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  Foto 1. Luftfoto af den fredede bronzealderhøj, Mannehøj. Foto: M. E. Poulsen. 
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Baggrund 
Museet på Sønderskov har foretaget en større arkæologisk undersøgelse på arealet for 
lokalplansområde 97 – etape 5. Udgravningen er foranlediget af Vejen kommunes udstykninger til 
parcelhuse i dette område.  
Forundersøgelsen i juli 2007 afslørede velbevarede spor efter huse fra sten- og bronzealder. Den 
efterfølgende fladeafdækkende undersøgelse har givet gode resultater, der overskred arkæologiske 
forventninger. Mannehøj miljøet repræsenterer meget velbevarede og væsentlige bebyggelsesspor.  
Den systematiske udgravning af Mannehøjgård etape IV påbegyndtes den 8. oktober 2007 og 
afsluttedes den 27. marts 2008. Sammenlagt er 18.170 kvadratmeter blevet maskinelt 
fladeafdækket.  
 
 

Fig. 1. Kort over lokaliteten Mannehøjgård med angivelsen af de undersøgte arealer. Rød farve: Felter og søgegrøfter i de tidligere 
kampagner. Grå farve: Felter og søgegrøfter i den aktuelle kampagne. 
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Fremgangsmåde 
Udgravningen foregik ved at det øverste muldlag blev gravet af med en gravemaskine monteret med 
2,5 m rabatskovl mens to arkæologer fulgte denne med håndholdt skovl for at rense op, samt 
markere fyldskifter og fund m.m. (fraregnet en del tydeligt recente hegnspælenedgravninger med 
rustne søm og andet skrammel). De primære fyldskifter blev streget op med skovl og markeret med 
en gul blomsterpind. Sigtbarheden var god. Alle anlægsspor og aflejringer blev tegnet med 
pantograf i mål 1:50. Disse er efterfølgende transformeret om til Mapinfo-filer således, at alt 
plantegningsmateriale foreligger i digital form. 
 
Samtlige opridsede og indmålte fyldskifter blev tildelt anlægsangivelse, og fyldskifter der ikke 
umiddelbart kunne fraskrives som recente, blev beskrevet i fladen mht. form og fyld. Størstedelen 
af fyldskifterne blev undersøgt ved diverse mere eller mindre gennemførte snitninger. 
Afdækningen af den næsten 2 hektar store flade foregik i etaper, da denne fremgangsmåde gør 
arbejdet mere overskueligt og mindre tidskrævende. Områderne med flest fortidslevn blev 
prioriteret højest, da de også rummede størst videnskabelig og formidlingsmæssigt potentiale.  
 
 

Fig. 2 Udgravningsplan over Mannehøjgård IV med angivelse samtlige hustomter. 
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Bevaringsforhold 
Den østligste del af det omhandlende område var meget forstyrret af såkaldte stenstrengslægning 
forud for kartoffeldyrkning. Den specielle plov havde flere steder skåret sig 10-15 cm ned i 
undergrundssandet. Områdets vestdel var derimod skånet for en tilsvarende dybdepløjning. Til 
gengæld var en stor del af den vestlige grænse ødelagt af en sand- eller mergelgrav fra nyere tid, 
som sidenhen er blevet opfyldt med resterne af den nu nedlagte og nedbrudte Askov Dalgård. En 
mindre moderne nedgravning fandtes lige øst for denne. Området med de to forstyrrelser rummede 
desværre en tæt koncentration af forhistoriske fyldskifter.  
De nævnte ødelæggelser har dog ikke forhindret en informationsrig arkæologisk undersøgelse af 
forskellige aktivitetsspor fra bondestenalder og bronzealder. 
 
Resultater 
Ved undersøgelsen kunne der udskilles 8 sikre hustomter, enkelte småkonstruktioner, affaldsgruber 
samt kogestensgruber i massevis (sidstnævnte repræsenterer datidens ovne til madlavning). 
Derudover blev der fundet anlæg, som tjente andre formål end det rent praktiske og 
dagligdagsmæssige. Det handler om to stenrøser, hvis funktion ikke er helt afklaret. De kan 
repræsentere en form for grave eller altre, men der var ingen særprægede fund tilstede i disse anlæg.  
To steder på pladsen var hele lerkar nedsat, hvilket kan tolkes som en slags offerhandlinger.  
 
De ældste aktivitetsspor på Mannehøjgård IV udgøres af et hus med forsænket gulv fra sen 
bondestenalder (K 32 - Fig. 3 og Foto 2), der udfra fundmaterialet skal placeres i overgangsfasen 
mellem stridsøksetid og dolktid (ca. 2500-2100 f.Kr.).  
Huset målte 10 x 6 m, og gulvet var nedgravet i en dybde af 50 cm. Konstruktionen var relativt let 
med spinkle vægstolper. Den vestlige gavl bestod dog af en kraftigere stolpesætning, som afspejler 
et behov for isolation mod vestenvinden. En centralt placeret stolpe fungerede som tagets 
understøtte, hvilket klassificerer bygningen som et såkalt midtsulehus. Flere udtjente kværnsten til 
kornmaling og slibesten til redskaber lå hensmidt på husgulvet. Forsænkningen er blevet opfyldt 
med affald kort efter husets ophør, hvori der også indgik store mængder af keramik og flint fra 
husholdningen. Heriblandt fandtes to pilespidser og to store øksefragmenter. 
Fire øvrige hustomter var ligeledes af typen med forsænket gulv (K 31, 35, 36 og 37 – Fig.4-7), 
men her datere fundmaterialet bygningerne lidt yngre til overgangen mellem bondestenalder og 
bronzealder (ca. 2000-1500 f.Kr.). Et af disse huse kan udfra fundet af en flintdolk dateres til tidlig 
ældre bronzealder (1700-1500 f.Kr. - dolken er vist på foto 3).  
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 Fig. 55 Rekonstruktionsforslag af det forsænkede hustomt-anlæg K 32. Tegning S.AA.Knudsen.  

Fig. 3 Plantegning af det forsænkede hustomt - anlæg K 32 
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Umiddelbart efter nedrivningen af husene blev der pløjet på tomtearealerne, hvilket ses via lange og 
smalle render, som er spor efter ardploven. Denne lavede blot riller i jorden og var således mere 
primitiv i forhold til de senere sammensatte plovtyper, der var i stand til at vende jorden (se fig. 4). 
En hustomt af midtsuletypen uden forsænket gulv var ligeledes tilstede på pladsen, men dette var 
mindre velbevaret (K 33). En minibygning blev ligeledes undersøgt (K 38), og denne kan eventuelt 
tolkes som et skur tilhørende huset K 35 (se fig. 2). 
En af de omtalte stenrøser var anlagt midt på gulvet i et af de forsænkede huse. Den bestod af 
hovedstore sten og målte 2 m i tværmål. Sandsynligvis blev røsen placeret på husgulvet efter 
boligfunktionens ophør. På Mannehøjgård etape I, fandtes i 2005 en tilsvarende hustomt med 
stenrøse midt på gulvet, og noget lignende er registreret på nabolokaliteten Kongehøj. Fænomenet 
med forhistoriske huse, der er forseglet af grave eller kultanlæg kendes fra flere andre lokaliteter i 
Norden. Røserne på husgulvene kan teoretisk sættes i forbindelse med husherrernes bortgang, hvor 
de repræsenterer deres grave. Der er dog ingen sikre spor efter begravelser i disse stenrøser, men 
sandede jordbundstyper lader sjældent knogler bevare. Røserne kan ligesåvel repræsentere en slags 
altre, hvorpå husoverhovedets lig eventuelt var udstillet inden den endelige gravlæggelse.  
 

Fig. 4 Plantegning af det forsænkede hustomt fra overgangen mellem bondestenalder og bronzealder-anlæg K31. 
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Længere oppe i bronzealderen (ca. 1500-500 f.Kr.) er der på Mannehøjgård IV opført mindst tre 
langhuse (K 34, 39 og 40). Der er tale om en ny konstruktionsform, hvor taget bæres af to indre 
stolperækker (den såkaldte treskibede byggeskik). Husene bliver ligeledes længere og mere robuste.  
 

 
        

 

Fig. 5 Plantegning af det forsænkede hustomt fra overgangen mellem bondestenalder og bronzealder-anlæg K 35. 

Fig. 6 Plantegning af det forsænkede hustomt fra overgangen mellem bondestenalder og bronzealder-anlæg K36. 
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 Foto. 3 Flintdolk fundet i lav nedgravning i gulvet til hus K 37. Foto: S.R. Dollar.  

Fig. 7 Plantegning af det forsænkede hustomt fra overgangen mellem bondestenalder og bronzealder K37. 
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Foto 4. Eksempel fra anlæg K31 på pløjespor fra overgangen mellem sten- og bronzealder. Efterfølgende blev ardsporene dækket af affaldsmateriale, 
hvilket har skånet dem for udslettelse af nyere tids pløjning. Foto: J. Brønd.  

Foto 5. Arbejdssituation på Mannehøjgård. Billedet viser den systematiske udgravning af pladsens ældste hus-anlæg K 32.  
Foto: S.R. Dollar. 
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Afslutning 
Der er udtaget en del jordprøver fra samtlige velbevarede hustomter. Det er hensigten at udskille 
trækul, brændt korn og andre planterester. Det brændte materiale kan bruges til kulstof-14 datering, 
så husenes tidsplaceringer kan præciseres.  
 
Udgravningen på Mannehøjgård IV har givet vigtige informationer om bebyggelseshistorien i et 
tidsafsnit på omtrent 2000 år. Den fortæller om hustypeudviklingen og bosættelsesstrukturen i sen 
bondestenalder og en del af bronzealder. Undersøgelsen er et solidt supplement til resultaterne fra 
tidligere udgravningskampagner i lokalområdet (Mannehøjgård etape I-II samt Kongehøj etape I-
II). På et overregionalt plan er undersøgelsen ligeledes af stor videnskabelig og formidlingsmæssig 
betydning. 
 
Videre arbejdsgang 
Museet anser hermed arealet for færdigundersøgt med udgravningen, og det giver ikke anledning til 
yderligere arkæologiske udgravninger på det aktuelle areal. Skulle der på den resterende del af 
arealet dukke forhistorisk materiale op, der kan ligge helt isoleret fra det øvrige fundmateriale, skal 
museet underrettes, og museet vil straks vurdere dette.  
Yderligere oplysninger om de arkæologiske forhold samt anmeldelse af fund skal ske til Museet på 
Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup (tlf. 75 38 38 66). 
Lokalitetens journalnummer er; HBV j.nr. 1212 Mannehøjgård Etape IV. 
Oldsager, original dokumentation og beretning opbevares på Museet på Sønderskov. 
 
Udgravnings data 
Udgravningen fandt sted mellem den 8. oktober 2007 og den 27. marts 2008. 
Med assistance af: 
Stud. Mag. Maria Wehde  
Stud. Mag. Gerd B. Ravnholt 
Stud. Mag. Britt Maiken Petersen 
Stud. Mag.  Andreas Bonde Hansen 
Museumstekniker Jacob Brønd  
Arkæolog Scott R. Dollar  
Arkæolog Martin Egelund Poulsen (udgravningsleder) 
Gravemaskine fra entreprenør Hans Frisesdahl a/s,  
Estrupvej 17, 6600 Vejen, Tlf. 75 36 07 43 
 
Museet på Sønderskov, den 19. maj 2008. 

 
Martin Egelund Poulsen 
Arkæolog 
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