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I efteråret 2012 gennemførte Horsens Museum en forundersøgelse og
udgravning forud for anlæggelsen af et nyt strøg op gennem opstemningen ved
Klaks Mølle.
Ved undersøgelserne blev der lokaliseret mindst 4 faser af opstemning på
stedet. Disse var opbygget af massive egetræsstolper, der i flere tilfælde var
bevaret i flere meters længde. Flere af stolperne havde indhuggede not i
siderne, og dermed kan det godtgøres, at der også har været frisluser på stedet.

Dorthe Horn Christensen. 26/11 2012
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Landskab og fortidsminder
Klaks Mølle er beliggende hvor den store Gesager Å senere Korning Å fra syd løber sammen med den
fra vest kommende Møllebæk. Gesager Å afvander bl.a. Hedensted hedeslette mens Møllebækken har
sit udspring tæt ved Gudenåen nord for Boring og vest for Rask Mølle. På vejen mod Horsens Fjord
får åen umiddelbart nedenfor Klaks Mølle navnet Bygholm Å.

fig. 1: opstemningen ved Klaks Mølle inden anlægsarbejdet gik i gang. Det nye strøgs kommende forløb kommer til at
lægge umiddelbart gennem træerne i baggrunden.

Klaks Mølle er placeret på et snævert sted i den dybe Bygholm Ådal. Her har man ved en forholdsvis
kort dæmning kunnet udnytte et betydeligt fald.
Møllen kendes først nævnt i 1610, men det har været holdt for sandsynligt, at møllestedet som sådan er
ældre. Der synes altid at have været tale om en betydningsfuld og velstående vandmølle, som tidligt
(1887) blev ombygget til turbinedrift, og hvor man også tidligt begyndte produktion af elektricitet.
I Hornborg sogn har været yderligere en mindre vandmølle ”Hornborg Mølle” ved Møllebækken under
en km. Opstrøms fra Klaks Mølle. Hornborg Mølle og Klaks Mølle har gennem lange perioder haft
samme ejer. En yderligere, men ikke stedfæstet, mølle ”Hagiszdals Mølle” er nævnt 1610.
Der er ikke nogen fredede fortidsminder i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet. Der er dog
registeret nogle affaldsgruber fra jernalderen 5-700 meter øst for området samt resterne af et
stemmeværk fra engvanding opmuret i kløvet granit fra nyere tid.
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fig. 2: Original 1 kort over området ved Klaks Mølle fra 1783. Forundersøgelsens grøfter og
udgravningsfeltet ses ca. midt i billedet markeret med rødt.

Undersøgelsens resultater
I foråret 2012 blev der godkendt et budget for forundersøgelse forud for gennemgravning af
mølledæmningen til nyt omløbsstryg.
Det viste sig dog hurtigt, at en forundersøgelse først ville kunne foretages efter sænkning af
vandstanden i
mølledammen. Da dette
var sket, blev der lavet
en egentlig
forundersøgelse med
udlægning af et par
søgegrøfter på og
nedenfor den
fungerende dæmning.
Det viste sig dog
hurtigt, at de
konstruktioner af træ
og sten, som blev
fundet, var af meget ny
dato, og det ikke var
muligt at gå dybere på

fig. 3 I søgegrøfterne fremkom der hurtigt en træbygget opstemning. Opstemningen var
uden tvivl af nyere dato. Blandt andet var en af plankerne fastgjort med en jerbolt med
gevind.
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grund af indtrængende vand. Den senere udgravning afslørede, at den fundende trækonstuktion var en
moderne reparation af en ældre opstemning, hvor af en enkelt dybere stående stolpe blev trukket op af
et drænhul.

fig. 4: jernbolt gennem planke i den yngste
opstemning.

Det blev forsøgt at lave en søgegrøft vinkelret på den eksisterende dæmning i håb om at lokalisere
andre konstruktioner, dog uden held. Dog blev det registreret, at der neden for den fundende dæmning,
var en kompakt pakning af fedtet blå ler. Denne pakning blev tolket som en sikring af den eksisterende
opstemning.

fig. 5: A101 viste sig
af være et kompakt
lag af ler, der var
udlagt mellem de to
vestligste faser af
opstemningen. Et
tyndt lag af kviste,
og blade mellem
A101 og A29 – A34
viser at laget er lagt
ud i forbindelse med
anlæggelsen af den
yngste fase (den
fase, der indgik i
den eksisterende
opstemning).

Herefter
umuliggjorde indtrængende vand yderligere registreringer, og det blev så besluttet at afslutte
forundersøgelsen ved at overvåge anlægsarbejdet i stedet.
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fig. 6:
udgravningsfeltet med
de mange
egetræsstolper

Anlægsarbejdets gravning gennem
dæmningen måtte stoppes igen efter få
timers graven, da der blev afdækket meget
velbevarede spor efter stemmeværk og
frisluser på stedet. Ret hurtigt blev det klart,
at der var bevaret overordentlig mange
egetræsstolper i det forholdsvis smalle strøg
op gennem den eksisterende opstemning.
Og der blev foranstaltet en egentlig
udgravning. I alt blev der registreret 34
stykker træ (stolper og planker) samt 6
fyldskifter.
De mange træstykker fordelte sig på
følgende måde: 21 lodretstående stolper,
hvor af 5 stolper havde indhugget not (A7,
A13, A18, A27 og A37), fire af disse var
med not i to af siderne mens den fjerde
(A18) kun havde en enkelt.

Fig. 7: De første stolper kom hurtigt til syne i forbindelse med
overvågningen, en enkelt stolpe blev ved gravearbejdet trukket op
inden omfanget af stolper blev erkendt.

4 stolper lå vandret ned, en enkelt af disse
havde fjer i den ene ende (A27) og fjeren
har sandsynligvis siddet ind i en not på en
lodret stående stolpe, der fortsat er under
jorden øst for udgravningsfeltet.
Herudover blev der registreret 2 planker og
5 andre stykker træ.

Fig. 8: arbejdsfoto fra udgravningen. Der arbejdes
hårdt på at flytte mudder og vand så de mange
egetræsstolper kunne ses.
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De noget vanskelige forhold med
delvist rindende vand og mudder
gjorde iagttagelsesforholdende
meget vanskelige, og derfor blev
trækonstruktionerne kun afdækket
i det omfang vand og flydende
mudder tillod det.
Udgravningsfeltet blev målt ind og
tegnet i hånden ud fra et lokalt
målesystem udsat med GPS.
fterfølgende er tegningen så blevet
digitaliseret og lagt sammen med

grøfterne fra forundersøgelsen.
De mange store stolper blev herefter taget op af
strøget vha. gravemaskine og lagt på den
resterende del af den eksisterende opstemning.
Her blev de alle registreret og beskrevet.

Fig. 9: arbejdsfoto fra udgravningen.
Det lokale målesystem blev målt ind med
gps. I baggrunden ses vandet fra åen,
som stod op til den første række af
registrerede stolper.

Ved første øjekast er der kun begrænset system i
den placering som stolperne stod i, og der er også
en del stolper, som ikke umiddelbart kan
funktionsbestemmes. Det hele kompliceres af, at
en del stolper ved optagelsen viste sig at stå skråt
(alle lænende i den samme retning mod øst), så
deres oprindelige placering ikke er den, som blev
tegnet. Desværre tillod udgravningsforholdene
ikke at registrere dette før selve optagelsen var
Fig. 10: Et oversigtsbillede af nogle af de mange stolper efter de var
i gang.
blevet taget op af udgravningen. For at holde styr på hvor stolperne
Hvis man prøver at kompenser for de
kom fra, blev de nummereret med manillamærker.
skrående stolper som primært var i de
østligste stolper, ser det alligevel ud
som om, man overordnet set kan
udskille 4 forløb/faser af
opstemning, hvor det ser ud som
om de østligste og formodentlig de
ældste stemmeværker har givet efter
for vandtrykket og er blevet presset
Fig. 11: tegning af
forundersøgelsesgrøfterne og
udgravningsfeltet. Med grønt er vist de
faser, som kan udskilles i den store
mængde tømmer. Den østligste fase
formodes at være den ældste, mens den
vestligste fase (som ses i søgegrøften)
formodes at være den yngste. Mellem de to
vestligste faser var en kompakt pakning af
blåt fedtet ler.
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i stykker. Påfaldende er det i hvert fald, at der ingen skrå stolper var i forbindelse med den eksisterende
opstemning og den der har gået forud for denne.
Den østligste fase var en række af nedrammede stolper med ca 1,3 meters mellemrum, flere af stolperne
havde not i siderne. Der var ikke bevaret planker mellem disse, og de fleste var presset ned i en skrå
position.
Mellem den første fase af opstemningen
og den anden fase er der en del stolper,
hvis funktion er ukendt, måske er der tale
om endnu flere faser eller
reparationer/forstærkninger af den første
fase.
Den anden fase var konstrueret af
nedrammede stolper, hvor i mellem der
var lagt stolper/stammer (som en slags
forstørret risflet). En enkelt af disse
vandret liggende stolper (A27) havde fjer
i den ene ende, som sandsynligvis har
siddet kilet ind i en not på en nedrammet
stolpe, der stadig er inde i skråningen
uden for udgravningsfeltet. Heller ikke i
denne fase var der bevaret planker.
Fig. 12: Stolpen A37, som hører til i den første fase af
opstemningen havde not i begge sider.

Den tredje fase var konstrueret meget lig den
første fase med nedrammede stolper med en
afstand på omkring 1 meter. Mellem disse
nedrammede stolper var der bevaret mindst 1
planke (A31) og resterne efter 1 eller flere planker.
På den vestlige side af planken A31 var et tæt
pakket lad af kviste, smågrene og blade. Det var
tydeligt at der har været vandgennemstrømning i
nærheden af planken, for det organiske lag virkede
pakket (som om det var ført hertil af strømmende
vand, men ikke har kunnet passere ved slusen).
Efterfølgende er det organiske lag blevet kapslet
inde af et påført lag af tyk, fedtet blåler (A101).

Fig. 13: A27 var en vandret liggende stolpe med fjer i den
ene ende

Denne lerpakning ses hele stykket mellem den tredje
opstemning og den 4 og eksisterende og må have
været påført i forbindelse med opførelsen af denne
sidste fase som en form for sikring af undergrunden.
Den fjerde opstemning har som tidligere nævnt
gennemgået en reparation i nyere tid, det var denne
der blev påtruffet i forundersøgelsen.
Efter optagelsen og registreringen af alle stolperne
blev der udvalgt stolper, hvoraf der blev udtaget
prøver til dendrodatering. Stolperne blev valgt ud
Fig. 14: A31 var den eneste planke, det lykkedes at tage
op. Den har tydelige spor efter sav
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fra at prøverne skulle dække alle faser af opstemningerne for evt. at kunne daterer disse. Samtidig skulle
stolperne også være egnet til en datering, altså helst være så hel som mulig, gerne med splintved. Dette
blev noget kompliceret af, at de fleste af stolperne var stærkt tilhugget, og derfor ikke specielt egnet.
Der blev dog udtaget 5 prøver, som blev skønnet egnet, og som i skrivende stund afventer datering.

Konklusion
Udgravningen har påvist mindst 4 faser af stemmeværk på stedet og det er bestemt muligt, at der har
været flere. Fundet af flere stolper med indhugget not i en eller to sider, vidner om, at der også har
været frisluser på stedet.
Det forholdsvise smalle strøg, der i denne omgang er undersøgt giver ikke et total billede af
opbygningen eller historien på stedet, men har givet et lille glimt af de aktiviteter, der har foregået.
Efter udgravningens afslutning er endnu en stolpe dukket op i forbindelse med anlæggelsen af det nye
strøg. Denne stolpe blev fundet små 50 meter længere oppe af forløbet. Stolpen er af dimension
tilsvarende de stolper, der blev fundet ved udgravningen, og må antages at være samtidig med en af de
4 faser, da det ikke virker sandsynligt ud fra placeringen, at der er tale om endnu en fase (det ligger for
langt oppe af strømmen i forhold til mølledammen).

Fig. 15: de tre af fire faser i opstemningen. På det vestre billede ses længst til venstre den ældste fase og til højre fase 2. På
der højre billede ses længst til venstre fase 2 og til højre fase 3 med den bevarede planke.
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