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Urnegrav og kultplads ved Hørning
Af Merethe Schifter Bagge

En ny skole i udkanten af Hørning, hvor Herredsvejen rammer Blegindvej, 
skulle blive anledningen til opdagelsen af usædvanlige oldtidsminder fra 
både sten- og bronzealder. Ganske tæt på den nye skolegrund blev der i 1897 
registreret en mulig overpløjet gravhøj (sb. 160202-2), som i dag kun ses som en 
svag forhøjning i landskabet. 120 år senere afsøgte en ihærdig detektormand, 
René Hansen, marken omkring gravhøjen, hvor han fandt flere fragmenter 
til et fuldgrebssværd eller -dolk fra ældre bronzealders periode II (1500-
1300 f.Kr.). Med disse to oplysninger i rygsækken drog arkæologerne med stor 
spænding på forundersøgelse på skolegrunden, og det viste sig, at området bl.a. 
gemte på grav, kultplads og kulturlag.

Stærk byudvikling får oldtiden frem i lyset
Hørning er i disse år omdrejningspunkt for en stærk byudvikling, som 
direkte afspejler sig i den stigende mængde af oldtidslevn. Kendskabet 
til Hørnings fortid er inden for ganske få år øget væsentligt, og særligt 
yngre jernalder synes at være stærkt repræsenteret i byens yderkanter (se 
bl.a. artikel af Vegeberg Jensen i denne årbog). I samme åndedrag må 
selvfølgelig også nævnes den nationalt betydende ryttergrav fra Fregerslev, 
som blev udgravet i 2017. Til gengæld har det været lidt småt med levn 
fra tidligere tider, så udgravningsresultaterne ved Skovsgårde III sydøst 
for Hørning var i særdeleshed kærkomne. I slutningen af marts måned 
2020, satte bygherre (Skanderborg Kommune) arkæologerne i gang med 
at forundersøge ca. 7 hektar på et svagt kuperet terræn, som falder let 
mod nord. Den sydlige del af arealet ligger højest, omkring 60 meter over 
havoverfladen og det er da også her, man er tættest på en overpløjede 
gravhøj, som kun ligger 20 meter fra udstykningsarealet. Tættest på 
gravhøjen dukkede de væsentligste oldtidslevn op, og der blev indstillet til 
en udgravning af 4500 m2.

Gådefulde huse
Da al pløjejorden blev fjernet, stod det klart, at moderne tiders pløjning 
havde skubbet voldsomt meget rundt på jorden og dermed skjult 
istidslandskabets konturer. Konturerne må til gengæld have været synlige 
i oldtiden, da det var tydeligt, at formerne på landskabet var inddraget i 
den valgte placering af to små, grøftebyggede huse (se plantegning næste 
side, nr. 1 og 2). På en langstrakt, smal forhøjning lå de to huse tæt op ad 
hinanden, og kun få meter herfra faldt terrænet ca. 0,3-0,5 m, både mod 
øst og vest. Det lyder måske ikke af meget, men særligt faldet mod øst, i 
retning mod højen, virkede i felten ret stejlt. 
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De to huse varierede i størrelse. Det sydligste hus var omkring 5,5 m2 
stort, mens det nordligste hus var lidt større, omkring 8,5 m2. Begge var 
grøftebyggede og forholdsvis ensartede huse. Det sydligste hus var ringe 
nedgravet og derfor meget dårligere bevaret end dets nordlige nabo, som 
var dybere funderet og dermed rummede flere konstruktionsmæssige 
detaljer. Blandt andet kunne man her se dybere nedgravninger i hjørnerne 
samt midt i hver grøft. Mod sydøst var der en smal indgang på ca. 50 cm. 
Væggene var indtrukne mod syd og nord, mens de to sidste vægge var 
nogenlunde lige. Særligt i den nordøstlige del lå der en del sten i grøften, 
og derudover blev der fundet lidt flintafslag samt et lille stykke keramik. 
Ved muldafrømning blev der fundet en flad, helt rektangulær sten (44 
x 20 x 11 cm). Stenen kan muligvis have haft en funktion i huset, evt. 
som dørtrin. Desværre lå stenen ikke på sin oprindelige plads, da den 
var blevet trukket af gravemaskinen. Til gengæld var husets indgang ca. 
samme bredde som stenen og sås i det sydøstlige hjørne, dvs. indgangen 
vendte op mod gravhøjen. 
Husene er for små til at være beboelseshuse og skiller sig klart ud fra både 
bondestenalderens og bronzealderens huskonstruktioner. Der var ikke 
bevaret noget gulvlag, som ellers kunne afsløre, om husene har haft en 
form for værkstedsfunktion, evt. flintesmedens værksted. Ej heller de 
sparsomme fundmængder i væggrøfterne kunne afsløre husenes formål. 
Tilbage er at se på selve udformningen og placeringen af husene. De 
små firkantede bygninger lå som før nævnt på en lille aflang forhøjning i 

Digitaliseret plan. De omtalte anlæg i artiklen er markeret med tal. 1 og 2: Grøftebyggede 
huse. 3: Mulig omrodet brandgrav. 4: Urnegrav. 5: Lang grøft. 6: Vådområde med 
opfyld fra yngre stenalder. 7: Fund af skafttungepil. 8: Den overpløjede gravhøj.
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Her ses et foto fra forundersøgelsen, hvor man er i gang med at afrense de to kulthuse 
med graveske. Det kan anes, at terrænet er hævet netop her.

Det nordligste grøftebyggede hus (K2), her som det blev set første gang i forundersøgelsen. 
Set fra vest. 
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landskabet vest for en gravhøj. Alene dét gør, at vi må se på, om husene 
kan være såkaldte kulthuse. 
Kulthuse kendes i flere udformninger både fra sten- og bronzealderen. 
De knyttes til dødekulten og findes nær høje og jættestuer. Blandt andet 
kulthuse i Herrup ved Ringkøbing (Fabricius & Becker, 1996) har flere 
fællestræk med husene på Skovsgårde. En tolkning af husene som værende 
kulthuse virker plausibel. Hvad der er foregået i husene, kan vi derimod 
kun gisne om. Kan det have været en form for kapel eller måske offersted? 
I andre kendte velbevarede kulthuse fra stenalderen er der ind imellem 
fundet ofringer af smukke ornamenterede kar. Måske har de rummet mad 
og drikke til guderne? 
Ved Skovsgårde er der flere tegn på, at området engang kan have været 
forbeholdt religions-og dødedyrkelse, nemlig en grav og en grøft med 
afbrændte lag (se næste afsnit). Også den detektorfundne bronzedolk eller 
-sværd vidner om, at genstande kunne være ofret her, eller også stammer 
den fra en oppløjet/forstyrret grav. 

Stensat urnegrav med gravgaver
I den vestlige del af feltet dukkede der en meget flot og rimelig velbevaret 
stensat urnebegravelse op (se plantegning, nr. 4). Granitsten var blevet 
flækket for at skabe den perfekte lille stenramme, som kun lige akkurat 
kunne rumme urnen. De var så velsatte, at det var svært at løsne stenene, 
så man kunne se urnen i profil. Karret var meget medtaget af mange 
århundreders jordtryk, og det kunne ikke tages op i et helt stykke, men 
observationerne på stedet fortæller, at der er tale om et toleddet kar med ru 
underdel. Karret var dækket af et lerlåg og under låget lå der hvidbrændte 
knogler. Øverst i knoglefyldet lå en slank, lancetformet pilespids i bronze. 
Endnu en bronzegave var medgivet, nemlig en ragekniv, som var stukket 
lodret ned i knoglefyldet. Det var tydeligt, at de to gravgaver var placeret 
med omhu, efter at den afdøde var lagt i urnen. De hvidbrændte knogler 
var også omhyggeligt renset fra ligbålets trækul, så kun knoglerne lå 
tilbage. Jacob Kveiborg fra Moesgårds naturvidenskabelige afdeling har 
gennemgået knoglerne, og det viser sig, at der i de knap 2500 g knogler 
er en stor mængde kraniefragmenter, tandrødder og 25-30 finger- og/
eller tåled. Fragmenter af øvrige kropsdele er dog også tilstede. Knoglerne 
peger på, at der formodentlig er tale om en yngre, voksen mand, hvilket 
stemmer godt overens med de to gravgaver.
Graven kan ud fra ragekniven dateres til yngre bronzealder periode 
4 (1100-900 f. Kr.). Ragekniven har et trekantet blad med ret ryg, er 
enægget og med bagudbøjet spiralgreb (Type XI B 3b, Baudou 1960). Den 
er ornamenteret med blot en enkelt streg langs kanten og er 83,7 mm lang. 
Pilespidsen er usædvanlig, både i dens tilstedeværelse i graven, men også 
som type. Brug af bue og pil i Danmark i bronzealderen er nærmest 
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Nærbillede af urnegraven. Her ses ind i stenkammeret, hvor kanten af urne anes. De 
mørkbrændte skår stammer fra lerlåget, og bronzepilen ligger der lige så nydeligt. Hvis 
man kigger godt efter, kan man også lige netop se ragekniven stikke op. 

De to gravgaver – ragekniv og pil - efter konservering.
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ukendt til trods for, at det ses afbildet på flere helleristningssten fra samme 
periode (Jensen, 2002:405). Dog er der med detektorførernes indtog over 
Danmark sikkert mulighed for, at antallet af bronzealderpile kan stige, 
men indtil videre er fundet fra Skovsgårde blandt de få. Pilen er slank 
og lancetformet. Der er knækket en smule af pilens spids og tunge, men 
fremstår ellers intakt og har været min. 58,5 mm lang. På den ene side har 
odden en forhøjet midte, mens den anden side er helt flad.
Ca. 8 m fra urnegraven lå der en mulig omrodet brandgrav, hvori der lå 
skår og lidt brændte knogler spredt mellem hinanden (se plantegning, nr. 
3). Disse knogler er i skrivende stund endnu ikke analyserede, så det vides 
ikke, om de stammer fra menneske eller dyr.

Lang grøft med afbrændte lag
En vest-øst-gående 12 m lang grøft (se plantegning, nr. 5) befandt 
sig ca. 10 meter syd for de to kulthuse. Anlægget peger direkte op 
mod den overpløjede gravhøj, hvilket straks skærpede arkæologernes 
opmærksomhed. Det viste sig dog også ved udgravning af grøften, at der 
var afbrændte lag i bunden (figur 5), og at der var tale om mindst fire 
sammenhængende nedgravninger. Hullerne må dog have stået åbne mere 
eller mindre samtidigt og ligeledes lukket igen nogenlunde samtidigt. 
Vi kan kun gisne om deres funktion, men et virke i forbindelse med 
de rituelle handlinger på stedet er bestemt et godt bud. Kun enkelte 
flintafslag blev fundet i anlægget. En datering baseret på flintafslagene 
samt fylden i anlægget antyder, at man med rimelighed kan placere den i 
yngre stenalder eller bronzealder, men der afventes en naturvidenskabelig 
datering for at komme nærmere.

Et stykke af den lange grøft. Profilet af fylden viser tydeligt det afbrændte lag i bunden 
som en sort trækulsstribe.



23

En (pr)opfyldt lavning
Et mindre vådområde på omkring 250 m2 i den sydlige del af feltet (se 
plantegning nr. 6) blev i første omgang set som et lyst gråt fyldskifte med 
en mørkere midte, som kun rummede ganske få fund i overfladen. Der 
var dog den undtagelse, at en lille rund plet på ca. 50 cm i diameter var 
fyldt med flintaffald og rigtig mange skrabere. Under udgravningen viste 
det sig, at denne plet voksede sig større og fyldte til sidst ca. 2 m2. Der 
blev slæbt kilovis af flint hjem til museet fra dette område. Materialet er i 
skrivende stund endnu ikke gennemgået, men i feltet blev der gættet på, 
at der var over 100 flinteredskaber, mens resten var affald fra produktion 
af eksempelvis flintøkser. 
Måske har man siddet her i lavningen og slået på flint? Det er nu nok 
mere sandsynligt, at flintaffald er blevet fragtet hertil i et skindklæde og 
smidt i hullet. De små skarpe stykker har ikke været sjove at træde på, 
og det virker logisk, at man ville foretrække at arbejde på et tørt område 
frem for en lavning, så de 2 m2 affald må være fjernet fra flintværkstedet. I 
lavningen blev der også fundet en meget flot økseslibesten, en fladehugget 
pil (med kort skafttunge) og lidt keramik (se nogle af fundene på figur 6). 
Ud over koncentrationen med flint, så var det dog meget spredt med 
fund. Den fladehuggede pil kan nøje dateres til den sidste del af yngre 
stenalder, nemlig dolktid. Denne lå tæt på overfladen og hører nok til 
den yngste datering. Keramikkens ornamentik placerer de ældste lag i 
den mellemste del af yngre stenalder, i tragtbægerkulturen. Så der er altså 
foregået en deponering af affald gennem mange hundrede år på pladsen, 
og stenalderbonden må have levet kontinuerligt på Skovsgårde III. 

En oldgammel overraskelse
Som en sidste glædelig overraskelse blev fundet en skafttungepil i den 
nordlige del af feltet (se foto næste side). Skaftungepile er dannet af en 
flinteflække, fra en to-polet blok, og findes blot let nuanceret i to perioder 
i stenalderen – Brommekulturen (11.500-10.500 f.Kr.) og grubekeramisk 
kultur (3100-2900 f. Kr.). Det kan ikke uden videre afgøres, hvilken af de 
to perioder den tilhører, men uanset hvilken alder pilespidsen ender med 
at have, så er det et ganske usædvanligt fund i Skanderborg kommune, og 
vidner om jagt i stenalderen. 
Hvis den er fra Brommekulturen, vil den i så fald være det første fund i 
kommunen fra denne periode, som er en del af den tidlige jægerstenalder 
- palæolitikum. En tid hvor jæger-samlere vandrede rundt i landet for at 
jagte rensdyr og andet vildt; og hvor sommertemperaturen kun sneg sig 
op omkring de 14 grader. 
Er den derimod fra grubekeramisk kultur, ja så er der heller ingen sikre 
daterede fund fra området. Grubekeramikerne levede primært langs 
kysten ved Kattegat (samt Sverige og Norges kyster) og foretrak jagt og 
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fiskeri frem for det ellers fremherskende agerbrug. Hørning ligger et pænt 
stykke væk fra kysten, og det vil derfor heller ikke være et naturligt sted 
at finde en grubekeramisk pilespids, men det kan heller ikke udelukkes.

En skolegrund med lang DNA-streng
Den nye skole ved Hørning får foræret nogle dybe rødder, som forhåbentlig 
kan være med til at vække de unges interesse for deres fælles fortid. 
En pil er blevet skudt af, måske helt tilbage i palæolitikum – altså for 
13.000 år siden! Langt senere – i yngre stenalder – er området beboet, 
og man har bl.a. skabt flintøkser på stedet. Kulthuse er bygget og ritualer 
i forbindelse med dødekulten udført. En mand er begravet i en urne i 
bronzealderen og fik sin ragekniv og pilespids med sig til dødsriget.
Det bliver spændende at få de naturvidenskabelige dateringer, som 
forhåbentlig kan sætte kulthuse og grøft ind i rette kontekst. 
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Nogle af de flotte genstande. a) den fladehuggede pil, b) økseslibestenen, 
c) skafttungepilen, d) ornamenteret stenalder-keramik. A, b og d er fundet i lavningen.


