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Oversigtplan over den systematiske udgravning HBV 1261 Tuesbøl. Farverne markerer gruber fra maglemosekul-
tur (gul), forsænkninger fra enkeltgravskultur/dolktid (grøn) og urnegrave fra ældre førromersk jernalder (rød). 
Desuden ses spor af forkullet træ (blå), der muligvis har forbindelse til urnegravene.
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Anlægsspor fra jægerstenalderens maglemosekultur  
(ca. 9000-6800 f. Kr.)
De ældste anlægsspor, der fremkom ved udgravningen, er et mindre 
grubekompleks (A 321) – en lille samling af nedgravninger - der på 
fundinventaret i form flintgenstande kan dateres til maglemosekul-
tur – ca. 9000-6800 f. Kr.

I bunden af gruben fandtes endvidere et lag med mange forkullede 
skaller af hasselnødder, samt en del trækul. Prøver af de�e lag er 
udtaget for mulighed for en C14-datering. 

På overfladen af udgravningsfeltet, men uden nogen klar afgræns-
ning, er der fundet meget flint, der kan dateres til samme periode. 
Disse fundomstændigheder kan enten skyldes pløjning og dermed 
opblanding i mulden eller at aktivitetsområdet har ligget på fortidens 
terrænoverflade og derfor ikke har sat sig anlægsspor i undergrun-
den.

Lille trekantet pilespids fra 
Maglemosekultur

Bygherrerapport.

Udgravning af spredte spor af jægerstenalderens maglemosekultur, 
bebyggelsesspor fra overgangen mellem bondestenalderens 
enkeltgravskultur og dolktid  samt urner fra ældre førromersk 
jernalder

Museet på Sønderskov har i uge 24 og 25 foretaget en forundersøgelse 
i lokalplanområde 80 - udstykning Søparken, etape 2. Fra uge 26 til 
uge 38 blev der e�erfølgende foretaget en systematisk udgravning af 
et areal på ca. 3000 m2 , finansieret af Brørup kommune. Væsentlige 
forhistoriske anlæg i form af ”hy�etomter” fra bondestenalderen og 
urnegrave fra jernalderen indebar, at der må�e undersøges og udgra-
ves yderligere omkring 3000 m2. I overenstemmelse med museums-
loven blev denne udvidelse af den systematiske udgravning finansie-
ret af Kulturarvsstyrelsen.

Arealet tilhører Brørup Kommune og berører en byggemodning 
til parcelhuse på matr.nr. 1dl, Tuesbøl By, Brørup sogn, Malt herred, 
Ribe amt.
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Bebyggelsesspor fra bondestenalderens enkeltgravskultur 
og overgangen til dolktid (ca. 2300 f. Kr.)

Fra denne periode er der på det undersøgte område fundet 5 for-
sænkninger med en dybde i undergrunden på mellem 15 og 40 cm. 
De kan alle på grundlag af fundinventaret – keramik og flint –  date-
res til overgangenmellem enkeltgravskultur og senneolitikum (dolk-
tid) ca. 2300 f. Kr. 

Forsænkningerne er nedgravninger af gulvet i en hy�e eller en del 
af en teltkonstruktion. Noget egentligt hus er der ikke tale om. Det 
forsænkede gulv i hy�en/teltet giver bl.a. mulighed for at øge den 
indvendige højde i boligen.

Der kan ikke udskilles et egentligt gulvlag i forsænkningerne, 
hvilket vi sandsynligvis må skyldes den gentagne brug og dermed 
opblanding af fylden. Brugen af forsænkningerne kan eventuelt have 
været tilkny�et bestemte årstider. 

Fra forsænkningerne er fremkommet en del fund i form af flint og 
lerkarskår, deriblandt forskellige typer flintredskaber – bl.a. økser, 
skrabere, bor og pilespidser. Derudover er der fundet skår af forskel-
lige større, grove, tykvæggede lerkartyper samt af finere tyndvæg-
gede lerkartyper - både ornamenterede og uornamenterede. I to af 
forsænkningerne fandtes mindre dynger af hovedstore sten. Blandt 
disse sten var opbrugte og knækkede slibesten og kværne.

Fra alle forsænkningerne er der udtaget jordprøver til undersøgelse 
for rester af korn, frø og lignende organisk materiale samt udtaget 
materiale til C14 datering.

Boliganlæggene er meget velbevarede og må betegnes som sjældne 
i dansk arkæologisk sammenhæng. Dermed bidrager udgravningen 
af disse anlæg med væsentlig ny viden om denne del af vores forhi-
storie. Der forestår en mere indgående fundbehandling og analyse 
af resultaterne inden konklusioner omkring strukturerne er mere 
fyldestgørende belyst.

Skraber fundet ved forsænkning.

Forskellige typer af bor fundet i 
forsænkningerne fra bondesten-
alderen.

Lille uornamenteret tyndvægget ler-
kar med lige sider fra forsænkning.

Sten med skålformede fordybnin-
ger fra forsænkning.

Fladehuggede pilespidser fundet i tre af de fem forsænkningerne. De to pile-
spidser længst til højre stammer fra samme forsænkning, de tre i midten fra 
samme og de to til venstre fra samme.
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Grave fra tidlig ældre jernalder - førromersk jernalder (ca. 
500-300 f. Kr.)

Fra denne periode er der på det undersøgte område spor af 14 mere 
eller mindre velbevarede urne- og tuebegravelser. Der er fundet 
13 urner med brændte knoglerester og enkelte gravgaver i form af 
jerngenstande (nåle og en kniv). Det fandtes i fire tilfælde ringgrø�er 
omkring urnerne – en enkelt dog uden bevaret urne. Tuegravene har 
oprindeligt ha� en mindre høj over sig bestående af den opgravede 
jord fra ringgrø�en og de har sandsynligvis kun fremstået som små 
lave forhøjninger i landskabet. Denne type grave kendes også fra 
andre steder i det syd- og vestjyske område. Alle urnerne er hjemta-
get til museet og er here�er blevet udgravet. Det sidste fire optagede 
urner er stadig under udgravning.

Alle urnerne og genstandene kan dateres til den ældste del af før-
romersk jernalder – ca. 500 til 300 f. Kr. Dog peger enkelte elementer 
ved urnernes form helt tilbage til overgangen mellem yngre bronze-
alder og ældre førromersk jernalder  

Urnerne er meget forskelligt bevaret. 5 er helt eller næsten helt 
bevarede, mens de resterende 8 på grund af skader fra pløjning er 
dårligt bevaret. Blandt de dyrkningsskadede urner er under halvde-
len af urnen bevaret. Denne meget forskellige bevaringsgrad skyldes 
forskelle i placeringen af urnen i den lille tue. Mens urnen nogle ste-
der har været dybt nedgravet med tuen ovenpå, har den andre steder 
været placeret oppe i tuen – kun delvist nedgravet i mulden og ikke i 
undergrunden.

3 af de velbevarede urner fra 
ældre førromersk jernalder

Den ene af de 4 ringgrø�e som den så ud på overfladen. Der ses fire ”indgan-
ge” i ringgrø�en. Den tilhørende urne blev senere fundet i nedgravningen i 
midten.

Dyrkningsskadet urne, hvor ca, 
1/5 af urnen stadig er bevaret
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Konklusion
Selv om lokaliteten var totalt ukendt og selv om forundersøgelserne 
gav få eksakte iag�agelser, udviklede den systematiske udgravning 
sig til en meget væsentlig og højt prioriteret udgravning. Ikke mindst 
fundet af de fem hy�etomter og/eller teltfundamenter er betydnings-
fulde bidrag til vores viden om boligen kny�et til enkeltgravskultur 
og den sene del af bondestenalderen. Gravpladsen fra ældre jernalder 
er den første kendte tuegravplads i området, som er blevet afdækket 
mere systematisk.

Denne bygherrerapport vil blive ledsaget af en egentlig arkæologisk 
beretning.

Museet på Sønderskov

Nanna Kirkeby
Arkæolog, udgravningsleder


