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Museet på Sønderskov

Bygherrerapport for den Arkæologisk undersøgelse 
Vestervang VII
HBV j.nr. 1251, matr. nr. 3E, Revsing by, Gesten sogn, Anst herred, Ribe Amt.  

Museet på Sønderskov gennemførte arkæologiske forundersøgeler på arealet i jannuar 2006. 
Disse påviste tydeligt at der havde været talrige forhistoriske aktiviteter på arealet. I perioden 
fra d.22/3 til d. 11/5 2006 gennemførtes en systematisk udgravning af de påviste aktivitetsspor. 
Anledningen til undersøgelserne var byggefirmaet Oxdals planer om at byggemodne arealet og 
udstykke dette til byggegrunde. Oxdal har som bygherre finansieret de arkæologiske undersø-
gelser. Omkostninger blev holdt noget under det godkendte maksimum budget da de enkelte 
anlæg lå mere rent i fladen end det var forventet. Museet takker bygherre for et godt samarbejde.

I den følgende bygherrerapport er der lagt vægt på at lave en kortfatte og oversku-
elig gennemgang af udvalgte resultater fra den arkæologiske udgravning. De forhi-
storiske og tidligt historiske huse, der blev påtruffet ved undersøgelsen vises indled-
ningsvist på en plan over udgravningsfeltet. Her er alle andre anlæg frasorteret for 
overskuelighedens skyld. Efterfølgende præsenteres data om de enkelte huse et for et lige-
som de vises på selvstændige figurer i målestok 1:150. Husene optræder så vidt muligt i kro-
nologisk rækkefølge og efter gennemgangen er disse opstillet på en simplificeret tidstavle. 
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De arkæologiske husfund fra Vestervang

I den følgende gennemgåes og diskuteres de undersøgte huse i kronologisk rækkefølge med det ældste først. 
De omtalte konstruktions numre er tilskrevet husene tilfældigt og skal ikke tillægges nogen betydning. Hvert 
hus vises på en selvstændig udtegning. 

HBV1251 Vestervang VII 
Konstruktion nr. 5
To-skibet hus med forsænket øst ende.
Formodentligt tidlig bronzealder ca.1800 f. Kr. 

Huset blev fundet ved prøvegravning på et plateau, der mod vest falder brat ned mod engarealerne lang Vejen 
ås brinker. 
Huset har haft en længde på 17,60 meter og en brede på omkring 7 meter og har således haft et samlet areal 
under tag på ca. 120 m2. Taget har været båret af en række kraftige stolper, der i husets længderetning løber 
gennem bygningens midtakse. I begge husets gavle passer forløbet af disse tagbærende-stolper perfekt med 
mere spinkle stolper i ydervæggen. Eftersom denne ”søjlerække” nærmest inddeler huset i to ”skibe” langs 
langvæggene kaldes hustypen da også for et ”to-skibet hus”. Man ved fra andre arkæologiske undersøgelser 
at befolkningen i Sydskandinavien byggede netop denne hustype fra starten af bondestenalderen omkring 
år 3800 f. Kr. og frem til omkring år 1600 f. Kr. i den ældre bronzealder. Husets ydervæg kunne observeres 
som en fin muldfyldt grøft næsten hele vejen rundt om huset. Den omstændighed at grøften ikke kunne 
iagttages i de sidste partier af husets østlige ende skal ikke tages til indtægt for at den ikke har været der 
oprindelig. Væggrøftens fragmenterede beskaffenhed på udgravningstidspunktet må ene og alene være et 
produkt af anlæggets bevaringstilstand. Nede i grøften og lidt uden for denne stod husets vægstolper, som 
er var mere spinkle og knap så dybe som de føromtalte tagbærende-stolper. Selvom de indvendige stolper 
kaldes ”tagbærende” har ydervæggen naturligvis også båret sin del af tagets vægt. Vægstolperne stod parvis 
over for hinanden på tværs af huset med i alt 12 stolper i hver side medregnet hjørnestolperne. I alt fald 10 
af disse 12 stolpepar må i form af tværgående tagbjælker have været forbundet med hinanden, ligesom en 
rem må have løbet hele væggen rundt. To af disse parvise stolpesæt var placeret ret over for hinanden med 
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en bemærkelsesværdigt kort indbyrdes afstand omtrent midt på huset. Denne lille detalje i væggens struktur 
afslører at husets indgange efter alt at dømme var placeret her. Man skal forestille sig at husbyggerne ved 
blot at anbringe væggens stolper med en smule mindre afstand samtidigt opnåede at disse kunne indgå som 
bærende dørkarme i indgangs konstruktion. Den slags materialebesparende løsninger var ikke uvæsentligt 
på et tidspunkt hvor alt tømmer skulle skoves, kløves og tilhugges med flint- og bronzeredskaber. Den 
symmetri som kan observeres ved stolpernes placering i langvæggene går igen i husets gavle hvor 5 stolper, 
igen medregnet hjørnestolperne, ligeledes har været placeret over for hinanden på langs af huset. Efter 
nærmere eftersyn og gentagende opmåling i felten stod det dog klart at huset mod forventning ikke dannede 
et perfekt rektangel men derimod havde et trapezoid grundrids – den vestlige gavl mødte ikke som ventet 
husets langvægge i rette vinkler! Husets vestlige ende har efter alt at dømme fungeret som beboelsesdel 
mens funktionen af husets østlige ende er mere usikker. I den østlige endes gulv fandtes der en rektangulær 
6,8 meter x 5,8 meter forsænkning som var gravet ca. 30 cm ned i undergrunden. Forsænkningens bund 
var flad og siderne var forholdsvis stejle og man kunne her se spor efter at der var blevet pløjet med ard på 
stedet kort tid efter huset var blevet forladt. Det er ikke unormalt at man finder sådanne forsænkninger i 
huse af den to-skibede type. Spørgsmålet om hvad disse forsænkninger har været brugt til kan ikke entydigt 
besvares med den viden vi har i dag. Der er blevet udtaget omkring et hundrede jordprøver fra huset, som 
ved kemiske analyser forhåbentligt kan bidrage til at besvare dette spørgsmål engang i fremtiden. Fylden fra 
den forsænkede del af huset blev soldet med et maskinelt tromlesold. Denne fremgangsmåde tilvejebragte en 
række fund af flint og keramik. Der var desværre kun små mængder keramik og flintaffald i opfyldet og der 
fremkom ikke fund som entydigt kan daterer huset. Groft magret og let brændt keramik antyder dog at huset 
bredt skal dateres til slutningen af stenalderen eller starten af bronzealderen. En lille ansamling flintafslag lå 
så tæt sammen i jordfylden at den giver anledning til at tro at flinten er blevet efterladt i en lille beholder af et 
organisk materiale som træ, bark eller læder. 
I den vestlige ende hvor beboelsen efter alt at dømme har været fandtes ca. 1,2 meter fra ydervæggen fire 
mindre stolper placeret i to par lige over for hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 2,75 meter. En enkelt 
af stolperne nær sydvæggen er muligvis blevet forstærket eller udskiftet idet der her stod to stolpe tæt ved 
hinanden anden. Disse stolper tolkes som jordfaste ben efter to permanent bænk-arrangementer, der har stået 
over for hinanden langs vestrummets nord og syd vægge. En lille grubes tilstedeværelse langs sydvæggen 
taler kraftigt for at bænkene har stoppet nær ved de bænkstolper, der står ind mod husets midte. Bænkene må 
uden tvivl have været fæstet på væggene men det er ikke muligt at sige hvor langt de har rakt ind i rummet 
eller om de er gået ud til gavlen. Umiddelbart er det nærliggende at antage at de heller ikke her har rakt 
meget længer til de vestlige stolper. En anden væsentlig detalje, der blev observeret i vestrummet er husets 
store grube. Grube var 1,4 m i diameter og var anlagt tæt op af den vestligste tagbærende stolpe. Den var 
usædvanlig velformet og dannede i fladen en helt perfekt cirkel og halvkugleformet nedgravning. Den må 
både have fungeret som husets primære varmekilde samt som en slags jordovn ved tilberedning af diverse 
fødevare. I begge tilfælde må særligt udvalgt sten med høj specifik varmekapacitet, som man opvarmede 
på bål udenfor huset, have været placeret i grubens sandlag hvorved de kunne opvarme både rummet og 
fødevare. Formodentligt fordi huset var opført på en undergrund, der bestod af meget fint sand har det været 
nødvendigt at tage særlige forholdsregler for at undgå at gruben jævnligt skred sammen. I et profilsnit af 
gruben kan man iagttage hvordan gruben indledningsvist blev gjort helt jævn ved at tilfører noget af det sand 
man havde gravet op ved anlæggelsen. Sandet blev placeret i et helt jævnt lag, der tilsyneladende er blevet 
omhyggeligt klappet på plads. Da man var tilfreds med formen påførte man noget meget fint blåligt ler som 
i et ca. 10cm tykt lag blev anvendt til at forer grubens bund. Lerlaget dannede nærmest et overdimensioneret 
lerfad nedsænket under husets gulvniveau. Leret udviste ingen tegn på at have været påvirket af høje 
temperaturer til trods for at der ovenover lå snesevis af brændte sten blandet med trækulsfyldt kulturjord. 
Grunden til at man undgik at leret blev brændt og sprængt, hvilket med tiden nok ville have gjort gruben 
mindre anvendelig, skal nok søges i et mindre sandlag, der fandtes i en tynd stribe oven på leret. Det ser ud til 
at man indimellem når gruben ikke var i brug omhyggeligt har rengjort den helt ned til lerlaget. Derefter har 
man strøget overfladen af lerforingen med et ny, friskt og sterilt sandlag, hvorved man dels må have opnået 
at gruben ikke skulle genanlægges dels at man kunne opretholde hygiejnen i forhold til tilberedningen af 
fødevare. Smeltende fedtstoffer, fra stegende kød må eksempelvist være blevet opsamlet i det påførte sandlag 
hvor det efter gruben var afkølet nemt kunne fjernes sammen med eksempelvis aske og smuld fra itusprængte 
kogesten. Denne fortolkning redegør også for det faktum at der ikke var noget synlige spor efter rødbrænding 



eller lignende på lerforingens overflade. Det virker meget sandsynligt at man oprindeligt har haft et cirkulært 
træ dæksel eller en stensætning til at beskytte gruben. Selvom der kun har været lidt eller slet ingen ild i 
gruben må man formode at den nærmeste tagstolpe har været beklasket med ler eller ligende for at beskytte 
træet for varmen. Det har været meget væsentligt for Museet på Sønderskov at få afdækket og dokumenteret 
dette unikke husgrundrids. Der er tale om en mindre sensation i arkæologisk sammenhæng og der findes i dag 
ingen direkte paralleller fra andre undersøgelser. Det nærmeste man kommer på en parallel skal man utroligt 
nok kun kikke knap 300 meter mod nord/øst for at finde. Her udgravede Ejvind Hertz tilbage i foråret 1996 et 
lignende hus, der dengang for præcist 10 år siden ligeledes vakte stor begejstring (HBV 698). Dette hus blev 
straks kendt af arkæologer i hele Sydskandinavien som ”Vestervang huset” fordi det var det første og eneste 
af sin slags. Det skal nævnes at en udgravningsplan fra Sydslesvig viser dele af hus med klare paralleller 
til Vestervang husene. Det første hus havde en længde på 20 meter og en brede på 6,8 meter. I østenden var 
der en skillevæg, der tilsyneladende opdelte huset i et mindre østligt og et større vestligt rum. I vestrummet 
var der hele 6 stolper efter et dobbelt bænkarrangement, mod de kun 4 bænkstolper i det nye husfund. De 
to ”ekstra” stolper taler for at bænkene har været længer i det først fundne hus. Denne forskel stemmer godt 
overens med at beboelsesrummet i det gamle Vestervang hus har været noget længer. Der har nok boet en lidt 
større familiegruppe eller lignende og nogle af de aktiviteter, der i det nyfundene hus må have foregået i den 
forsænkede del har i det første hus nok fundet sted udendørs. Der er ligeledes spor efter mindst en indgang 
midt mellem de to dele af huset hvilket som nævnt ovenfor også er tilfældet med det nyfundne hus. Det de 
to huse fra Vestervang eller har tilfælles og samtidigt det, der gør husene så særlige i forhold til andre to-
skibede huse er den nedgravede væggrøft. De to huse er umiddelbart noget forskellige, f.eks. med og uden 
nedsænknigen i øst, men ser man bort fra dette er der alligevel bemærkelsesværdigt mange fælles træk. Noget 
der også springer de fleste i øjnene er det faktum at det første hus af ”Vestervang typen” også har en skrå 
vestgavl. At den skæve gavl går igen understreger at der ikke er tale om et tidligt udtryk for ”byggesjusk” 
hvilket man eller kunne være fristet til at tro med kun det ene eksempel. De to huse udviser en tydelig lokal 
arkitektonisk tradition som kan værre inspireret af tilstødende kulturer fra det Nordvesttyske område. 



HBV1251 Vestervang VII 
Konstruktion nr. 3
Tre-skibet hus 
Formodentligt yngre bronzealder ca.900-800 f. Kr. 

Huset blev fundet beliggende langs Vejen Å på det samme langtragte plateau, som det ovenfornævnte hus. 
Umiddelbart vest for huset falder terrænet med undtagelse af to til tre små terrasser brat ned mod åbrinken. 
Husets 4 tagbærende stolpesæt var bevaret og de danner et midtskib med en brede på 3,35 meter og en 
længde på 13,45 meter. Huset har oprindeligt været af den tre-skibede type men ydervæggen, har været af en 
for spinkel konstruktion til at den har efter ladt sig spor. Der er 4 formodede dørstolper, anbragt i to overfor 
hinanden stående par hvilket indikerer, at der har været to indgange ca. midt på huset. Indgangene er trukket 
lidt mod vest og her mellem det andet tagstolper par fra vest har der formodentlig været en spinkel skillevæg 
på tværs af huset. Denne har afgrænset huses beboelsesdel til vest. At man finder husets kogegruber her taler 
ligeledes for at man har beboet denne del af huset. Den østlige del har fungeret som lige dele stald og lade 
bygning. Lige udenfor huset lidt ned af det lokale plateaus vestlige side blev der udgravet en affaldsgrube 
som må have været tilknyttet husholdet. I denne grube blev der fundet en mængde lerkarsskår som kunne 
sammensættes til store dele af et såkaldt keglehalskar. Dette lerkar har bidraget til at daterer huset til yngre 
bronzealder.  
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HBV1251 Vestervang VII 
Konstruktion nr. 7
Tre-skibet hus 
Formodentligt sen yngre bronzealder ca.800-500 f. Kr. 

Huset minder meget om det foregående og er da også kun lokaliseret små 50 meter syd for dette. Det har 
ligeledes ligget helt ud til kanten af samme langstrakte plateau langs åen. Den eneste væsentlige forskel er et 
ekstra sæt tag bærende stolper i husets vest delen. Huset har også været tre-skibet men det er nok fra en lidt 
senere del af den yngre bronzealder. Det bevarede midtskib er 12,60 meter langt og 3,2 meter bredt. Der er 
kogegruber i husets vestlige ende som viser at man her havde beboelsesdelen. Man kan sagtens forstille sig at 
dette hus har afløst hus konstruktion nr. 3 da dette efterhånden blev udtjent. 
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HBV1251 Vestervang VII 
Konstruktion nr. 8
Tre-skibet hus 
Formodentligt sen yngre bronzealder ca.800-500 f. Kr. 

Dette hus minder meget om de to foregående og kan have været afløser for et af disse. Det er lokaliseret kun 
20 meter nordøst for hus konstruktion nr. 7 og kun 30 meter sydøst for hus konstruktion nr. 3. Det bevarede 
midtskib er 12,2 meter langt og 3,2 meter bredt og det har haft 4 sæt tagbærende stolper. Huset er placeret 
lidt længer inde på plateauet og er således trukket en anelse mere ind i åens bagland end de før nævnte huse. 
Huset har flere gruber end de andre og beboelsesdelen ser også her ud til at have været i vestrummet. Huset 
kan sagtens have afløst eller være blevet afløst af et af de foregående huse og skal da formodentligt også 
dateres til yngre bronzealder.  
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HBV1251 Vestervang VII 
Konstruktion nr. 2
Bondegård
Tidlig middelalder år ca.1100

Syd for det plateau hvor de andre huse var beliggende blev der afdækket et gårdsanlæg fra den tidlige 
middelalder. Efter et brat fald er der her en noget lavere beliggende terrasse hvor der formodentligt samtidigt 
har stået to bygninger. Den største bygning konstruktion nr. 2 var et langhus som desværre var skåret nærmest 
i længderetningen af en naturgasledning. Alligevel er det tydeligt at det drejer sig om en gård fra den tidlige 
middelalder. Der har været i alt 9 stolper i væggen, der var en anelse buet og huset har været 21,7 meter langt 
og 5,2 meter bredt. Dette har sammen med en lille tilbygning givet huset et samlet areal under tag på ca. 120 
m2. Huset var bygget med meget kraftige stolper som nogle steder næsten var nedgravet 80 cm i undergrund. 
I et af stolpehullerne fandtes en skubbekværnen, der var genbrugt som skoning under stolpe. Denne 
kværnsten som allerede dengang var en flere tusinde år gammel oldsag må være blevet samlet op på marken 
af gårdens beboere nær et af de føromtalte huse. I husets nordøstlige ende havde langhuset en tilbygning i 
form af et såkaldt udskud. Dette har muligvis fungeret som enten ekstra opholdsrum eller vognport. De buede 
vægge er et træk, der stammer fra vikingernes langhuse men som man stadig anvendte på denne tid.  
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HBV1251 Vestervang VII 
Konstruktion nr. 6
Bondegård
Tidlig middelalder år ca.1100

Ved siden af det store middelalder hus fandtes en lille bygning, der nok har været samtidig med dette. Huset, 
der var 8,2 meter langt og 4,3 meter bredt har været på ca. 35 m2 og har formodentligt fungeret som en art 
udhus. I sydvæggen angiver en enkelt ekstra stolpe at der her har været en indgang. I husets nordøstlige ende 
er der et tilbygget trappetårn der førte op til husets loft. Jorden har tilhørt Vejen sogn selvom det ligger vest 
for åen hvilket kan hænge sammen med at den tidlige landsby oprindeligt havde en enkelt gård her? Man kan 
forestille sig at beboerne på denne gård gik i kirke i Vejen for 900 år siden.

I det følgende er der vedlagt i tidslinje, der groft skitserer bebyggelsens udvikling på arealet. 
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Den kronologiske udvikling ved Vestervang

TID

ca. år 1900 f.Kr

ca. år 900 f.Kr

ca. år 800-500 f.Kr
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ca. år 800-500 f.Kr

ca. år 1100 

Periode

Slutningen af bondestenalderen

Midten af yngre bronzealder

Midten af yngre bronzealder

Midten af yngre bronzealder

Tidlig middelalder


