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Indledning
I 2011 foretog Horsens Museum omfattende arkæologiske undersøgelser på Egebjerg Bakke i den
sydvestlige del af Egebjerg ved Horsens, foranlediget af et ønske om at byggemodne området (jf.
Horsens Kommune, Lokalplan 5 – 2010, Egebjerg Bakke + Lokalplan 11 – 2010, Egebjerg Bakke II). I
første omgang blev der foretaget forundersøgelser, senere regulære udgravninger. Hele området bestod
af matriklerne 5d, 6c og 7b – Egebjerg By, Hansted. Firmaet Egebjerg 1 ApS ved Jesper J. Troelsen
samt Andelsboligforeningen Odinsgaard, Horsens, var bygherrerne i området og finansierede
undersøgelserne, jf. museumslovens kapitel 8. Endvidere betalte Kulturstyrelsen for undersøgelsen af
en gruppe fortidsminder, som ikke var blevet erkendt ved forundersøgelsen. Museets kontakt til
Andelsboligforeningen Odinsgaard foregik via Horsens-afdelingen af ingeniørfirmaet Rambøll, som var
boligforeningens rådgiver, med ingeniør Per Heineth som kontaktperson. Museets kontakt med
Egebjerg 1 ApS foregik dels via direkte dialog med Jesper J. Troelsen, men i nogen grad også via Land
& Plan A/S, Horsens, der fungerede som rådgiver for Jesper J. Troelsen – med landinspektør Kasper
Wohlert som kontaktperson. Fra museets side fungerede museumsinspektør Anders H. Nielsen som
administrativ ansvarlig, mens undertegnede stod for den daglige ledelse af udgravningen. Dog forestod
arkæolog Lars Pagh forundersøgelseskampagnerne.

Forundersøgelsen
Ved Egebjerg Bakke var der tale om en topografi, som umiddelbart virkede oplagt til at rumme
forhistorisk aktivitet i form af bebyggelse og grave. Endvidere var der efterretninger om en overpløjet
gravhøj i området. I umiddelbar nærhed af Egebjerg Bakke var der blevet udgravet bebyggelse fra ældre
jernalder. For at få klarhed over eventuelle fortidsminder i området blev der i begyndelsen af 2011
foretaget en forundersøgelse. Forundersøgelsen forløb over to omgange. I første omgang blev
matriklerne 5d og 7b forundersøgt, senere matrikel 6c. Begge forundersøgelseskampagner resulterede i
fund af væsentlige fortidsminder. På matriklerne 5d og 7b blev i alt udpeget fem områder med
væsentlige fortidsminder, og på matrikel 6c blev der udpeget et større banan-formet område med
væsentlige fortidsminder på matriklens nordlige del (Figur 1). Disse områder skulle enten friholdes for
anlægsarbejde eller udgraves forud for anlægsarbejdets påbegyndelse. Ved forundersøgelsen af
matriklerne 5d og 7b fremkom på den sydlige del af matrikel 5d et sjældent og spektakulært fund i form
af en såkaldt kobberfladøkse fra bondestenalderen, som vil blive mere udførligt beskrevet senere.
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Figur 1. Ved forundersøgelsen af matriklerne 5d og 7b blev der udpeget fem området med væsentlige
fortidsminder. Ved forundersøgelsen af matrikel 6c blev der udpeget større banan-formet område med
væsentlige fortidsminder på matriklens nordlige del. De udpegede områder skulle enten friholdes for
anlægsarbejde eller udgraves forud for anlægsarbejdets påbegyndelse.

De egentlige udgravninger
I midten af maj 2011 begyndte de egentlige udgravninger, idet bygherrerne ønskede de udpegede
områder med væsentlige fortidsminder undersøgt. Dog blev en del af Felt 1, Felt 2, den nordvestlige del
af Felt 3 samt dele af det udpegede område på matrikel 6c ikke undersøgt, idet disse områder ikke blev
berørt af anlægsarbejdet i denne omgang. De egentlige udgravninger blev afsluttet umiddelbart efter
årsskiftet 2012. I foråret 2012 blev over et par dage undersøgt endnu en del af det udpegede område på
matrikel 6c.

Områdets topografi
Egebjerg Bakke er beliggende på overgangen mellem moræneplateauet nord for Hansted Ådal og det
sted, hvor Lille Hansted Å løber ud i ådalen (Figur 2). Ved påbegyndelsen af de arkæologiske
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undersøgelser var der tale om et kuperet terræn med en vidstrakt udsigt over både Lille- og Store
Hansted Ådal. Fra nord startede terrænet i en højde på ca. 32 m over havet og bevægede sig knap 200
m mod syd i et nogenlunde fladt plateau. Herefter faldt terrænet kraftigt til ca. 14 m over havets
overflade, mod en sø i områdets sydligste del. I den østlige del af området prægede en tydelig slugt
terrænet, så området fremstod reelt som to store morænebakker, der skød sig frem i landskabet mod
syd. Hovedparten af arealet var i landbrugsdrift. I det ældste kortmateriale over området ses søen ikke. I
stedet for optræder der en mose. Den eksisterende sø er et resultat af tørvegravning i nyere tid.

Figur 2. Undersøgelsesområdet indtegnet på det høje målebordsblad. Beliggenheden er på overgangen mellem
moræneplateauet nord for Hansted Ådal og det sted, hvor Lille Hansted Å løber ud i ådalen.

Felt 1 lå på den nordøstlige del af det store vestlige bakkedrag. Felt 3 var et langstrakt felt
umiddelbart nord for søen, langs foden af den vestlige bakke. Felt 4 lå nærmest i slugten mellem de to
bakkedrag. Felt 5 lå nordligt på det østlige bakkedrag. Feltet strakte sig fra bakketoppen ned over
bakkens skrånende vestside. Udpegningen på matrikel 6c lå i forlængelse af Felt 1 og strakte sig
nærmest på tværs af det flade plateau på den nordlige del af det vestlige bakkedrag. Se Figur 3.

5

Figur 3. De udpegede områder indtegnet på et 1m-kotekort. Man fornemmer tydeligt to markante bakkedrag
nord for søen.

Fortidsmindelandskabet
Egebjerg er beliggende i et område med mange fortidsminder (Figur 4). I Hansted Skov nordøst for
Egebjerg er der flere velbevarede gravhøje. De er ikke blevet undersøgt, men formodentlig er højene
fra bondestenalderen og bronzealderen. I Gedved-området nord for Egebjerg har museet i de seneste
år undersøgt meget store arealer i forbindelse med byggemodning til industri. Der er hovedsageligt
blevet undersøgt bebyggelse fra alle periode af jernalderen. Syd for Egebjerg er Hansted Ådal rig på
fortidsminder – primært i form af bopladser og enkeltfund fra stenalderen. I stenalderen strakte fjorden
sig ind i område, men der var flere små holme og øer. I både jæger- og bondestenalder var disse småøer
og holme yndede bopladser.
I selve Egebjerg har Horsens Museum har i de seneste år foretaget en del arkæologiske
undersøgelser. De har primært fundet sted i forbindelse med etableringen af de nye boligområder øst
for Egebjergvej. Ved udgravningerne er der primært undersøgt jernalderbebyggelser fra århundrederne
omkring Kristi fødsel. Nogle af disse bebyggelser viste sig at være særdeles velbevarede. Desuden skal
fremhæves en affaldsgrube, hvori der blev fundet affald fra produktionen af såkaldte kronehalsringe.
Selve ringene er en relativt velkendt oldsagstype fra ældre jernalder; de nedlægges typisk i vådområder
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som offergaver. Til gengæld er det uhyre sjældent, at man har fundet spor efter selve produktionen af
disse ringe.
I 2007 blev der foretaget en forundersøgelse umiddelbart øst for Egebjerg Bakke – på vestsiden af
Egebjergvej, ved Kærvej – forud for en byggemodning. Der fremkom enkelte stolpehuller og et par
kogestensgruber. Det blev vurderet, at der ikke var grundlag for en egentlig udgravning.
Ifølge ældre kortmateriale skulle der have været en gravhøj på matrikel 5d, i haven ved den
eksisterende gård, kaldet Annashåb. Endvidere har der også ligget en vindmølle på stedet. Selve
grunden med gården blev ikke forundersøgt i denne omgang. Dog blev der gravet et rørtrace gennem
grundens nordøstlige hjørne. Afrømningen af traceet blev overvåget, men der fremkom ingen spor af
gravhøjen. Til gengæld fremkom en større nedgravning fra nyere tid, med al sandsynlighed spor efter
møllen.

Figur 4. SB-registreringer omkring Egebjerg. Bemærk de mange fortidsminder i Hansted Skov. Syd for
Egebjerg er der mange fund i tilknytning til Nørrestrand og Hansted Ådal. I selve Egebjerg er der i de seneste år
foretaget flere arkæologiske undersøgelser øst for Egebjergvej (primært jernalderbebyggelser).
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Resultater
Felt 1

Ved forundersøgelsen fremkom i dette område en grube med keramik fra bondestenalderen samt nogle
grøftlignende anlæg, der blev tolket som mulige systemgrave. Denne anlægstype knytter sig til større
samlingspladser eller kultanlæg fra bondestenalderen, også kaldet Sarup-anlæg efter en lokalitet på Fyn,
hvor anlæggene første gang blev erkendt i Danmark. Samlingspladserne findes typisk ved bestemte
landskabsformationer; hvor et bakkedrag eller næs naturligt afgrænses til to eller tre sider af moser,
vandløb eller markante dalstrøg. Bakkedraget eller næsset er endvidere afsnøret ved et system af grøfter,
evt. ledsaget af et palisadehegn. Det er disse grøfter, som betegnes systemgrave. Det er tale om meget
specielle anlæg. På bunden af grøfterne er der foregået rituelle aktiviteter, og der kan være hensat økser
eller lerkar, hvorefter grøfterne er blevet dækket til igen. Siden genopgraver man grøfterne, og der
foregår på ny aktivitet heri. Dette forløb kan gentage sig adskillige gange. På det areal, som afgrænses af
systemgravene og den naturlige topografi, kan der forekomme offergruber. Sarup-anlæggene skal med
stor sandsynlighed ses i forbindelse med periodens komplicerede dødekult.
Ved forundersøgelsen af matrikel 6c fremkom igen systemgravslignende anlæg, og det blev derfor
antaget, at der lå et Sarup-anlæg på den vestlige bakke, hvilket topografisk virkede helt oplagt.

Figur 5. Udpegningerne Felt 1V (mintblå) og Felt 1Ø (grøn). Byggeplanerne blev ændret, så Felt 1V ikke blev
berørt af anlægsarbejdet, og derfor blev der ikke foretaget egentlig udgravning her. Ved forundersøgelsen
fremkom mulige systemgrave i dette område.
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Det udpegede område blev delt i en vest- og en østdel, henholdsvis Felt 1V og Felt 1Ø (Figur 5).
Byggeplanerne blev ændret, så den vestlige del af udpegningen ikke blev berørt af anlægsarbejdet, og
derfor blev der ikke foretaget egentlig udgravning her. Det var primært i dette område, at de mulige
systemgrave var blevet erkendt ved forundersøgelsen. Kun ved egentlige udgravninger vil det kunne
afklares, om der reelt er tale om systemgrave, så afklaringen af denne problemstilling må afvente
eventuelle undersøgelser i fremtiden. Som nævnt blev der dog konstateret lignende anlæg på matrikel
6c, og jeg skal senere vende tilbage til spørgsmålet om eksistensen af et Sarup-anlæg ved Egebjerg
Bakke.
I Felt 1Ø blev afrømmet ca. 1.100 m2. I første omgang blev der kun registreret få anlæg (Figur 6):
En naturlig lavning/slugt mod vest, tre gruber fra nyere tid i feltets midte samt et større, diffust lag med
en lille stenkoncentration i feltets østende.

Figur 6. Oversigtsplan. Felt 1Ø.

Kun et udsnit af lavningen i vestenden blev frilagt ved udgravningen. I den frilagte del var anlægget
ca. 12 m bredt og ca. 1,50 m dyb. Anlægget blev snittet med maskine, og et lille udsnit af profilen blev
registreret. I profilens bund kunne iagttages et oprindeligt vækstlag, overlejret af en gammel overflade,
som var ret kraftig sodfarvet – formodentlig pga. en afbrænding af fladen eller menneskelig aktivitet på
stedet. Der blev udtaget et par trækulsprøver fra laget med henblik på C14-dateringer.
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Fra den ene af de tre affaldsgruber i feltets midte blev der indsamlet lidt skår – bl.a. fra et større fad,
som var glaseret på indersiden. Skårene kunne dateres til slutningen af 1800-tallet eller begyndelsen af
1900-tallet, hvilket syntes at være dateringsrammen for alle tre anlæg.
Feltets østlige del viste sig at være mere kompliceret end først antaget. Det diffuse lag splittede sig
snart op i en række anlæg og strukturer (jf. Figur 6). Den yngste struktur i området var en grøft. Den
var orienteret N/NV-S/SØ og løb nærmest i en naturlig slugt ved foden af den vestlige bakke. Grøften
blev snittet tre steder, og den fremstod tydeligst i Snit 1, hvor den var ca. 2,40 m bred og ca. 0,80 m dyb
(Figur 7). Et stykke over grøftens bund var anlagt en stenlægning. Den var relativt smal, og stedvis
havde den en noget sporadisk karakter. Stenlægningen blev tolket som en brolagt sti/et system af
trædesten (Figur 8). I den sydlige del var den overlejret af endnu en stenlægning, hvor stenene generelt
var større. I Snit 1 var de to stenlægninger tydeligt adskilt af et lag jord (Figur 7). Det forblev uklart, om
de større sten udgjorde et selvstændigt anlæg eller en yngste fase af den brolagte sti. På baggrund af
keramikfund kunne grøft og sti dateres til sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder, hvilket er
tiden omkring Kristi fødsel.
En anden tolkningsmodel går på, at grøften i virkeligheden har været et naturfænomen – nærmest en
erosionskløft. Det så ud til, at der på et tidspunkt var blevet foretaget nogle større nedgravninger i
området, hvorved det var blevet mere udsat for erosion. Erosionskløften blev benyttet som en
færdselsåre, og for at lette færdslen havde man stedvis lagt sten. Det skal dog bemærkes, at der ikke var
spor efter vandaflejringer i snittene, hvilket er en væsentlig indvending mod denne tolkning.

Figur 7. Grøften med den brolagte sti i profil (Snit 1). Selve grøften har en meget mørk fyld. Man fornemmer, at
grøften skærer ældre lag/nedgravninger. I forgrunden ses et parti af stenlægningen. I toppen af profilen ses
resterne af en stenpakning bestående af større sten.
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Figur 8. Grøften med den brolagte sti/system af trædesten. Set fra N/NV.

I hvert fald i to af snittene gennem grøften kunne man iagttage, at den skar ældre lag eller
nedgravninger. Generelt var det vanskeligt at få styr på disse fænomener, men fund af lidt keramik og
flint i anlæggene tydede på en datering til bondestenalderen. Det blev overvejet, om der kunne være tale
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om systemgrave eller systemgravslignende anlæg. Beliggenheden ved foden af bakken passede dog
dårligt med denne teori. Reelt forblev funktionen af disse anlæg ukendt.
I forbindelse med den egentlige udgravning i Felt 1Ø blev det klart, at området med væsentlige
fortidsminder strakte sig væsentligt længere mod SØ end den udpegning, som blev foretaget i
forlængelse af prøvegravningen. Derfor blev der udlagt et par ekstra søgegrøfter i området.
Søgegrøfterne afslørede velbevarede stenlægninger m.m. Disse væsentlige fortidsminder var alvorligt
truede, da der skulle bygges et hus centralt i området. Museet besluttede at ansøge Kulturstyrelsen om
midler til udgravning af fortidsminderne i det allerede frigivne areal, jf. Museumslovens §27, stk. 5.2.
Der skulle undersøges et areal (Felt 1SØ/KUAS) på ca. 450 m2 med meget komplicerede anlæg (Figur
9). I alt ansøgte museet om et beløb på 326.290,50 kr. ex moms, som blev bevilliget af Kulturstyrelsen.

Figur 9. Oversigt over Felt 1SØ/KUAS, hvor undersøgelsen blev finansieret af Kulturstyrelsen. Man fornemmer
tydeligt, at der var tale om et kompliceret felt med mange anlægsspor. Man aner omridset af de to ekstra
søgegrøfter centralt i feltet.

Formålet med de to ekstra søgegrøfter var altså at få en bedre afgrænsning af fortidsminderne,
herunder grøften med brolægningen, i den østlige del af Felt 1Ø – og om muligt en bedre forståelse af
anlæggenes karakter. I den nordlige del af begge grøfter fremkom et afgrænset område med
vandaflejrede lag. Det var tydeligt, at der ikke blot var tale om et lokalt vandhul, idet området var
beliggende relativt højt i det skrånende terræn. Vandaflejringerne skyldtes til gengæld flere kildevæld,
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hvoraf et eller flere stadig var vandførende, idet der vedvarende stod vand her under
udgravningen/undersøgelsen. Det syntes at være disse kildevæld, som den brolagte sti orienterede sig
mod.
I grøfterne var de vandaflejrede lag afgrænset mod syd af en markant stenpakning af større
kampesten, A516 (Figur 10). Disse dannede en nogenlunde regelmæssig flade, som nærmest var
cirkulær i formen. Der var ingen tvivl om, at stenene var bevidst lagt af mennesker. Stenene lå i kanten
af de grå, vandaflejrede lag, og mørkegrå fyld var flydt ind mellem stenene. En bevidst
opstemning/afspærring af vandet kunne være en mulig tolkning af A516, men også
aktivitetsflade/platform, eller måske en passage, har været på tale. Dateringen var ikke entydig, men der
har formodentlig været tale om jernalder – enten samtidig med grøften og den brolagte sti – eller måske
snarere ældre, idet der umiddelbart nord for anlægget blev fundet en karside fra tidlig førromersk
jernalder, ca. 500 f.Kr.

Figur 10. Den vestlige søgegrøft. I forgrunden vandaflejrede lag, som var forårsaget af kildevæld, hvoraf flere
stadig var vandførende på undersøgelsestidspunktet. De vandaflejrede lag var mod syd afgrænset af en cirkulær
stenpakning af større kampesten (A516), hvoraf kun den vestlige halvdel ses på billedet.
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Under A516 og den mørkegrå fyld, som var flydt ud mellem kampestenene, fremkom en større
brolægning (A511) af mindre sten (Figur 11). Også denne brolægning syntes helt klart at knytte an til
kildeområdet mod nord. Den var orienteret NV/SØ, og den var dannet af ca. håndstore sten, hvoraf
hovedparten var karakteriseret ved varierende grad af varmepåvirkning. Der blev indsamlet en større
mængde flint i forbindelse med oprensning af stenlægningen. Bl.a. fremkom i toppen af stenlægningen
et større fragment af en fladehugget flintgenstand, enten en dolk eller et segl. Under stenlægningen
fremkom flere strukturer i form af kogestensgruber eller lag af helt smuldrede/skørbrændte sten. I
kanten af et af disse anlæg fremkom en fladehugget pilespids (Figur 12). Fladehugning er en forfinet
flintteknik, som benyttes i den sidste del af bondestenalderen og den tidligste del af bronzealderen,
hvilket må være stenlægningens datering.

Figur 11. Brolægning af mindre sten (A511) i den østlige søgegrøft.
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Figur 12. Fladehugget pilespids.

Figur 13. Felt 1SØ/KUAS under udgravning. Centralt i billedet et lag af ildskørnede sten, som stedvis havde
karakter af en brolægning.

I forbindelse med den egentlige udgravning blev der umiddelbart øst for A511, og til dels også vest
herfor, erkendt et kulturlag (A915). Laget så umiddelbart ud til kun at indeholde få sten, men efter
oprensning opsplittede A915 sig dog ret hurtigt i nærmest brolagte partier af primært skørnede sten
samt mere regulære og velafgrænsede kogestensgruber (Figur 13). A915 skal nok næppe opfattes som
en regulær stenlægning, om end der forekom partier, hvor stenene syntes at være lagt tæt og
systematisk. De sammenhængende partier af sten skal snarere ses som et resultat af vedvarende aktivitet
med kogesten i området; der er blevet gravet nye gruber, og andre er blevet sløjfet, hvilket efterhånden
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har skabt en tilsyneladende sammenhængende flade/større partier med skørnede sten. Efterhånden
som laget blev gravet bort, kunne man dog udskille flere og flere kogestengruber. Den største var ca.
1,2 m i diameter og ca. 80 cm dyb (Figur 14). Hovedparten var dog væsentlig mindre. Der blev
indsamlet en del flint i tilknytning til området, og igen så dateringen ud til at være senneolitikum/ældre
bronzealder.

Figur 14. Den største af kogestensgruberne i Felt 1SØ/KUAS set i profil. Anlæggets diameter var ca. 1,2 m, og
dybden var ca. 80 cm.

De mange kogestensgruber og lag af kogesten udsprang umiddelbart syd for kildevældene. Man må
formode, at der i området er foregået en form for aktivitet/primærproduktion, som har krævet rigeligt
med vand og varme. Desværre har det ved udgravningen ikke været muligt præcist at fastslå, hvad der
har foregået på stedet. Måske kan naturvidenskabelige analyser belyse karakteren af aktiviteterne på
stedet. Bemærkelsesværdig er de store mængder behugget flint i området. Især en ret stor andel af
pilespidser eller forarbejder til pilespidser springer i øjnene.
Sammenfattende er der ved foden af den vestlige bakkes østside konstateret aktivitet i hvert fald i to
faser: Senneolitikum/ældre bronzealder og ældre jernalder. Kildevæld i området synes at have været
omdrejningspunktet for aktiviteterne i begge faser. I senneolitikum/ældre bronzealder synes man at
have taget ophold ved kilderne og udført primære aktiviteter. I ældre jernalder har man med grøften og
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stien/trædestenene samt opstemningen eller platformen af større kampesten gjort et stort stykke
arbejde for at sikre mennesker og dyrs adgang til kilderne, men der er ikke spor efter længerevarende
ophold på stedet.

Felt 3

Felt 3 betegner et gammelt moseområde ved foden af de markante bakker, umiddelbart nord for søen.
Ca. 4.200 m2 er blevet åbnet op. Den nordvestlige del af det udpegede område er ikke blevet undersøgt
i denne omgang. Den undersøgte del af udpegningen har administrativ været delt op i tre felter: Felt
3SV, Felt 3M og Felt 3Ø (Figur 15).

Figur 15. Oversigt over de udgravede partier af Felt 3.

Allerede ved forundersøgelsen påkaldte området sig opmærksomhed, idet der blev fundet en sjælden
og spektakulær genstand i form af en såkaldt kobberfladøkse (Figur 16). Øksen er ca. 12 cm lang, og
den vejer ca. 210 g. I forbindelse med konservatorernes afrensning er der blevet konstateret
mineraliserede tekstilrester på begge sider af øksen (Figur 17). Øksen har været svøbt i et klæde af
plantefibre ved nedlæggelsen. På øksen ses nogle ret markante udposninger, hvilket formodentlig
skyldes en støbefejl; temperaturen har ikke været høj nok til, at det sidste kobber, som er kommet ud af
diglen, kunne flyde ordentligt ud. Dette kan tyde på, at støbeteknikken har været ny og fremmed.
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Figur 16. Den afrensede kobberfladøkse.

Figur 17. Nærbillede af den afrensede kobberfladøkse. Man ser tydeligt de mineraliserede tekstilrester. Længst
til venstre i billedet ses en markant udposning – formodentlig en støbefejl.
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Med hensyn til øksens datering er der to muligheder: Den kan være fra bondestenalderens tidligste
del eller fra bondestenalderens sidste del, kaldet senneolitikum. Tidligt i bondestenalderen er der en
relativ kort periode, hvor kobber fra Centraleuropa finder vej til Danmark/Sydskandinavien. Man
omsmelter kobberet lokalt og støber nye økser, bl.a. fladøkser, efter europæiske forbilleder. Næsten lige
så pludselig som kobberet dukker op i bondestenalderens tidlige del, forsvinder det igen. Først omtrent
1000 år senere, i bondestenalderens sidste del, dukker kobberet så småt igen op i Sydskandinavien –
som en optakt til den efterfølgende bronzealder. Kobberet dukker op i form af økser, som i form og
udførsel minder meget om økserne fra den tidlige del af bondestenalderen. Derfor er det vanskeligt at
bestemme Egebjerg-øksens alder.
Ekspert i de tidlige kobberfund fra Sydskandinavien, Lutz Klassen fra Moesgård Museum, har
beredvilligt stillet sin ekspertise til rådighed for en nærmere vurdering af øksen. Han hælder efterhånden
til den opfattelse, at øksen nok snarest må være senneolitisk. Samtidig understreger han dog, at
grundige analyser af metallet er nødvendige for at kunne afklare problemstillingen.
Kobberfladøksens fundsted var beliggende i Felt 3M. Ved udgravningen i Felt 3M blev det slået fast,
at kobberfladøksen skal betegnes som et enkeltfund, idet der trods omhyggelig afgravning og afsøgning
med metaldetektor omkring fundstedet ikke blev gjort yderligere metalfund, ej heller stenøkser.
Hovedparten af kobberfladøkserne synes da også at være enkeltfund. Endvidere kunne der ikke
erkendes en nedgravning eller andre strukturer i tilknytning til øksens fundsted. Den må være blevet
nedlagt direkte i det våde miljø. Ved oprensning af fundstedet fremkom en forstenet musling.
Muslingen var helt intakt, og den var forstenet i halvåben tilstand. Det kan ikke udelukkes, at muslingen
er blevet nedlagt som en offergave sammen med kobberfladøksen, men den kan lige så vel have tilhørt
den udvaskede undergrund, tilfældigvis beliggende ved kobberfladøksens fundsted.
Udgravningerne i Felt 3 viste, at nedlæggelsen af kobberfladøksen ikke er den eneste offerhandling,
som er foregået i mosen. I den østlige del af feltet fremkom fem stenøkser: To uslebne flintøkser, én
sleben flintøkse og to skafttapkiler, hvor af den ene var ret dårligt bevaret (Figur 18).
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Figur 18. Ofrede stenøkser fra den østlige del af Felt 3: To uslebne flintøkser, én sleben flintøkse og to såkaldte
skafttapkiler, hvoraf den mindste er ret dårligt bevaret.

Skafttapkilerne lå med ca. 10 meters mellemrum østligst i feltet. De to uslebne økser var nedlagt tæt
sammen i feltets vestlige del i et diffust anlæg, som var pakket med varmepåvirkede sten og hvidbrændt
flint. I disse øksers umiddelbare nærhed lå den slebne økse.
Skafttapkilerne kan dateres til enkeltgravskulturen, som er bondestenalderens midterste del, ca. 2.800
– 2.400 f.Kr. Også den slebne økse, en såkaldt Horneby-type, kan henføres til den sene del af
enkeltgravskulturen. De uslebne økser må dateres til senneolitikum eller overgangen mellem
enkeltgravskultur og senneolitikum. Der eksisterer altså et markant offermiljø i området i sen
enkeltgravskultur/tidlig senneolitikum, og dette er måske et incitament til at henføre kobberøksen til
bondestenalderens sene del. Det skal bemærkes, at der i tørven i Felt 3M, dog ikke i nærheden af
fundstedet for kobberfladøksen, blev fundet et forarbejde til en arbejdsøkse i sten/bjergart fra
bondestenalderens sene del. Det kan ikke udelukkes, at også denne genstand er et offerfund.
Ikke blot økser er blevet ofret i mosen. I kanten af tørven fremkom i områdets sydvestlige del en
bunke skår fra bondestenalderen, som kan være resterne af et offerkar. En karside fra jernalderen, som
fremkom i tørven i feltets østlige del, skal med al sandsynlighed også opfattes som resterne af et
offerkar. Der ser ud til, at området har været brugt som offersted ad flere omgange.
I Felt 3 kunne man iagttage et meget markant skifte i undergrunden mellem gult, stenet sand mod
nord og gråhvidt udvasket sand, som var overlejret af tørv/sammenbrændt tørv, mod syd (Figur 19).
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Økserne blev fundet i tørven eller i overgangszonen mellem tørven og det udvaskede sand.
Formodentlig er søen umiddelbart syd for feltet nøglen til forståelsen af denne lagserie. Den nuværende
sø er et resultat af tørvegravning i nyere tid, men med al sandsynlighed har der været en sø på stedet i
stenalderen. Øksefundene ligger alle omtrent på den samme kote (Figur 20), og formodentlig er det
udtryk for en bredzone i sen enkeltgravskultur/tidlig senneolitikum, hvori økserne er blevet nedlagt.

Figur 19. Den østlige del af Felt 3. Bemærk det markante skel mellem gult undergrundssand og hvidt, udvasket
sand.
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Figur 20. De ofrede økser i Felt 3 lå alle omtrent på den samme kote – formodentlig udtryk for en bredzone i
stenalderen. Kobberfladøksen blev fundet ved stjernen i søgegrøften.

Imidlertid har vi i området også registreret udtørrede kildevæld. En anden mulighed er derfor, at
tørvelagene og det udvaskede sand er forårsaget af kildevældene. Her ved foden af bakkerne er vand
blevet presset op til overfladen og har skabt et fugtigt og sumpet miljø, som har tiltrukket
stenalderbøndernes opmærksomhed. Forhåbentlig kan resultaterne af de naturvidenskabelige analyser
mere præcist belyse det miljø, hvori ofringerne er foregået.
I det gule undergrundssand i feltets nordlige del blev der konstateret sporadisk forhistorisk aktivitet i
form af gruber, enkelte stolpehuller og diffuse lag med lidt flint. I den nordlige del af tørvelaget i Felt
3M var der flere koncentrationer af sten og diffuse forløb af større kampesten (Figur 21). I tilknytning
til nogle af disse strukturer blev der også erkendt lidt flint. Der er muligt, at i hvert fald nogle af disse
stenstrukturer har haft til formål at sikre adgangen til vådområdet. De her skitserede aktiviteter kan ikke
umiddelbart dateres nærmere, da den indsamlede flint var ret ukarakteristisk – men nok snarest fra
bondestenalderen eller evt. bronzealderen.
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Figur 21. Et lidt diffust forløb af større kampesten i kanten af tørvelaget i Felt 3M.

I Felt 3 fremkom også de ældste spor efter menneskelig aktivitet ved Egebjerg Bakke. På en sandet
terrasse blev der fundet redskaber af flint, dateret til ca. 9.600-6.400 f.Kr. Der er tale om den periode,
som man kalder Maglemose-kulturen, og hermed er vi et godt stykke tilbage i jægerstenalderen.
Endvidere blev der også fundet redskaber fra Ertebølle-kulturen, som er den yngste del af
jægerstenalderen – ca. 5.400-3.900 f.Kr. Materialet er udtryk for, at grupper af mennesker har haft
boplads – eller i hvert fald i perioder opholdt sig – ved bredden af søen.
Pudsigt nok var det også nord for søen, at de yngste aktivitetsspor ved Egebjerg Bakke fremkom i
form af massive affaldslag fra industriel lertøjsproduktion, i nogle tilfælde som opfyldning af gamle
tørvegrave. Skårmaterialet stammer nok primært fra lervarefabrikken Annashåb, som havde til huse få
hundrede meter nord for fundstedet (i de gule bygninger ved ”Aksel K Biler”), om end også andre
keramikproducenter i Hansted og Egbjerg-området kan være repræsenteret i affaldet. Skårene i lagene
fortæller primært om de mange traditionelle stykker bord- og køkkentøj, som Annashåb-fabrikken
producerede i sin levetid mellem 1891 og 1958 (Figur 22).
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Figur 22. Et udvalg af potteskår fra de massive skårlag i Felt 3. Bemærk de to ”trefødder” længst til højre i
billedet. De har været brugt til at adskille genstandene i ovnen. De viser, at der er tale om industriel produktion.

Et kuriosum er imidlertid et større fragment af en rød grisefigur – en sparegris. Arkivar Bodil Møller
Knudsen, som har et indgående kendskab til Horsens bys og omegns pottemageri, har foreslået, at
grisen er et lille lærlingearbejde af N. P. Nielsen. Han færdiggjorde sin læretid på Annashåb i 1909 og
blev en markant pottemager med en produktion af høj kvalitet. I hele sit liv yndede han at arbejde med
rød glasur i sine værker.

Felt 4

Ved forundersøgelsen blev i dette område erkendt et stolpehul under ca. 2,5 m muld. I bunden af
muldlaget blev der registreret kulturlag med trækulsnister og lidt flint. Ved den egentlige udgravning
blev der afrømmet ca. 543 m2. Der blev registreret to profiler med oprensede udsnit af henholdsvis den
vestlige og den østlige udgravningskant, og heri kunne man erkende flere kulturlag (Figur 23). I bunden
af lagserien kunne iagttages et gammelt vækstlag/muldlag, som var overlejret af brungråt, homogent
sandmuld med spredte trækulsnister og lidt flint. Dette lag blev tolket som et kulturlag fra stenalderen.
Laget var overlejret af flere erosionslag, men også mørkere horisonter, der blev tolket som mulige
kulturlag eller vækstlag/dyrkningshorisonter fra bronze- og jernalderen.
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Figur 23. Arbejdsmand Jan Jensen oprenser et udsnit af den østlige udgravningskant i Felt 4. Bemærk det
enorme muldlag. I den oprensede profil ses flere kulturlag og erosionslag.

Generelt var der tale om meget fundfattige lag/kulturlag, så det var umiddelbart vanskeligt at datere
lagene nærmere. Det skal dog bemærkes, at der blev fundet et forarbejde til en trekantet pilespids fra
den sidste del af bondestenalderen (evt. den ældste del af bronzealderen?) ved oprensning af den østlige
profil. Desværre blev stykket fundet i den afskrabede muld neden for profilen, så den kunne ikke
henføres til et specifikt lag. Med al sandsynlighed stammer den dog fra den omtalte stenalderhorisont i
profilens nederste del. Det virker meget sandsynligt, at horisonten skal dateres til senneolitkum, evt.
ældre bronzealder.
I undergrundsniveau blev der erkendt sporadiske boplads- og aktivitetsspor i tilknytning til
stenalderhorisonten i form af stolpehuller og gruber (Figur 24). Anlæggene koncentrerede sig i feltets
sydlige del. Der fremkom tre stolpehuller. De lå spredt og udgjorde ikke en struktur. Ca. otte anlæg blev
tolket som gruber. Der var tale om uregelmæssige nedgravninger, som var mellem ca. 10 og 35 cm
dybe. Flere af gruberne havde en ret markant sort fyld, hvori der kunne være enkelte flintafslag eller
stykker af utildannet, varmepåvirket flint.
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Figur 24. Felt 4 – Anlægsspor i undergrundsniveau.

Felt 5
Langs Gl. Kirkevej fremkom ved forundersøgelsen en del stolpehuller og en kogestensgrube.
Endvidere blev der fundet et afslag af en sleben økse. Ved den egentlige udgravning blev det
konstateret, at der var tale om en dårligt bevaret boplads, som var i brug både i senneolitikum/ældre
bronzealder og i yngre bronzealder (Figur 25).

Figur 25. Felt 5 – oversigtsplan. Med sort streg er markeret to rækker af stolpehuller. Der kan være tale om de
tagbærende stolpehuller i to huse. Den østlige ”konstruktion” synes at være med forsænket østende.
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I tilknytning til den ældste fase blev der udskilt to usikre konstriktioner i form af to-skibede huse,
hvoraf det ene var med en forsænket østende (staldende). I forsænkningens fyld lå lidt flint og keramik.
Husene var meget dårligt bevarede, og kun rækken af stolpehuller efter de tagbærende stolper i hvert
enkelt hus var bevaret. Med så lav en bevaringsgrad er det svært at afgøre, om man reelt står med
resterne af et hus, eller om stolperækkerne er udtryk for noget andet. Forsænkningen i tilknytning til det
ene hus kan også blot fortolkes mere neutralt som et aktivitetsområde.
Den yngste fase – yngre bronzealder – kunne kun udskilles på baggrund af keramikfund. Der blev
ikke erkendt konstruktioner fra denne periode.
Om end der var tale om en dårligt bevaret boplads, er den alligevel vigtig for den samlede forståelse
af aktiviteterne ved Egebjerg Bakke. Bopladsens ældste fase (senneolitikum/ældre bronzealder) er
måske den tilhørende bebyggelse til det markante område med kogesten og kildevæld ved Felt 1Ø samt
de ofrede økser fra senneolitikum i Felt 3. I så fald er der tale om en sjælden helhed. Om ikke andet
understreges det, at perioden senneolitikum/ældre bronzealder er stærkt repræsenteret ved Egebjerg
Bakke – de diffuse bopladsspor fra Felt 4 er formodentlig også fra denne periode.

Matr. 6c

Figur 26. Matrikel 6c – oversigtsplan med samtlige anlægsspor.
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På matriklens nordlige del blev der ved forundersøgelsen konstateret væsentlige fortidsminder i form af
mulige systemgrave. Anlæggene lå i vestlig forlængelse af de mulige systemgrave i Felt 1V. Endvidere
blev der længere mod syd på grunden konstateret enkelte stolpehuller og gruber, bl.a. en større
affaldsgrube med et righoldigt skårmateriale, som kunne dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk
jernalder. Anlægssporene på den sydlige del af matriklen var dog for diffuse til at kunne karakteriseres
som væsentlige fortidsminder, og denne del af matriklen kunne umiddelbart frigives til anlægsarbejde.
I alt blev der ved udgravningen registreret ni mulige systemgrave og mere traditionel bopladsaktivitet
i form af nogle spredte stolpehuller og smågruber (Figur 26). Bygherre ønskede at begrænse indgrebet i
fortidsminderne for på denne måde at reducere udgifterne til arkæologi. I store dele af området lod
dette sig gøre på grund af den lokale topografi: En nogenlunde plan flade, som dog udgjorde en svag
lavning i terrænet. Derfor skulle der udlægges en sandpude over området, hvori den kommende
bygnings fundamenter skulle nedgraves til et niveau lige over toppen af fortidsminderne. I princippet
ville anlæggene altså forblive urørte under sandpuden, og derfor kunne man undgå en egentlig
udgravning af anlæggene, herunder større maskinsnit, og blot nøjes med en fladeregistrering – altså
oprensning, opmåling, fotos og indsamling af eventuelle fund. Enkelte mindre anlæg blev dog udgravet
med spade og ske, og i vejforløb med kloakforløb og øvrige rørtraceer var det nødvendigt at udgrave
også de store anlæg. Tre af de mulige systemgrave kunne derfor undersøges nærmere, og der var
mulighed for at iagttage nedgravningen og jordlagene i profil.
Med den pågældende metode er fortidsminderne blevet bevaret i jorden til fremtidige arkæologer.
Det er imidlertid vanskelig at tolke fortidsminderne alene på baggrund af en fladeregistrering. Netop
systemgrave er komplicerede anlæg, som kræver mange snit og afgravninger for at kunne erkendes.
Derfor er det fortsat vanskeligt at afgøre, om der er tale om systemgrave og et Sarupanlæg på stedet.
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Figur 27. De mulige systemgrave fra forundersøgelsen og de egentlige udgravninger markeret med rødt.
Bemærk, at anlæggenes forløb synes at afsnøre det vestlige bakkedrag. Den blå stjerne markerer en mulig
offergrube.

De ni anlæg placerede sig i et nærmest halvmåneformet forløb, som afsnørede bakkens sydlige del
(Figur 27). Netop dette samspil mellem anlæggenes placering og områdets topografi med en markant
bakke, som skyder sig frem i landskabet mod syd, omgivet af tidligere vådområder, er et tungtvejende
argument for stadig at tale om et muligt Sarup-anlæg. Anlæggene er i sig selv ikke overbevisende som
systemgrave. Blandt de anlæg, hvor snit var muligt, fornemmede man i de fleste tilfælde, at der var tale
om en eller anden form for bevidst nedgravning (Figur 28). På den anden side var nogle også af en
sådan karakter, at rodvælter eller andre naturfænomener (herunder blot undergrundsvariation) kunne
være forklaringen. På grund af de relativt smalle traceer er de snittede anlæg ikke blevet totalt blotlagt,
hvilket yderligere vanskeliggør tolkningen.
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Figur 28. Oprensning af maskinsnit i en af de mulige systemgrave. Af profilen fremgår det, at jordlagene er
forstyrret/har været opgravet.

I tilknytning til de mulige systemgrave blev der ikke fundet genstande med undtagelse af lidt
flintafslag i toppen af enkelte anlæg. Til gengæld blev der i en grube fundet keramik, som stammede fra
den periode af bondestenalderen, hvor Sarup-anlæggene var i brug. Gruben lå på indersiden af forløbet
med de mulige systemgrave (Figur 27). Ofte finder man offergruber på indersiden af grøftforløbene ved
Sarup-anlæggene. Gruben kan ikke entydigt karakteriseres som en offergrube, men en stor del af
genstandsmaterialet i gruben var sekundært brændt – måske udtryk for en rituel afbrænding?
Indtil videre må konklusionen være, at der er indicier på et Sarup-anlæg på stedet, men der foreligger
stadig ingen entydige beviser. Endvidere blev der erkendt mere traditionel bopladsaktivitet i form af
stolpehuller og små-gruber. Disse anlæg kan knytte sig til det mulige Sarup-anlæg, men det er nok mere
sandsynligt, at anlæggene vidner om aktivitet på stedet i yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.
Dette tidsrum er i hvert fald repræsenteret i kraft af den tidligere nævnte affaldsgrube, som fremkom
længere mod syd på grunden ved forundersøgelsen. Ved muldafrømningen til en ny butik umiddelbart
syd for det udpegede område fremkom da også en større grube/et grubekompleks fra denne periode.
Anlægget blev hurtigt registeret i forbindelse med den korte udgravningskampagne i 2012.
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Undersøgelsernes perspektiver
Kobberfladøksen må betegnes som undersøgelsernes mest spektakulære fund. Hvad enten øksen skal
dateres til bondestenalderens tidligste eller sene del, er der tale om et meget sjældent fund. For
hovedparten af de kobberfladøkser, som kendes fra Danmark, er fundomstændighederne usikre.
Egebjerg-øksen kan sættes ind i en kontekst, og det gør fundet speciel. Øksen er blevet nedlagt for sig
selv i et vådt som en offergave. Forhåbentligt kan de naturvidenskabelige undersøgelser bidrage til en
mere detaljeret beskrivelse af det miljø, som øksen er blevet nedlagt i. Øksen bør underkastes grundige
metallurgiske undersøgelser. Ved at få belyst metallets indhold af forskellige sporstoffer kan man
udskille de områder, hvorfra metallet kan stamme, og på dette grundlag kan man bedre vurdere, om
øksen skal dateres til bondestenalderens tidlige eller sene del.
I et nationalt perspektiv skiller Horsens-området sig ud ved flere væsentlige kobberfund fra den
tidlige del af bondestenalderen. Bedst kendt er nok de to store depotfund fra henholdsvis Bygholm og
Årupgård. Kobberfundet fra Årupgård stammer med al sandsynlighed fra et Sarup-anlæg, hvilket
understreger, at metal har været noget særligt – måske tillagt magiske egenskaber og i hvert fald
tilknyttet den rituelle sfære. På bakkerne oven for Egebjerg-øksens fundsted kan der have ligget et
Sarupanlæg. Såfremt kobberfladøksen fra Egebjerg er tidligneolitisk er der endnu engang tale om en
kobling mellem metal og kultanlæg. Forhåbentlig kan fremtidige undersøgelser i den resterende del af
det udpegede område afklare, om der er tale om et Sarup-anlæg. Undersøgelserne ved Egebjerg Bakke
er under alle omstændigheder vigtige, idet de knytter an til forskningen i den tidlige bondestenalders
komplicerede offerritualer, der udspiller sig både ved periodens grave (dysser og jættestuer), kultpladser
samt i vådområderne.
Foruden kobberfladøksen blev der i moseområdet fundet ofrede stenøkser fra den mellemste og
sene del af bondestenalderen, og det kan tyde på, at kobberfladøksen snarere skal dateres til denne
periode. Aktivitetsområdet med kogestenene ved Felt 1Ø og bebyggelsessporene i Felt 4 og Felt 5 skal
formodentlig også dateres til senneolitikum/ældre bronzealder. Der tegner sig et billede af en sjælden
helhed – også i et nationalt perspektiv – med boplads, aktivitets- og produktionsområde samt
offerplads, som fortjener grundigere forskning. Der er tale om en brydningstid, hvor metallets indtog
begynder og forandrer samfundet. Med den såkaldte fladehugningsteknik oplever flinthåndværket dog
en sidste opblomstring i forsøget på at konkurrere med det prestigefyldte metal.
Også det store flintmateriale fra maglemosekulturen må betegnes som et væsentligt fund. Lokaliteter
fra denne periode er vanskelige at erkende ved de traditionelle udgravningsmetoder, eller pladserne kan
være helt pløjet i stykker, så al materialet ligger spredt i pløjelaget uden den store udsagnsværdi.
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I kraft af de store bopladser fra ældre jernalder, som i de seneste år er blevet erkendt øst for
Egebjergvej, er det en væsentlig iagttagelse, at der også blev erkendt aktiviteter fra denne periode ved
Egebjerg Bakke. Det drejer sig om trædestenene/den brolagte sti. Anlægget vidner om, at der i
nærheden må have ligget en bebyggelse fra denne periode. Hermed er der lagt endnu et brik i
puslespillet om periodens lokale boplads-udvikling. Sådanne lokale udviklinger er i sidste ende
grundlaget for analyser på regionalt og nationalt plan. Endvidere er den brolagte sti og opstemningen
eller platformen ved kilderne et sjældent indblik i jernalderbøndernes udnyttelse vandresurserne.

Dataliste
Udgravningerne ved Egebjerg Bakke er i Horsens Museums journal-system betegnet HOM 2660. I
Kulturstyrelsens

system

er

journalnummeret

2010-7.24.02/HOM-0010.

De

detaljerede

udgravningsberetninger og al orginal-dokumentation opbevares i Horsens Museums arkiver. Endvidere
er alle data fra udgravningen indtastet i MUD-databasen. De ved undersøgelsen fremkomne genstande
er blevet vasket og nummereret af personale ved Horsens Museum. Genstandene opbevares i Horsens
Museums magasiner.
Beretningerne for de egentlige udgravninger følger den budgetmæssige opdeling, og der foreligger
derfor følgende rapporter (se desuden Figur 29):
Beretning

Farvekode

Bygherre

HOM 2660 Egebjerg Bakke Felt 1Ø + Felt 3M

Grøn

Egebjerg 1 ApS

HOM 2660 Egebjerg Bakke Felt 3SV + Felt 4

Gul

Egebjerg 1 ApS

HOM 2660 Egebjerg Bakke Felt 3Ø + Felt 5

Blå

Andelsboligforeningen Odinsgaard

HOM 2660 Egebjerg Bakke Matrikel 6c

(ingen)

Egebjerg 1 ApS

HOM 2660 Egebjerg Bakke Matrikel 6c, etape 2

(ingen)

Egebjerg 1 ApS
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Figur 29. Budgetopdelingen af de egentlige udgravninger på Egebjerg Bakke. Felter med samme farve er
sammenhørende budgetmæssigt. Indtil videre foreligger der to budgetter for egentlig udgravning på matrikel 6c.
Området er endnu ikke færdig udgravet. Der er endnu ikke lagt budget for de brune områder (Felt 2 + Felt
3NV). I forlængelse heraf er områderne endnu ikke udgravet.
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Tidstavle
periode

underperiode

kalenderår
f./e.Kr.
1536

middelalder
1066
1066
vikingetid

750
750
germansk jernalder
400

jernalder

romersk jernalder

Kr.f./
år 0

førromersk jernalder
yngre bronzealder

500
500

bronzealder
ældre bronzealder
1700
1700
sen-neolitisk tid

2400

enkeltgravstid
2800
yngre stenalder
(neolitikum)

mellem-neolitisk tid
(tragtbægerkultur)
3300
tidlig-neolitisk tid
(tragtbægerkultur)

ertebøllekultur
ældre stenalder
(mesolitikum)

3900
3900
5400

kongemosekultur
6800
maglemosekultur

9000
9000

ældste stenalder
(palæolitikum)

12500

Med gult er markeret de tidsperioder, hvortil der med sikkerhed er konstateret anlægsspor ved udgravningerne på Egebjerg
Bakke.
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