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  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport 
 

   

Ved arkæologisk udgravning af et 2350 kvadratmeter stort område på 
Præstemarksvej 72 i Hatting blev der udgravet fire forhistoriske hustomter, 
hvoraf den ældste hustomt stammer fra tiden omkring år 1700 før vor 
tidsregning (dvs. overgangstiden mellem den yngste bondestenalder og 
den ældste bronzealder). De tre andre hustomter tolkes som yngre 
afløsere for den ældste – men også disse hustomter formodes at stamme 
fra den ældre bronzealder. Foruden hustomterne udgravedes også enkelte 
jævngamle gruber og ildsteder. I alt registreredes 222 forskellige 
anlægsspor. Det arkæologiske feltarbejde stod på i perioden 29-05-2012 
til 15-06-2012.  
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Undersøgelsens forhistorie 
Horsens Museum modtog i 2011 en henvendelse fra landinspektørfirmaet Land og Plan A/S 
vedrørende en udtalelse om et omtrent 3 hektar stort område, som stod for at skulle udstykkes og 
byggemodnes. Der er projekteret et boligkvarter og en vej ved navn Philips Allé. Området ligger i den 
sydøstlige udkant af Hatting. Grundet topografien, to overpløjede gravhøje umiddelbart sydvet for 
matriklen samt fund af jernalderskår i nærområdet øst for matriklen meddelte Horsens Museum 
bygherres repræsentant, at man ikke kunne give en udtalelse, før der var lavet en arkæologisk 
forundersøgelse. Bygherre ønskede derfor en sådan undersøgelse foretaget, og der indsendtes budget til 
godkendelse. Efter Kulturstyrelsens godkendelse påbegyndtes Horsens Museums arkæologiske 
forundersøgelse 18-04-2012 på lokaliteten Præstemarksvej 72 i Hatting.  
 
Ved forundersøgelsen blev der påvist enkelte koge-/ildgruber samt dele af en forhistorisk hustomt, 
som indledningvis kun kunne dateres bredt (bronzealder-vikingetid). Foruden hustomten, gruberne og 
nogle spredte stolpehuller blev der ved rekognoscering på markoverfladen fundet et fragment af en 
knækket flintedolk.  
 
På baggrund af forundersøgelsen blev der udpeget et 2350 kvadratmeter stort areal til friholdelse eller 
arkæologisk udgravning. Den umiddelbare arkæologiske vurdering var, at der burde undersøges et 4000 
kvadratmeter stort område på lokalititen, men Kulturstyrelsen vurderede, at det ville være 
fyldestgørende kun at udgrave omtrent halvdelen. Efter henstilling fra Kulturstyrelsen blev det 
udpegede område derfor indskrænket til 2350 kvadratmeter. Da det ikke var muligt eller ønskeligt for 
bygherre at friholde det udpegede område, blev der foranstaltet en arkæologisk udgravning af 
lokaliteten. Det arkæologiske feltarbejde blev påbegyndt 29-05-2012.  

Administrative data 
Bygherre er Torben Eriksen. Landinspektør Svend Smedegaard fra Land & Plan A/S fungerede som 
bygherres rådgiver og repræsentant. Arkæolog Felix Vestergaard ledede både forundersøgelsen og den 
efterfølgende arkæologiske udgravning. Arkæolog Frederik Callesen deltog i hele udgravningsforløbet, 
og arkæolog Dorthe Horn Christensen deltog en enkelt dag. Alt maskinelt gravearbejde blev udført af 
Hatting Maskinstation v. Niels Bie. Forud for gravearbejdet blev der indhentet ledningsoplysninger via 
LER (ledningsregisteret). Sagens akter, originaldokumentation og oldtidsfund opbevares af den 
arkæologiske afdeling ved Museum Horsens. Udgravningen blev i øvrigt omtalt i Horsens Folkeblad i 
en tre spalter lang artikel med billede (bragt onsdag 13-06-2012). 

Topografi 
Den udgravede lokalitet befinder sig på et højtliggende punkt i terrænet i den sydøstlige udkant af 
Hatting by. Arealet har ligget hen som dyrket mark indtil omrking år 2011. Før i tiden har der ligget et 
gartneri på stedet. Terrænet falder kraftigt mod sydvest. For foden af skråningen løber en 
nordvest/sydøst-orienteret bæk eller afvandingsgrøft, som flugter med det skel, som kan ses på 
Original 1 kortet over Hatting Mark fra år 1819. Undergrundsmaterialet på den udgravede lokalitet 
bestod overvejende af lyst orangegult ler. Mod vest og sydvest havde undergrunden dog en anelse mere 
sandet karakter. Der optrådte desuden spredte natursten.  

Målesystem 
Der blev ikke etableret et lokalt målesystem, idet al opmåling blev foretaget med GPS-udstyr. 
Udgravningsfeltet og samtlige kulturspor er opmålt med højpræcisions-GPS (Trimble model R8). 
Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) og 0,035 m 
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(vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en tolerance på 0,025 m 
(horisontalt) og 0,04 m (vertikalt).  
 
Diverse lister, fotografier og anlægsbeskrivelser fra udgravningen er registreret i MUD-databasen 
(Museernes Udgravningsdata).  

Udgravningsmetode 
Indledningsvis blev det udpegede område sat af ved hjælp af GPS og markeret med landmålerstokke. 
Herefter påbegyndtes muldafrømningen, som blev foretaget med en gravemaskine med en 2 meter bred 
planérskovl. Gravearbejdet blev foretaget under konstant overvågning af en arkæolog.  
 
Kulturspor i undergrundsniveau blev markeret, GPS-opmålt, undersøgt og for en stor dels 
vedkommende snittet på tværs, tegnet og beskrevet. Der anvendtes spade, skovl og murske. Desuden 
blev der anvendt tommestokke, tegnegrej (herunder vandfast folio og vandfast bly), landmålerstokke og 
GPS. Udgravningen fandt sted i en let blæsende og tør periode, hvilket medførte, at det lerede 
undergrundsmateriale ret hurtigt efter muldafrømningen tørrede helt ud og blev stenhårdt. Der 
anvendtes derfor vandforstøver for at bløde leret op og tunge spader, når anlægssporene skulle snittes.  
 
Hver enkelt kulturspor (også benævnt "anlæg") blev tildelt et unikt nummer (A-nummer). 
Nummerrækken blev videreført fra den arkæologiske forundersøgelse, således at det først anvendte 
nummer i selve udgravningssituationen var A149 (nummerrækken A1 til og med A148 var brugt i 
forundersøgelsen).  
 
Efter endt feltarbejde blev diverse sagsdata, opmålingsdata, notater, fund o.lign. behandlet på Horsens 
Museums arkæologiske afdeling og indført i MUD-databasen (Museernes Udgravningsdata).  

Undersøgelsens resultater 
Udgravningen på Præstemarksvej 72 resulterede i fundet af fire forhistoriske hustomter (for elementær 
gennemgang af hustyper se faktaboks på side 8).  
 
Hus I (også kaldet A1000) 
Stik øst/vest-orienteret toskibet hustomt fra overgangen 
mellem senneolitikum og den ældre bronzealder (periode 
1) ca. år 1700 før vores tidsregning. Dateringen baseres i 
første omgang på hustypologi men vil blive forsøgt 
verificeret ved hjælp af 14C-prøver af forkullet organisk 
materiale udtaget fra stolpehuller i hustomten.  
 
Hustomten var, den høje alder taget i betragtning, ret 
velbevaret, og mange af de konstruktionsmæssige 
detaljer kunne udredes. Det var desværre kun muligt at 
fritlægge den vestlige del af hustomten. Huset har 
oprindeligt strakt sig længere mod øst, men den østlige 
del af hustomten lå uden for den undersøgte matrikel. På 
nabogrunden ligger der idag desuden moderne 
bygninger, hvis fundamenter formentlig har destrueret 
alle spor af den østlige del af hustomten.  
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Hustomtens nordlige langvæg, nordvestlige hjørne og vestlige gavl var dårligst bevaret, hvorimod hele 
tomtens sydlige langvæg og det sydvestlige hjørne ved husets gavl var meget velbevaret med spor af så 
godt som alle stolper. Centralt i hustomtens længdeakse fandtes der spor af tagbærende stolper fra det 
toskibede hus' midtsule-konstruktion. Desuden påvistes rester af et centralt placeret ildsted i 
hustomtens vestlige del. Husets vestlige gavlparti har haft et let afrundet eller svagt buet forløb.  
Kun den vestlige del af hustomten kunne afdækkes, så husets oprindelige totallængde er ukendt. 
Hustomten blev fritlagt i 17 (sytten) meters længde, men huset kan have været op imod dobbelt så 
langt. Det kunne imidlertid fastslåes, at huset oprindeligt har været 7 (syv) meter bredt.  
 
På baggrund af observationer gjort i resterne af 
hustomtens sydlige langvæg, ser det ud til, at 
husets vægge har været en vidjeflet-
konstruktion med lodrette støjler sat imellem 
kraftigere vægstolper. I den nordlige langvæg 
kunne der kun ses spor af de kraftigere 
vægstolper (støjlesporene var væk - formentlig 
pga. nyere tids pløjning). Vægstolperne har 
været gravet dybere i jorden end støjlerne, og 
sporene af vægstolperne var derfor bedst 
bevaret.  
 
Huset har haft en karakteristisk opbygning med 
indtrukne tagbærende stolper. De tagbærende 
stolper har stået godt og vel en fods længde inden for væggene, og har sammen med en tagbærende 
stolpe i husets længdeakse dannet en linje på tværs af huset. Stolperne i husets længdeakse har båret en 
midtsule. De indtrukne tagbærende stolper kan evt. også have båret et loft (mundtligt oplyst af 
arkæolog Per Borup).  
 
I hustomtens sydlige langvæg kunne et indgangsparti erkendes (mellem stolphullerne A312 og A134). 
Ved indgangspartiet var der også spor af et par indtrukne stolper. Den ene af de indtrukne stolper har 
desuden tjent som tagbærende stolpe (A319).  
 
Der blev udtaget jordprøver til arkæobotanisk gennemsyn og evt. 14C-datering fra samtlige fem 
indtrukne tagstolpehuller samt fra hustomtens ildsted (A175). Kulturstyrelsens godkendelse afventes 
inden behandlingen af prøverne sættes i værk.  
 
En typologisk og tidsmæssig parallel kendes fra en udgravning ved Limensgård på Bornholm 
Bemærkelsesværdigt nok var det heller ikke der muligt at fritlægge den østlige del af hustomten, så 
hustypens kostruktionsmæssige detaljer i østenden må ligge hen i det uvisse. Der er dog en vis 
sandsynlighed for, at huskonstruktionerne har været symmetriske.  
 
Hus II (også kaldet A2000) 
Vest-nordvest/øst-sydøst-orienteret treskibet hustomt fra den ældre 
bronzealder (periode 1?). Hustomten lå syd for Hus I (A1000) og 
nord for Hus III (A3000). Dateringen baseres i første omgang på 
hustypologi men vil blive forsøgt verificeret ved hjælp af 14C-
prøver af forkullet organisk materiale udtaget fra stolpehuller i 
hustomten. Hustomten ligger parallelt med "Hus III" og kan evt. 
være samtidig med denne.  

Arkæolog Frederik Callesen snitter 

stolpehuller i Hus II. 

Hus I markeret med skum og landmålerstokke. 
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Kun sporene af de tagbærende stolper kunne erkendes – samtlige spor af vægstolper og gavle var væk. I 
hustomtens vestlige ende blev der fundet spor af flere ildsteder og/eller ildgruber.  
 
Hustomten kunne fritlægges i godt og vel 16,5 (seksten og en halv) meters længde, men huset har 
oprindeligt været længere. Der blev påvist spor af seks sæt tagstolper. Den østlige del af hustomten lå 
uden for det udgravede område. Huset har formentlig haft en oprindelig bredde på ca. 7 (syv) meter.  
 
Der blev udtaget jordprøver til arkæobotanisk gennemsyn og evt. 14C-datering fra to tagstolpehuller 
(A239 og A349) samt fra et af hustomtens ildsteder (A234). Kulturstyrelsens godkendelse afventes 
inden behandlingen af prøverne sættes i værk.  
 
Hus III (også kaldet A3000) 
Vest-nordvest/øst-sydøst-orienteret treskibet hustomt fra den ældre bronzealder (periode 1?). 
Dateringen baseres i første omgang på hustypologi men vil blive forsøgt verificeret ved hjælp af 14C-
prøver af forkullet organisk materiale udtaget fra stolpehuller i hustomten.  
 
Enkelte stolpehuller fra vægstolper kunne erkendes både i hustomtens nordlige og sydlige langvæg. 
Dette gør os i stand til at beregne husets oprindelige bredde. Der var ingen spor tilbage af den vestlige 
gavl.  
 
Hustomten kunne fritlægges i omtrent 17 (sytten) meters længde, men huset har oprindeligt været 
længere. Der blev påvist spor af seks sæt tagstolper. Den østlige del af hustomten ligger uden for det 
udgravede område. Huset har formentlig haft en oprindelig bredde på ca. 7,20 (syv komma to) meter.  
 
Mange af hustomtens "stolpehuller" med tagbærende funktion var spinkle og uden synlig 
nedgravningskant. Det er derfor sandsynligt, at de såkaldte "stolpehuller" nærmere skal opfattes som 
reelle stolpespor (og at nedgravningskanten ikke er synlig, fordi fyldet i stolpehullet er rent 
undergrundsmateriale).  
 
Der blev udtaget jordprøver til arkæobotanisk 
gennemsyn og evt. 14C-datering fra tre tagstolpehuller 
(A248, A254 og A261). Kulturstyrelsens godkendelse 
afventes inden behandlingen af prøverne sættes i værk.  
 
Gruber 
I området umiddelbart vest for hustomterne blev der 
udgravet enkelte gruber (se renset plan på side 9). De 
fleste af gruberne var ikke ret dybe og deres funktion er 
uvis. En enkelt dybere grube (A266) med et sort sod- 
og trækulslag i bunden tolkes som en koge- eller 
ildgrube. Undergrundsmaterialet under grubens bund 
var tydeligt varmepåvirket. Fra en anden grube (A287) 
blev der udtaget en jordprøve til arkæobotanisk 
gennemsyn og evt. 14C-datering, da gruben indeholdt 
en del små forkullede nister, som godt kunne ligne 
forkullet korn. Kulturstyrelsens godkendelse afventes 
inden behandlingen af denne prøve evt. sættes i værk.  
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Genstandsfund 
Der blev kun gjort ganske få genstandsfund i forbindelse med både den arkæologiske forundersøgelse 
og den efterfølgende udgravning. Oldsagerne tæller bl.a. et fragment af en flintedolk fundet i 
forbindelse med forundersøgelsen og desuden få keramikskår og flintafslag fundet i forbindelse med 
den regulære udgravning. Der blev fundet keramikskår i få af stolpehullerne. Keramikken er af en grov 
kvalitet - godset er groft magret/gruttet med rødlig overflade og gråsort skærv.  
 
Flere hustomter mod øst?  
Det ser ud til, at der kan findes spor af flere hustomter øst for den udgravede lokalitet.  Hus I, II og III 
fortsætter alle i østlig retning, og tilsyneladende overlejres eller underlejres Hus II (A2000) af yderligere 
en formodet hustomt, nemlig Hus IV (A4000). Denne hustomt er kun lige akkurat synlig i 
udgravningens østlige udkant. Den synlige del af tomten består af to kraftige stolpehuller med 
tagbærende funktion (A214 og A217) samt en ild-/kogegrube imellem de to stolpehuller (A216). 
Anlægssporene tolkes som den absolut vestligste del af en treskibet oldtidshustomt (formentlig 
bronzealderlig).  
 
Det må på baggrund af de arkæologiske iagttagelser formodes, at der kan ligge flere hustomter i 
området øst for udgravningen. Som nævnt er området bebygget, og de nyere huses fundamenter har 
formentlig destrueret de forhistoriske anlægsspor. Imidlertid udgøres en større del af nabogrunden af 
en græsplæne, og det kan meget vel tænkes, at der stadig kan findes uforstyrrede forhistoriske 
anlægsspor under denne.  
 
Boplads på plateau 
Fælles for alle hustomterne på den udgravede lokalitet er, 
at de ligger på et højt plateau i terrænet. Plateauet 
strækker sig længere mod nord, øst og og nordøst og har 
været et ideelt sted at bosætte sig i oldtiden. Det ret flade 
plateau udgør det højeste punkt på et næs, som har været 
afgrænset af vandløb mod vest, sydvest, syd, sydøst og 
øst. 150 meter sydøst for det udgravede område findes 
endnu et plateau på selvsamme næs. Dette plateau vil 
også have udgjort et ideelt boplads-område i oldtiden, og 
det bør arkæologisk undersøges, såfremt området skal 
bebygges. Idag henligger sidstnævnte plateau som dyrket 
mark (se illustration med højdekurver på side 10).  

Fremtidigt arbejde på stedet  
Det undersøgte område er efter endt arkæologisk 
undersøgelse 15-06-2012 frigivet til bygherre. Herefter 
byggemodnes området, og der vil derfor i fremtiden ikke 
være mulighed for at gøre yderligere arkæologiske 
observationer på stedet.  
 
Det skal understreges, at arealet syd for Præstemarksvej i 
Hatting, hvor udstykningen til Filips Allé er planlagt, er 
arkæologisk færdigundersøgt og dermed frigivet. Skulle 
det imod forventning ske, at der ved det kommende 
anlægsarbejde i forbindelse med vej- eller husbyggeri 
påtræffes fortidsminder, skal den del af arbejdet, som 
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berører fundet indstilles og Horsens Museum tilkaldes. Udgifterne til en eventuel nødvendig 
undersøgelse påhviler da ikke bygherre, men derimod Kulturstyrelsen efter museumslovens § 27, stk. 
5.2. 
 
Såfremt der i fremtiden skal ske yderligere anlægsarbejder i nærområdet, vil det imidlertid være i 
arkæologiens interesse at få undersøgt nabogrunden øst for det udgravede område samt plateauet 150 
meter sydøst for udgravningen.  
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Renset opmålingsplan med markering af huse 
og gruber placeret på georefereret luftfoto.  
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Udgravningsfeltet markeret med rødt på 
georefereret luftfoto forsynet med højdekurver 
og målebordskort som baggrund. Hustomterne 
er markeret med hvidt.  
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De efter Museumslovens §25 
undersøgte og derefter frigivne 
arealer markeret på georefereret 
luftfoto.  


