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HOM 2917, Hatting Præstegård, Gedhøjen 

 
Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting Ejerlav, matrikelnr.: 1a 
 
Sted-SBnr.: 170403 -196 
 
KUAS: 2012-7.24.02/HOM-0011 
 

 
Figur 1: Det undersøgte markeret med rødt 

  Arkæologisk udgravning 

Kulturhistorisk rapport 
 

I august 2012 har Horsens Museum foretaget en udgravning forud for 
anlæggelsen af en dobbelt rørledning umiddelbart vest for Hatting Bæk. Ved 
undersøgelsen blev der registreret et udsmidslag fra yngre mesolitikum/tidlig 
neolitikum samt en løsfunden skiveøkse. 
Der blev endvidere påtruffet et fundament og brolægningen til et mindre udhus i 
kanten af vådområdet daterende til 16-1700-tallet samt fundamentsforløb fra tre 
bygninger, der formodes alle at have tilhørt de tidligere økonomibygninger til 
præstegården. 

 Horsens    Museum          Sundvej 1A • 8700 Horsens • Tlf.: 76292350 • www.horsensmuseum.dk 
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Undersøgelsens forhistorie 
 
Horsens Museum lavede i foråret 2012 forud for anlæggelsen af et rørbassin i engområdet 
øst for Hatting Bæk en forundersøgelse. Et område på 571 m2 blev udpeget til en 
arkæologisk undersøgelse på baggrund af fundet af væsentlige fortidsminder, og et 
budget blev indsendt til Kulturstyrelsen på i alt 238.950,- og godkendt pr. 20. juli 2012. 
Horsens Vand, som er bygherre, accepterede budgettet og udgravningen blev igangsat d. 
3. august 2012. Området hører til Matrikel 1a, der er samme matrikel, som præstegården 
ligger på. På Original 1-kortet fra 1819 ligger præstegården alene øst for bækken og 
landsbyen vest for bækken. Hjørnet af den firlængede præstegård strækker sig ind i det 
udpegede område på kortet. 
 

 
Figur 2: Feltet vist på baggrund af Original 1-kortet fra 1819. Ud fra dateringen af fundamenterne 
fundet ved undersøgelsen kan der ikke være tale om bygningen, der ses på dette kort. Denne 
bygning er der ikke fundet spor efter. 

 

 
Figur 3: Udstrækningen af matrikel 1a med kirken øst for og Oensvej med nordvest. Det undersøgte 
område er markeret med rødt. 
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Figur 4: De lave målebordsblade fra 1928-1949 viser at der på dette tidspunkt lå flere bygninger i det 
udpegede område. På grund af forskellige projektioner ser det ud til, at feltet ligger vest for 
bygningerne, men dette er ikke tilfældet. Det kan dog ikke udelukkes at bygninger faktisk har været 
væk siden branden på præstegården i 1910 og er overført fra ældre kortmateriale. 

 

 
Figur 5.: Ortofoto fra 1956 med udgravningsfelt markeret med rødt. Den sydlige og vestlige længe af 
præstegården er væk på dette tidspunkt. 
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Administrative data 
 
Udgravningen blev foretaget i dagene fra 3.-16. august 2012. Udgravningsleder var Cand. 
Mag. Janne Kosior sammen med Jan Jensen, arbejdsmand ved Horsens Museum. 
 
Vejret var meget skiftende fra solrigt til kraftige byger og en enkelt dag med vedvarende 
regn ved afrømning med maskine. 
 
Bygherre: Horsens Vand, Lars Kragh-Hansen, tlf.. 76 26 87 00. lkh@horsensvand.dk 

Lodsejer: Hatting Menighedsråd. V. Gunnar Fogh, mailto:7964@SOGN.DK 
 
Udgravningen blev foretaget med en 42 tons maskine fra Hm entreprenør a/s. 
 
Maskinfører: Lars Kloster. Entreprenør og aut. kloakmester, tlf. 20 76 30 49. 
 
Minigraver: Jm trykluft A/S, tlf. 86 28 25 11. 
 

Topografi 
Det undersøgte område ligger som nævnt i et engdrag der uden tvivl tidligere har været 
vådt. Åen havde i 1819 et endnu vestligere forløb end det regulerede forløb bækken i dag 
har, men tidligere må det formodes at vandstanden har stået med klart vand i hele eller 
dele af engområdet, der stadig oversvømmes fuldstændigt ved kraftige regnskyl. I 
bygningen A 12 var der således 5 cm tykke tørvelag over brolægningen i gulvet, der har 
stået under vand i en årrække efter at bygningen er gået ud af funktion. Undergrunden 
bestod primært af lyst vandaflejret sand, der tolkes som gammel søbred med en usikker 
datering. Søen formodes i hvert fald at have eksisteret i dele af stenalderen. 
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Figur 6: Udsnit af højt målebordblad fra 1800-tallets slutning. Det undersøgte område ligger ud i 
området med engsignatur der strækker sig mod nord og syd. Hjørnet af præstegården anes inden for 
feltet og samt en mindre bygnings i forlængelse af vestlængens vestvæg. 

 

Målesystem 
 
Opmåling. Samtlige felter, anlæg og målepunkter er efterfølgende indmålt med 
højpræcisions-GPS, Trimble R8, i UTM Zone 32 ETRS89, DVR 90. 
Opmålingerne er ved optimale forhold foretaget med en tolerance på 0,02 m (horisontalt) 
og 0,035 m (vertikalt). Under dårlige opmålingsforhold kan der være målt op med en 
tolerance på 0,025 m (horisontalt) og 0,04 m (vertikalt).  
Opmålingsdata er genereret i MapInfo-dataformat (.dat, .id, .map, .tab) og alle data er 
bearbejdet i MapInfo 10.5. 
I anlægstabellen ligger alle opmålte anlæg i form af stolpehuller, kulturlag, gruber m.m. I 
felttabellen ligger alle feltgrænser. I snittabellen ligger indmålte snit fra større undersøgte 
anlæg. I målepunktstabellen ligger målepunkter til håndtegnede anlæg og fikspunkter i 
landskabet, der er anvendt til nivellering. I kotetabellen ligger en kote for hvert opmålt 
punkt i anlægstabellen (opmålt i geoiden DVR90).  
 
Lister og beskrivelser fra udgravninger er registreret i MUD, Museernes Udgravningsdata.  
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Udgravningsmetode 
Området blev afrømmet med stor gravemaskine og tre meter bred skovl til en varierende 
dybde. Da terrænet var stærkt reguleret blev der afgravet til der enten blev påtruffet 
anlægsspor eller til tørv/udvasket undergrund.  Feltet var opdelt af en T-balk, fra græstørv 
ned til undergrund. Yderligere snit til undergrund blev umiddelbart anlagt ved afrømningen 
for at vurdere tykkelsen på opfyldningen af området.  
 
Fundamenter og brolægning blev afrenset med ske og dokumenteret. Brolægning A 24 
blev fotograferet med henblik på fotogrammetri, hvis dette på et tidspunkt bliver aktuelt. 
 
Fund: Da størstedelen af fundene stammer fra de sidste 150 år blev størstedelen kasseret 
i felten. Et repræsentativt udvalg samt genstande af særlig lokalhistorisk interesse blev 
hjemtaget.  Alle fund af ældre datering end dette blev hjemtaget og registreret.  
 

 
Figur 7: Samlet opmåling af udgravning med anlæg markeret med blåt og feltgrænse med rødt. 
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Undersøgelsens resultater 
Der blev påtruffet 39 anlæg, hvor af langt de fleste daterede sig til de sidste 150 år.  
Området var stærkt domineret af en terrænregulering (A33), hvor et lag gult leret sand var 
blevet spredt over området for at planeret dette. Fund viste at laget med sikkerhed ikke er 
ældre end slutningen af 1800-tallet. 
 

De ældste spor efter aktivitet i det undersøgte 
område var en udposning på det tidligere våde 
områder, A 35, hvor der i tørv såvel som primært i 
grålig farvet udvasket sand fremkom bearbejdet 
flint i form af afslag, blokke og en flække slået 
med mellemstok. Tidligere har arealet 
formodentlig vis været domineret af skrænter der 
med tiden er sammenstyrtet. I det overlejrede og 
stærkt forstyrrede tørvelag blev der fundet en 
skiveøkse. Øksen var kanthugget med stejle sider 
og en afsprængning ved æggens ene hjørne. Ud 
fra dette dateres aktiviteten i området til yngre 
mesolitikum/tidlig neolitikum. Laget tolkes som 
værende dannet i kanten af en sø eller et 
moseområde med klart vand og smidt ud fra et 
højereliggende område, formodentlig vis fra, hvor 
præstegården ligger i dag.   
 

 
Figur 8: A 37 er et vandaflejret fyldskifte med 
bopladsudsmid fra yngre mesolitikum/tidlig neolitikum 
set fra sydvest. Flækken ses lige oven for 
landmålerstokkens venstre ende. 
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Figur 9: Skiveøkse formentlig fra yngre jægerstenalder. 

 
Helt nede i kanten og ind over tørvelagene blev der påtruffet en brolægning, A 24, på 2,65 
x 2,65 m. Et fundament, A 12, blev fundet på tre af brolægningens sider, men mod vest 
var disse sten fjernet af søgegrøften ved forundersøgelsen. Fundamentsstenene, 
hovedstore kampesten, var bevaret i op til 3 skifter. Yderligere sten af denne størrelse var 
væltet ind i over brolægningen og et tørvelag, A 22, der havde dannet sig i hele 
brolægningens udstrækning. Nede mellem stenene i brolægningen blev der fundet 3 
glasskår af eftermiddelalderlig karakter, et stykke fajance og et stykke yngre rødbrændt 
keramik med klar glasur. Tilsammen peger fundene af en datering af bygningens 
funktionsperiode til måske 1700-tallet. Da der er fundet gule tegl mellem stenene kan det 
tænkes at bygningen skal knyttes til opførelsen af den stadig stående præstegård opført af 
gule sten i 1790. Da bygningen ikke ses på Original-1 kortet fra 1819 er bygningen 
sandsynligvis nedrevet på dette tidspunkt. Den meget velkonstruerede brolægning var lagt 
i et tyndt lag gråligt sand uden fund af nogen art, direkte på det udvaskede sand/tørv. Over 
brolægningen af knytnæve store marksten lå der et få cm tyndt smudslag, der igen var 
overlejret af et lag mørkebrunt tørv, A 22, opstået i bygningen, der således har været fyldt 
med søvand på et tidspunkt. 
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Figur 10: Bygning A 12 set fra sydvest med brolægning A 24 forrest i billedet. I bagerste venstre 
hjørne ses tørvelag A 22 der strækker sig videre ind under opfyldningslag A 23. 

 
Figur 11: Brolægning A 24 og fundament A 12 set fra vest. 
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Bygningen A 12 var nedgravet gennem den ældre muldhorisont A 13. Herover var der 
spredt et lag, A 33, der altså var stratigrafisk yngre end A 12, af gult, let leret, gruset sand, 
en terrænregulering eller planering af arealet. I dette lag er der kommet en del fund i form 
af porcelæn, tegl og glas. Et endnu mere massivt opfyldningslag fyldt med flasker, lertøj, 
byggematerialer var spredt ud i det våde engområde. 
 
Der blev påtruffet fundamenter fra yderligere tre bygninger A 16, A 37 og A 4.  A 16 lå 
længst mod nord og lignede umiddelbart et spinkelt fundament til en selvstændig bygning 
på 3 x 4 m. Fundamentet var stratigrafisk yngre end A 33, den større planering af området. 
Fundamentet bestod af sten af varierende størrelse fra knytnævestore til 60 cm lange 
kampesten blandet med brokker af røde og gule tegl. Fund af glas, mørtel og en 
gummislange såvel som en zippo-lighter tolkes som fund fra nedrivningen af bygningen. 
Evt. i forbindelse med nedrivningen af dele af præstegårdens økonomibygninger efter en 
brand i det 20. århundrede. Under opfyldningen inden for fundamentet blev der i snittet 
truffet et drænrør, der med sikkerhed ikke er ældre end 1800-tallets slutning og opførelsen 
af bygningen kan således ikke være ældre. 

 
Figur 12: Fundament A 16 i fladen set fra vest. 

 
A 4 var et fundament der umiddelbart lignede A 13. Det kunne dog ikke iagttages mod 
nord og øst. Den nordlige del var fjernet af et større fyldskifte der dog ikke kunne iagttages 
i hverken den nordre eller søndre af profilerne i det store snit. Fundamentet var lagt 
samtidig med en opfyldning af en lavning i terrænet. Der var altså ikke tale om en egentlig 
fundamentsgrøft. Der forekom ikke fund der med sikkerhed kunne trække dateringen af 
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nedbrydning af anlægget op til tidspunktet for nedbrydningen af A 16. Uanset tolkes 
bygningen ud fra fund at være fra 1800-tallets slutning og har stået til ind i 1900-tallet men 
ser umiddelbart ud til at være væk i 2. fjerdedel af 1900-tallet ud fra de lave 
målebordsblade. 
 

 
Figur 13: Sydprofil og sydlige del af fundament A 4 set fra nord. 

 

Endnu et fundamentsforløb, A 37,blev påtruffet i feltets østlige udkant.  Formodentlig vis er 
der tale om en bygning tilhørende præstegården og muligvis et nordnordvest-sydsydøst-
gående bygning, der er vist på de lave målebordsblade. Fundamentet fortsætter ind under 
feltgrænsen mod øst og det levende hegn. Fundamentet var primært bevaret som små 
knytnæve- til barnehovedstore sten men også en 80 cm i diameter stor sten, pakket med 
mindre sten under. I den østlige feltgrænse blev en afslutning af et gult gruset sandlag 
tolket som en del af fundamentet svarende til A 16 og A 4 fundet, og en afslutning af dette 
lag kunne identificeres mod nord. 
 



Side 13 af 15 

 

 
Figur 14: Fundament A 37 delvist afdækket og set fra vest. 

 

Fund: Ud over fund af bearbejdet flint fra yngre mesolitikum/tidlig neolitikum blev der 
fundet en række genstande, formodentlig vis præstegårdens affald, fra perioden 1800 til 
starten af 1900-tallet. Der var tale om keramik i form af jydepotte, yngre rødvare, hvor af 
dele af materialet var hornmalet, enkelte fajanceskår og en del porcelæn med dekoration. 
Derudover blev der fundet et antal flasker. En del var spiritus-flasker men nogle af de 
mindre flasker er formodentlig vis medicinflasker. 
 

   
Figur 15: Glasvase i grønt glas med plastisk bladudsmykning ca. 30 cm i højden. Standfoden er knækket af. 

Figur 17: Bund af tallerken i yngre rødgods med hornmaling. Årstallet 1888 vidner om årstallet for produktion 

af tallerkenen men ikke, hvornår den er blevet kasseret. 
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Figur 16: Opsamling af flasker fra udsmidslag i engområdet i feltets sydvestlige del. Til venstre ses bunden af en 

contrieau-flaske, som produceres efter år 1875. 
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Fremtidigt arbejde på stedet  
Det undersøgte område er frigivet til anlægsarbejde. Skulle der mod forventning påtræffes 
væsentlige fortidsminder i det undersøgte eller forundersøgte område skal Horsens 
Museum kontaktes og fortidsmindet undersøges uden videre omkostninger for bygherre. 
 
 
 
 

Periode Underperiode 
  

År 
 

   

Nyere tid Nyere tid   
  

1650 
 

Renæssance Renæssance 
   
 

1536 
 

  
Senmiddelalder  

 
  

1350 
 

Middelalder Højmiddelalder 
   
 

1200 

   
Tidlig middelalder   

  
1050 

  
Vikingetid   

  
750 

 

  
Germansk jernalder   

 

Jernalder 400 
 

Romersk jernalder   
 

  
Kr. f. 

 

  
Førromersk jernalder   

  
500 

  
Yngre bronzealder  

Bronzealder 1000 

Ældre bronzealder   
  

1700 
  

Neolitikum   
 

  
3900 

 

Stenalder Mesolitikum   
 

9000 
 

  
Pælæolitikum   

 

  12500  

 
 
 

 


