og efterfølgende beskrevet. For 

udvalgte anlæg blev snittene fotograferet. Hvis et godt materiale dukkede frem i den ene halvdel, blev 

anlægget tømt efter registreringen af profil. De fleste anlæg blev snittet med håndkraft. Hvis dette kun 

resulterede i et beskedent fundmateriale, blev den resterende del af anlægget tømt med minigraver. 

Fundrige anlæg – eller anlæg, hvor der i forbindelse med snittet var blevet konstateret f.eks. skrøbelig 

keramik, blev tømt med håndkraft. De meget store anlæg blev både snittet og tømt med minigraver. Al 

snitte-arbejde og tømning af anlæg med minigraver blev nøje overvåget af en arkæolog. Hvis noget 

interessant dukkede op, blev maskinafgravningen stoppet, og der blev så gravet videre med ske eller 

skovl.  

Fra flere anlæg blev der udtaget jordprøver – primært med henblik på at skaffe materiale til C14-

datering og andre naturvidenskabelige analyser.  
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Resultater 

 
Figur 5. Oversigtsplan. Udgravningsfeltet med samtlige anlæg. 

 

Areal og anlægstyper 
Ca. 3.850 m2 blev undersøgt, og på dette areal blev der registeret ca. 100 anlæg (se Figur 5) – fordelt på 

flere tidsperioder. Ved undersøgelsen blev lokaliteten nogenlunde afgrænset mod vest og syd, men 

langs de nord- og østlige feltgrænser lå der en del anlæg, så lokaliteten har formodentlig fortsat i disse 

retninger. Der er dog næppe mere at komme efter i disse områder, da grunden mod øst afgrænses af 

Flintebakken og boligblokke, mod nord af en vendeplads, backstage-vejen til CASA/Forum Horsens 

samt en børneinstitution. 

Gruber og grubekomplekser var de dominerende anlægstyper på lokaliteten. Kun syv anlæg blev 

karakteriseret som stolpehuller eller mulige stolpehuller, og de lå endog meget spredt i feltet. Hermed 

også sagt, at der ikke blev udskilt huse eller andre stolpebyggede konstruktioner ved undersøgelsen. Af 

andre anlægstyper bør nævnes et par stenlægninger samt diffuse rester af kulturlag.  
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Karakteristik af gruberne 
Det er vanskeligt at fastslå, hvad det præcise formål har været med de mange gruber. Nogle af gruberne 

var nedgravet i leret undergrund, og i disse tilfælde er det oplagt at tolke anlæggene som 

materialetagningsgruber. Man har gravet efter det fede ler, som f.eks. kunne bruges til fremstilling af 

lerkar og til lerklining af husene. Hovedparten af gruberne var dog nedgravet i undergrundsmaterialerne 

silt og sand. Har også disse undergrundsmaterialer været eftertragtede og anvendelige i forskellige 

processer?  

Generelt var gruberne af relativ beskeden dybde, typisk 20-40 cm. Mange af gruberne var 

fundtomme – eller i hvert fald kun med et meget beskedent fundmateriale, typiske lidt flint eller et par 

keramikskår/-stumper. Enkelte gruber skilte sig dog ud ved et større og mere varieret fundmateriale og 

havde karakter af regulære affalds- eller bopladsgruber.  

 

Fund og tidsperioder 
I alt er der blevet indsamlet 104 x-numre, hvoraf flint og keramik udgjorde de altdominerende 

genstandsgrupper. 20 af fundnumrene var jord- og trækulsprøver. Fundmaterialet viste, at der var 

aktivitet i flere perioder på lokaliteten. I det følgende opridses aktiviteterne i de faser/perioder, som det 

har været muligt at udskille.  

 

1. Tragtbægerkultur 
Den ældste aktivitet, som sikkert kan dateres, er fra den såkaldte tragtbægerkultur – i form af gruben 

A148. Keramik fra dette anlæg (se Figur 6) peger entydigt på en datering til denne periode, som er den 

tidlige del af bondestenalderen, ca. 3.900 – 2.800 f.Kr. Keramikken er nok snarest for tiden omkring 

3.300 – 3.200 f.Kr. Endvidere indeholdt gruben en del flint, bl.a. større, regulære flækker samt en 

velformet skraber i flint (Figur 7), formodentlig brugt til at bearbejde skind eller træ. 
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Figur 6. Ornamenterede skår fra A148. 

 

 

Figur 7. Flintskraber fra A148. 

  

Anlægget blev erkendt allerede ved forundersøgelsen, hvor der i anlæggets top blev indsamlet 

større stykker ornamenteret keramik. I statusrapporten over forundersøgelsen blev det foreslået, at 
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dette og andre anlæg kunne udgøre rituelle nedgravninger. Udgravningen viste, at dette ikke var 

tilfældet. Anlægget må nok snarest karakteriseres mere neutralt som en affalds-/bopladsgrube.  

Det ovale/let bananformede anlæg var ca. fem meter langt og i hvert fald en halv meter dyb. 

Bemærkelsesværdigt var et mørkebrunt, vandaflejret gytjelag mod grubens bund (Figur 8). De egentlige 

bundlag var noget diffuse. De nedre lag var absolut fundtomme.  

 

 

Figur 8. Grube A148. Den ene halvdel er gravet væk. I tværsnittet kan man iagttage nedgravnings form, dybe og 

lag. Et mørkt gytjeagtigt lag træder tydeligt frem.  

 

Få, små keramikskår fra gruberne A78 og A89 minder i farve og magring om keramikken fra 

A148. Skårene i disse anlæg er dog uden ornamentik. Keramiklighederne gør det sandsynligt, at også 

disse to gruber skal henføres til tragtbægerkultur. I A64 og A90 blev der fundet lidt keramik, som kan 

være fra bondestenalderen, men ikke nærmere daterbar inden for denne periode. Se desuden Figur 9. 
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Figur 9. Gruber, som dateres til bondestenalderen. De skraverede anlæg kan ikke dateres nærmere end 

bondestenalder. De øvrige henføres til den del af bondestenalderen som kaldes tragtbægerkultur. 

 

 

2. Sen bondestenalder/tidlig bronzealder 
I grube A107 (se Figur 13) fremkom ved oprensning af fladen en pilespids i flint (Figur 10). Pilen er 

udført i en teknik, som kaldes fladehugning, hvilket daterer pilen, og hermed gruben, til den sidste del 

af bondestenalderen eller den tidlige del af bronzealderen, ca. 2.400 – 1.000 f.Kr. Der er tale om en 

trekantet, fint tandet pilespids, ca. 2,5 cm lang. Pilespidsen har indskæring i basen, men dens form og 

dybde er vanskelig at fastslå, da i hvert fald den ene bagud-vendte flig er helt afbrækket, og spidsen på 

den anden er muligvis afbrækket. Sidernes forløb har formodentlig været let svejet. Gruben indeholdt 

desuden lidt afslag og behugget flint. Gruben er det eneste anlæg, som med sikkerhed kan dateres til 

denne periode.  
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Figur 10. Fladehugget pilespids fra A107. 

 
 

 3. Yngre bronzealder 
I grube A105 (se Figur 11 + 13) fremkom en større mængde keramik. Endvidere indeholdt gruben en 

del brændte dyreknogler samt lidt flint. Flere af keramikskårene stammer fra et kar med beklasket 

underdel (se Figur 12). Den beklaskede del afsluttes med en modelleret liste, hvori der er 

indtryk/fingerindtryk. Over listen er karret glat. Fra listen er der ca. 2 cm til randens top. Selve randen 

er let tilspidset. Flere forskellige kar er dog repræsenteret i skårmaterialet. Keramikken tyder på en 

datering til yngre bronzealder. Dette anlæg er det eneste, som entydigt lader sig henføre til yngre 

bronzealder, ca. 1.000 – 500 f.Kr.  

 

 

Figur 11. Gube A107, profil. 
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Figur 12. Keramikskår, indsamlet fra A105. Skårene tilhører det samme kar. Datering: Yngre bronzealder. 

 

 

 

4. Jernalder 
Umiddelbart øst for gruben med den fladehuggede pilespids, blev undersøgt en grube, A106 (se Figur 

13), der foruden lidt flint indeholdt en del ukarakteristiske sideskår, som dog i kraft af magring, 

brænding og det generelle indtryk med ret stor sikkerhed kan henføres til jernalderen – nok snarest 

jernalderens ældre del, ca. 500 f.Kr. – 400 e.Kr. Fra enkelte andre anlæg er der også indsamlet småskår, 

som kun kan dateres til oldtid, men hvor jernalderen er et realistisk bud på en mere snæver datering. 
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Figur 13. Oversigsplan. Med farve er markeret de anlæg, som med sikkerhed kan dateres til den sene del af 

bondestenalderen/ældre bronzealder (A107), yngre bronzealder (A105) og jernalder (A106.) Fra A101/A122 og 

A103 er der indsamlet nogle skår, som ser ud til at være fra jernalderen. 

 

5. Middelalder/historisk tid 
Ved gennemgang af fundene har det vist sig, at en del af keramikken næppe er forhistorisk, men fra 

historisk tid, i enkelte tilfælde eventuel middelalder. I materialet optræder bl.a. skår af stjertpotter. 

Denne kartype har en bred dateringsramme, 14-1800-tallet. I hvert fald et enkelt af disse skår er med en 

veludført ornamentik, og dette ses som et udtryk for, at det pågældende eksemplar hører til i den ældre 

del af dateringsrammen. Endvidere optræder der et muligt højmiddelalderligt skår (ca. 1250-1350).  

I de fleste tilfælde optræder skårene fra historisk tid i anlæg, hvorfra der også er indsamlet flint og 

måske forhistorisk keramik, og det historiske genstandsmateriale opfattes derfor overvejende som 

”forurening” af forhistoriske anlæg, primært forårsaget af dyr eller andre forstyrrelser. Formodentlig er 

der i historisk tid blevet spredt en del affald – vel inde fra byen – i området, som siden er blevet 

transporteret ned i de forhistoriske anlæg.  Det kan imidlertid ikke helt udelukkes, at der i historisk tid 

også har været aktiviteter i området, som har sat sig spor i jorden, men i så fald er de vanskelige klart at 

udskille fra aktivitetssporene fra oldtidsperioderne.  

Diskussion 
Det skal understreges, at hovedparten af de registrerede anlæg ikke umiddelbart kunne dateres, da de 

enten var fundtomme eller kun indeholdt ukarakteristiske genstande, f.eks. blot et par flintafslag eller 

små stumper keramik. Generelt var flint den dominerende genstandstype på lokaliteten. Der var 

overvejende tale om en ret grov flintteknik – f.eks. mange flintknolde med blot spredte 

behugningsspor. Flinten fra grube A148, som i kraft af keramikskår med sikkerhed kan dateres til 
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tragtbægerkulturen, skilte sig klart ud fra det generelle billede med sit indhold af fine flækker og 

regelmæssige afslag. Det antages derfor, at tragtbægerkultur ikke er den dominerende periode på 

lokaliteten. Flintteknikken peger snarere mod bronzealder/jernalder, evt. den sene del af 

bondestenalderen. Om end de fleste keramikskår er ukarakteristiske, er det alligevel også 

bronzealder/jernalder, som er mest sandsynlig, hvis man skal forsøge at indkredse dateringen nærmere.  

Sammenfatning og perspektivering 
På Flintebakken Nord er der blevet undersøgt et større antal gruber fra forskellige perioder af oldtiden. 

For hovedparten af gruberne har det ikke umiddelbart været muligt at bestemme funktionen. Enkelte 

lader sig dog forklare som materialetagningsgruber, andre kan beskrives som boplads-/affaldsgruber.  

Lokaliteten var karakteriseret ved et næsten total fravær af stolpehuller og kogestensgruber. Der 

er altså ikke tale om en egentlig boplads. Der er dog ingen tvivl om, at gruberne må have knyttet sig til 

en eller flere bopladser i nærheden. Lokaliteten kan karakteriseres som et aktivitetsområde. Foruden 

lertagning kan man forestille sig, at der på lokaliteten har der foregået aktiviteter, som været uønskede 

på selve bopladsen – f.eks. pga. lugtgener og lignende.  

Undersøgelsens nok vigtigste resultat er, at det har været muligt på et så relativt beskedent areal at 

påvise aktivitet i mange forskellige oldtidsperioder. Endvidere har udgravningen også antydet en form 

for aktivitet i historisk tid. Lokaliteten er beliggende oven for Nørrestrand, en tidligere havarm af 

Horsens Fjord. Talrige fund vidner om, at området især har været flittigt benyttet i ældre og yngre 

stenalder, både som boplads og som offersted (se Figur 14). Undersøgelsen ved Flintebakken har 

imidlertid understreget, at området omkring Nørrestrand har været attraktiv gennem det meste af 

oldtiden.  

I nærmiljøet kender man til aktivitet i bronze- og jernalder, men man har endnu ikke påvist større 

bopladser. Derfor er der grund til at være opmærksom ved fremtidige anlægsarbejder i nærområdet. 

Man bør især være opmærksom på området nord for undersøgelsen på Flintebakken – tættere på selve 

Nørrestrand. Dog er arealerne her næppe umiddelbart truet pga. fredningsbestemmelser.   

Med undersøgelsen er der føjet endnu en brik til puslespillet omkring aktivitets- og 

bosættelsesmønstret ved Nørrestrand – et vigtigt forskningsområde på både lokalt, regionalt og 

nationalt plan, idet området udgør en speciel biotop, hvor land og fjord mødes.  

 



 18 

 

Figur 14. Udgravningsfeltet er markeret med rødt, og med stjernesignatur er markeret kendte fund og 

fortidsminder i området omkring Nørrestrand. Hovedparten er bopladser og offerfund fra stenalderen. Ved nr. 

38 er der ved en prøvegravning erkendt bopladsspor fra jernalderen. Ved nr. 118 og 129 er der registreret 

kogestensgruber og bopladsspor af mere usikker datering. Der er endnu ikke erkendt større bopladser fra 

bronze- og jernalder i nærområdet omkring udgravningsfeltet. 
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f./e.Kr. 

    1536 

middelalder     

    1066 

  
 

1066 

vikingetid 
 

  

    750 

    750 

  germansk jernalder   

    400 

jernalder romersk jernalder   

    
         Kr.f./ år 
0 

  førromersk jernalder   

    500 

  
 

500 

  yngre bronzealder   

bronzealder 
 

  

  ældre bronzealder   

    1700 

    1700 

  sen-neolitisk tid   

    2400 

  enkeltgravstid   

    2800 

yngre stenalder 
(neolitikum) 

mellem-neolitisk tid 
(tragtbægerkultur)   

    3300 

  
tidlig-neolitisk tid 
(tragtbægerkultur)   

    3900 

  
 

3900 

  ertebøllekultur   

  
 

5400 

ældre stenalder 
(mesolitikum) kongemosekultur   

  
 

6800 

  maglemosekultur   

    9000 

 
Med gult er markeret de tidsafsnit, hvortil der med sikkerhed er konstateret anlægsspor på udgravningen. Endvidere blev 
der indsamlet skårmateriale fra middelalder/historisk tid, men der blev ikke erkendt sikre anlæg fra denne periode.   


