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De arkæologiske udgravninger ved Horsegård 2021-22

Af Louise Søndergaard

Som så ofte før har en arkæologisk udgravning 
afsløret, at en tilsyneladende bar, åben mark 
har været noget ganske andet i fortiden. Da det 
besluttedes at iværksætte en parceludstykning 
af marken mellem Horsegård og Søringen i den 
vestlige del af Galten, vidste vi nok, at området 
havde været arena for alskens aktiviteter rela-
teret til de nærliggende bondegårde i historisk 
tid. Men at der længe før allerede havde været 
udstykket til parceller, var der ingen, der kunne 
ane. Den følgende artikel spænder således tem-
melig vidt – fra jernalderens parcelhuspionérer, 
over en brønd, en fordrukken herredsfoged og 
et teglværk til de nyeste udgravninger under og 
omkring den nedbrudte gård.

De tidligste spor af menneskelig aktivitet

Den kommende udstykning Horsegård ligger i 
et fint, bølgende landskab, der gennemskæres 
af en langstrakt mose, som skal omdannes til 
regnvandsbassin centralt i den nye udstykning. 
Selvom mosen er lavtliggende i forhold til det 
øvrige, ligger den stadig højt, da terrænet ge-
nerelt er faldende mod nord, hele vejen ned til 
Lyngbygård Å, 1 km borte. De topografiske for-
hold på stedet er specielle, da undergrundens ret 

sandede karakter kombineret med det bakkede 
terræn har forårsaget massiv erosion igennem 
årtusinder. Allerede i stenalderen var mosen 
dækket af et kraftigt sandlag, der flød ned fra 
skråningerne. Arealet byder på flere sandede – 
og dermed veldrænede – plateauer med bredt 
udsyn, som har været oplagt til bebyggelse gen-
nem alle oldtidens perioder. 

De arkæologiske forundersøgelser viste, at 
der har været periodevis aktivitet på arealet al-
lerede i bondestenalderen. De ældste spor, fra 
knap 2500 år f. Kr., var sporadiske: et potteskår 
med særlig ornamentik hist, og halvdelen af en 
fladehugget dolk pist. Fundene lå meget spredt 
på hele arealet som svage vidnesbyrd om, at no-
gen har været her, men endnu fandt ingen det 
nyttigt at slå sig permanent ned. 

Ældre jernalder – den første udstykning

Omkring 500 f. Kr. rykkede de første rigtige ny-
tilflyttere ind. De tagbærende stolpehuller efter 
tre øst-vest orienterede langhuse lå sammen i et 
lille område på det højeste plateau. Husene var 
mellem 15 og 20 meter lange, og der var hverken 
spor af vægge eller indgange. Kun resterne af de 
tagbærende stolpehuller stod tilbage, og de var 
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nær fundtomme. Det er ellers de fund, der ud-
graves af stolpehullerne, der bruges til at datere 
oldtidens huse nærmere, da det ofte tager en rum 
tid, før der foreligger kulstof 14-dateringer. 

Det så imidlertid ud til, at de potteskår, som 
bebyggelsen her har genereret, var blevet smidt 
i nogle nærliggende gruber. Som nævnt var un-
dergrunden sandet, men netop gruberne var ned-
gravet i et leret område, som strakte sig vest og 
syd om det plateau, som bebyggelsen lå på. I dis-
se nedgravninger af varierende størrelse fandtes 
masser af potteskår, og foreløbige undersøgelser 
peger på en datering i den tidligste del af den 
førromerske jernalder, der følger lige efter bron-
zealderen (ca. 500 f. Kr.). Bebyggelsen har tilsy-
neladende blot eksisteret en generation eller to, 
før den af uvisse årsager blev forladt. 

Yngre jernalder – de store gårdes æra

Knap 1000 år skulle arealet henligge i fred og ro, 
før nogle jernalderbønder atter fik øjnene op for 
stedets fortræffelige egenskaber. Ret usædvan-
ligt for jernalderens bebyggelsesmønster var det 
nu mosebredden, der blev udset som det mest 
velegnede sted for anlæggelsen af to gårde.

Gårdene ved mosebrinken har været samti-
dige, hvilket man kan se ved, at gårdspladser-
ne delvist omkranses af fælles hegnsforløb. 85 
meter af mosens østlige bred har været bebyg-
get, og det hegnsforløb, der har skullet afgrænse 
bebyggelsen mod mosen, løb så langt ude i den 
fugtige lavning, at undergrunden ser helt ander-
ledes ud her. I flere af hegnets stolpehuller var 

der rester bevaret af stolpen. Generelt var beva-
ringen af de arkæologiske spor rigtig god på ste-
det, og i mange af husenes stolpehuller kunne 
man se de formuldede spor af spejlkløvede ege-
planker i stolpehullets overflade. 

I yngre jernalder voksede langhusene be-
tragteligt, og gårdsanlæggene bestod gerne af 
et stort hovedhus, et mindre værkstedshus/stald 
og et par små udhuse. Hele komplekset kunne 
så være omkranset af et hegn, der kunne være 
konstrueret som enkeltradet hegn, faskinehegn 

Udgravningsfeltet på et luftfoto. En del af Sømosen 
ligger til venstre i billedet. I vinklen til højre for 
udgravningsfeltet ses Horsegård – nabo til Søgården 
gennem et par århundreder, før sidstnævnte blev 
udflyttet. Ortofoto: Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering.
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eller som et mere avanceret sadeltagshegn med 
overdækket opbevaring langs hegnets inderside.

På udgravningen ved Horsegård var der tale 
om to regulære gårdsanlæg. Et mindre mod 
syd på omtrent 850 m2 bestående af et 27 me-
ter langt, centralt placeret hovedhus og et min-
dre værkstedshus eller stald på 12 meter. Der-
til fandtes der uden for hovedhusets indgang et 
par små udhuse. Hegn kunne ses på tre sider af 
gårdsanlægget. Der sås ingen afgrænsning af 
den østlige side af gården, men det kan skyldes 
bevaringsforhold, da terrænet stiger, og under-

grunden skifter markant karakter ved det yder-
ste sæt tagbærende stolper i hovedhuset.

Det nordlige gårdsanlæg var noget større og 
så tilmed ud til at være blevet udvidet på et tids-
punkt, da her var rester af to store langhuse for-
uden et mindre værkstedshus og flere små ud-
huse. Dette gårdsanlæg har været knap 2.000 
m2 og således mere end dobbelt så stort som det 
førstnævnte. Bebyggelsen har næppe varet mere 
end en generation – allerhøjst to – og formentlig 
kan det forklares hvorfor. 

Ingen røg uden brand

I samtlige huse og værkstedsbygninger var der 
spor af brand. Dette sås som sorte, forkullede 
stolpespor – særligt i væg-stolpehullerne, som 
følge af ekstrem varmepåvirkning. Fænomenet 
var mest hyppigt i bygningernes gavle, hvor hele 
forløb af vægstolpehuller fremviste knivskarpe, 
forkullede plankespor. 

Det ser ud til at have været en ganske om-
fattende ildebrand, og eftersom der også var ty-
delige brandspor i det nordligste langhus, som 
repræsenterede den nyeste udvidelse af det sto-
re gårdanlæg, har branden nok gjort en ende på 
udstykningen ved mosebrinken. Måske skyldes 
den manglende genopførelse af husene, at be-
byggelsens beboere omkom i den altfortærende 
katastrofe. I hvert fald rundede branden Galtens 
anden, glemte udstykning godt og grundigt af. 

Der blev gjort forsvindende få fund i udgrav-
ningen af de ellers temmelig talrige stolpehuller. 
Der er tale om meget få potteskår og en enkelt 

Oversigt over bebyggelsen ved mosebredden.  
Den nordlige gård er markeret med lys grøn farve og 
den sydlige, mindre gårdsenhed mod syd med grøn.  
Mosen er markeret med blå. 
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skubbekværn fra et tagbærende stolpehul. I et 
par gruber blev der fundet flere knusesten samt 
fragmenter af kværnsten, hvoraf nogle så ud til 
at have været genbrugt som kogesten. En afsøg-
ning med metaldetektor gav imidlertid en smule 
bid. I en moderne drængrøft blev der fundet en 
ganske velbevaret bøjlefibel i bronze. Drængrøf-
ten går tværs gennem et af de mindre værksteds-
huse, så mon ikke man med en vis sikkerhed kan 
relatere fibel og hus til samme brugsperiode. Fi-
blens såvel som husets stil og udformning synes 
i hvert fald at kredse omkring 400-500 e. Kr. 

En brønd fra 1600-1700-tallet
Fundrigdommen steg, så snart man nærmede 
sig det område, hvor Galtens ældste kendte gård, 
Søgård, har ligget før udflytningen i slutningen 
af 1800-tallet. Man kan se gårdens placering på 
gamle kort, og der findes skriftlige kilder, der 
fortæller, at gården bliver handlet i starten af 
1600-tallet, hvorfor den jo i hvert fald har ligget 
der lidt inden da. 

Udgravningen kom ikke i direkte berøring 
med selve gården, men i udgravningens fjerne-
ste hjørne fandtes et område med mange fund. 
Det var vanskeligt at få overblik over anlæg-
gene, da det var i den yderste kant af udgrav-
ningen, men her lå masser af potteskår fra gla-
serede fade og stjertpotter, en hvæssesten, et 
fragment af en fin kridtpibe med snoet rør, glas-
skår og jernsøm. Fundene pegede på en datering 
i 1600-1700-tallet. 

Det største fyldskifte viste sig at være en 
brønd med intakt brøndkasse. Brønden var be-
varet til omkring tre meters dybde under muld-
overfladen og opbygget af tværliggende planker 
omkring fire hjørnestolper. Bevaringen var op-
timal i det fugtige ler, og der blev krydset fing-
re for spektakulære fund af både træspande og 
stiger på brøndens bund. Det blev der desværre 
ingenting af, men på vej ned fandtes der i fylden 
uden om brøndkassen masser af dyreknogler og 
-tænder, som må være slagteaffald fra gården, 
potteskår fra hornmalede lerfade og stjertpotter, 
samt en trægenstand, der ligner et mindre åg. På 
brøndens bund lå der mellem det tykke lag af 

Bøjlefiblen blev fundet i en drængrøft, der var gravet 
direkte igennem det lille værkstedshus på den nordlige 
gårdsplads. Den var fint ornamenteret, trods sin enkel-
hed, og har været båret på tøjet som en sikkerhedsnål.
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grene og blade, som må være blæst ned i brøn-
den, mens den endnu var åben, en kniv i to dele. 
Den har været fin med træskæfte og kniv-ende 
i sølv, og det ser ud, som om skæftet har været 
belagt med sølvfolie/bladsølv. Det må have væ-
ret ærgerligt for ejeren, at den var gået itu, og 
måske er den smidt herned i arrigskab herover, 
for der var meget få fund fra selve brøndfylden. 
Hvis kniven viser sig at kunne dateres til om-
kring 1700, kan den have tilhørt den berygtede 
Herredsfoged Jessen, som fra 1695-1711 gjorde 
sig særdeles upopulær i Galten (Egebjerg 1918; 
Johansen 2015). 

En sidste ting skal bemærkes omkring 
brøndkassen. Hjørnestolperne viste sig at være 
genbrugt bygningstømmer fra en bindings-
værkskonstruktion. De var alle fire tilhugget 
egetømmer med taphuller, og ser ud til at have 
fungeret som vægstolper i en spærfagskonstruk-
tion, da de havde skrå overskramninger til mon-
tering af de skrå spær. En årringsdatering af den 
ene af hjørnestolperne viste en datering i 1503. 
Det vil sige, at træet er fældet i det år, og man 
kan forestille sig, at det måske har været tømmer 
fra den første fase af Søgården. Da man skulle 
udskifte noget bygningsmasse omkring 150 år 
senere, har man måske valgt at genbruge nog-
le af disse elementer i udfærdigelsen af den nye 
brønds trækasse. Det kunne være spændende at 
vide, om Søgården måske har en endnu ældre 
forløber, men det må fremtidige arkæologiske 
udgravninger under gården vise. 

Teglværk – fra starten af 1900-tallet

Det nyeste aftryk på marken blev afsat i begyn-
delsen af 1900-tallet. Her fik ejeren af Horse-
gård Martin Kragh den idé at opføre et teglværk 
på sin matrikel. Han havde næppe nogen anelse 
om, at han byggede sit lille teglværk lige midt 
oven i et af de værkstedshuse, som jernalderbøn-
derne havde arbejdet i 1500 år før ham. Takket 
været den massive erosion på arealet, lå der et 
tykt lag beskyttende sand hen over jernalderbe-
byggelsen, og byggeriet af teglværket ødelagde 
heldigvis ikke de arkæologiske spor. Ovnen sås 
som et 12 x 8 meter stort område, der bestod af 

I udgravningens nordøstlige hjørne dukkede Søgårds 
gamle brønd op. Her er brøndkassen under udgrav-
ning, og man ser tydeligt den lyse lerprop inde i brønd-
kassen, mens opfylden uden om brøndkassen består  
af mørk jord med slagteaffald, træ og keramik iblandet. 
Selve kassen var opbygget med hjørnestolper og  
tværgående planker.
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to rektangulære teglstensgulve med et arbejds-
område imellem. Teglstensgulvene har sikkert 
været ovnkamrene til fyring af stenene. Imellem 
kamrene lå der bunker af ler, aske fra ovnene, 
ubrændte sten og ødelagte sten. I mulden om-
kring ovnen fandtes der masser af fejlbrændte 
sten, og teglværket blev da heller aldrig nogen 
succes. Det eksisterede i en meget kort årrække 
indtil 1917, men nåede da at levere sten til Gal-
tens gamle apotek (Bjerge og Sørensen 2021, 
79-81; Johansen 2021, 13).

Pudsigt nok blev der samtidig med udgrav-
ningsperioden udgivet en bog om netop tegl-
værker i Østjylland (Bjerge og Sørensen 2021). 
De to forfattere havde også udgravningens lille 
teglværk med, men vidste ikke nøjagtigt, hvor 
det havde været placeret. De besøgte med stor 

begejstring udgravningen og fik således en helt 
korrekt placering af værket. Arkæologien kan 
altså også bidrage til at løse mysterier af mere 
nutidig karakter.

Udgravningerne 2022

Ejendommen Horsegård, som blev nedrevet i 
starten af året for at give plads til en kommen-
de børneinstitution, har eksisteret gennem flere 
hundreder år. Ejerlisterne går tilbage til slutnin-
gen af 1500-tallet, hvor vi møder den første om-
tale af en ejer af Horsegård, og vi kan se af de 
gamle kort, at gården har haft mange udform-
ninger igennem tiderne. 

Det er bl.a. disse udformninger, som muse-
ets arkæologer forsøger at grave frem i efteråret 
2022. Den flotte have graves til ukendelighed, 

Teglværket blev afdækket 
af to omgange. 

Julie og Morten er i gang 
med afrensning 

af den vestlige del, 
der formodes at være 

et ovnkammer med 
teglstensgulv. 
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mens bygninger fra jernalderen i form af stol-
pehuller toner frem i den tidligere baghave un-
der æbletræerne. Midt i haven er der stolpehuller 
efter mindst ét langhus på 20 meter, som ind-
ledningsvis ser ud til at kunne dateres til midt i 
1600-tallet. Parallelt hermed ses resterne af en 
stensat syld, som er en række sten, hvorpå fod-
remmen har hvilet, og dette hus kan dateres til 
efter 1700, på baggrund af nogle potteskår fun-
det under huset, med en særlig glasurteknik, der 
først blev opfundet på dette tidspunkt. Der er 
altså – som de skriftlige kilder også bekræfter – 
adskillige bebyggelsesfaser af Horsegård under 
græsplænen! Der ser også ud til at have været en 
sø engang – måske et lille gadekær – som er ble-
vet nedlagt og fyldt op formentlig slut 1600-tal. 
Den glæder vi os til at grave ned i, for her ser ud 
til at være rigtig gode bevaringsforhold for or-
ganisk materiale, og en træskohæl med træsøm 
blev fundet her i forundersøgelsen. 

Det yngste fund, som er dukket op i en lav 
nedgravning under et ahorntræ midt i haven, var 
en rusten metalkasse, der bl.a. indeholdt avispa-
pir med gotisk skrift, en lerhest og et vældig fint 
pibehoved af porcelæn til en langpibe, af den 
slags der var populære omkring 1900. Piben var 
bemalet med en hest, og det har næppe været 
tilfældigt, når det netop er Horsegård, der gra-
ves på. 
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