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         Den blotlagte stenrøse, som fremkom under den overpløjede græstørvehøj.   Foto: J. Brønd  
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Baggrund 

Museet på Sønderskov har foretaget en arkæologisk undersøgelse på arealet for lokalplansområde 

97 – etape II. Udgravningen er foranlediget af Vejen kommunes udstykninger til parcelhuse i dette 

område. Parallelt med den arkæologiske undersøgelse af de omfattende bebyggelsesspor på 

Kongehøj etape II, blev udgravningen af den overpløjede gravhøj Sb. 23 Malt sogn gennemført. 

Højen var beliggende indenfor udstykningens rammer og skulle fjernes, da et vejforløb etableres på 

stedet. Arealet, hvor den meget nærliggende overpløjede gravhøj Sb. 22 ligger, skal være grønt 

område i det kommende boligkvarter. Denne høj er derfor ikke umiddelbart truet af ødelæggelse og 

skal derfor ikke undersøges.      

 

  

Kort over nærområdet med gravhøje markeret. Den røde cirkel angiver højen i fokus. De to fyldte grønne 

cirkler angiver fredede gravhøje, som endnu er synlige i landskabet. De tomme cirkler er overpløjede høje  

 

Topografi og undergrund 

Gravhøjen Sb. 23 befinder sig nær toppen af et sandet plateau i det kuperede morænelandskab syd 

for vejen by. Højdedraget er det højeste punkt i landskabet fra Askov-Vejen og ned mod 

Kongeådalen. Højen ligger på et sted, hvor terrænet mod syd begynder at falde markant. 

Undergrunden består gennemgående af let lerblandet smeltevandssand, som længere mod syd i de 

lavere områder bliver betydeligt mere leret.  

Gravhøjen udgør en del af et større højrækkekompleks, der sammenfalder med det historiske 

hærvejsforløb, som strækker sig fra Egtved i nord og ned til Kongeåens sydside. Den absolutte 

hovedpart af disse høje stammer netop fra yngre stenalder og ældre bronzealder.  
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Landskabskort for en del af Vejen og Malt sogne over det affaldende terræn ned mod Kongeådalen. 

Gravhøjen Sb. 23 er markeret med rød farve. De grønne småcirkler angiver øvrige registrerede gravhøje i 

området. Bebyggelserne Kongehøj II og Mannehøjgård I og IV er angivet med større plamager.  

Grundkort efter Generalstabens kort fra 1869.        
 

Fremgangsmåde 

Udgravningen foregik ved, at det øverste muldlag blev afskrællet forsigtigt af en gravemaskine med 

en 2,5 m bred rabatskovl, mens arkæologer fulgte denne med håndskovl for at rense op, markere 

fyldskifter, lag, sten og fund. Alle fyldskifter og strukturer blev tegnet med pantograf i mål 1:50. 

Disse er efterfølgende transformeret til MapInfo-filer, så alt plantegningsmateriale foreligger i 

digital form. I modsætning til metoden ved bopladsudgravninger foregik den maskinelle 

fladeafdækning i mindre etaper og var betydeligt mere nænsom. Der var flere lag, sten og stenspor 

samt ardplovfurer at tage hensyn til, ligesom en konstant opmærksomhed på spor efter primære og 

sekundære grave prægede feltarbejdet. En korsformet balk af højen blev efterladt for at få et 

sammenhængende og overskueligt profilbillede, så et bedre overblik over de forskellige lag kunne 

erhverves. Samlet blev en flade på omtrent 500  m
2
 udgravet. Den afsluttende del af processen gik 

med at fjerne sten fra røsen, så underliggende grave kunne afdækkes og erkendes. Stenene blev 

fjernet lag for lag med løbende nivelleringer og Gps-indmålinger. 
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Bevaringsforhold 

Gravhøjen var synlig i landskabet som en svag kuppel, der havde en maksimalhøjde på omkring 

130 cm. Udfra en diameter på 24 m må det med rette antages, at monumentet oprindeligt havde en 

højde på 5-7 m. Den voldsomme nedpløjning gennem de seneste to århundreder er den primære 

årsag til gravhøjenes drastisk reducerede højder.  

Selve stenrøsen var dog bevaret i sin oprindelige højde på 1 m takket være de senere højfaser, der 

har ligget som en beskyttende kappe over anlægget. Den overliggende græstørv havde en tykkelse 

på 25-35 cm. Desværre blev gravkomplekset plyndret i nyere tid. Således var der fjernet sten i 

røsens vestdel, og dette indgreb havde næsten opslugt en tredjedel af konstruktionen. Centralt i 

stenrøsen kunne resterne efter en mindre stensat ramme eller et lille gravkammer iagttages. Heri lå 

delene af et ornamenteret lerkar, som sandsynligvis har været en del af gravudstyret. Andre spor 

efter grave kunne ikke erkendes, men normalt rummer gravmonumenter fra yngre stenalder og 

bronzealder flere begravelser. De resterende grave må således være fjernet ved senere plyndring og 

pløjning. 

 

  Foto: M.E. Poulsen 

Del af lerkarvæg fundet i stenrøsens centralgrav. Godset er groft, og ornamentikken består af vertikale 

negleindtryk på en horisontal liste.                                                                             

                                                            

 

 

 



 

  
Side 5 

 
  

Resultater 

På trods af den kraftige nedpløjning og bevidste ødelæggelse af gravanlægget, gav undersøgelsen 

tilfredsstillende resultater. Det kan konstateres, at monumentet rummer tre faser. Engang i 

slutningen af enkeltgravstid eller i begyndelsen af dolktid (2500-2000 f.Kr.) blev stenrøsen med sin 

diameter på 9,5 m opført og udgjorde et lavt monument i terrænet på en meters højde. 

Konstruktionen bestod af en ydre cirkel af ølkassestore kampesten og en indre kreds bestående af 

store sten, der dog var noget klejnere i størrelsen. Herimellem var en enorm mængde hånd- til 

hovedstore sten anbragt, som dannede op til fem lag. Centralt under den mægtige stenlægning 

fandtes en rektangulær sætning af kantstillede sten, der dannede et rum på 170 x 60 cm med en 

højde på 30-45 cm. Stenkisten var orienteret i nordøst-sydvestlig retning. I den fandtes nogle større, 

groft ornamenterede skår fra ét og samme lerkar. Tidsmæssigt skal keramikken tilsyneladende 

placeres ved overgangen mellem enkeltgravstid og dolktid (ca. 2500-2000 f.Kr.). Dette fund er de 

sørgelige rester af gravudstyret, som ikke blev medtaget, da man engang indenfor de seneste 

århundereder plyndrede graven for ”værdier”. Stenene over kisten bar præg af at være kraftigt 

omrodede. Ved den nordlige smalside fandtes en porfyrsten med indridsninger, som dannede et 

kryds-og-tværs mønster. Hvordan dette fund skal tolkes er usikkert. Muligvis afspejler 

indridsningerne funktionelle spor efter slibning af hårde og skarpe emner. Alternativt har der været 

tale om en mere rituel og symbolsk handling. Ved stenrøsens forstyrrede del fandtes nogle 

genstandsfragmenter, som muligvis er de ødelagte rester af udstyr fra andre grave i anlægget. Her 

kan nævnes et skafthuløksefragment af bjergart samt en fladehugget flintspydspids og et 

flintdolkfragment. Typologisk set stammer alle tre fund fra tidlig dolktid (2350-1950 f.Kr.).  

  Foto: L. Vognsen 

Porfyrstenen med indridsninger. Stenen måler 20 x 15 cm og har en maksimaltykkelse på 10 cm.                                                                          
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Stenrøsen har oprindeligt næppe været jord- eller græstørvsdækket. Tørvene fra den første højfase 

hvilede direkte ovenpå røsens sten, og der var ingen steder spor efter jord- eller vækstlag mellem 

sten og græstørv. Højens centrum lå en anelse forskudt i forhold til røsens. Flere af de store sten i 

ydercirkelen var væltet både indad og udad. Fundene fra stenrøsen kan alle dateres til sen 

bondestenalder, mens græstørvshorisontens fund er af ældre bronzealder-karakter. Alt taler således 

for, at stenanlægget stod frit og var synligt i landskabet gennem nogle generationer, før man engang 

i tidlig ældre bronzealder opførte en græstørvehøj ovenpå det lave monument. Denne gravhøj målte 

16 m i diameter og har givetvis haft en oprindelig højde på 3-4 m. Spor efter randstenskæden kunne 

flere steder iagttages, hvilket primært var i form af stenspor i undergrundsniveauet. Senere i ældre 

bronzealder – formodentlig i ”gravhøjenes glansperiode” (1500-1300 f.Kr.) – opføres en kæmpe 

græstørvehøj, der havde en diameter på 24 m og en oprindelig højde på 5-7 m. Denne sidste fase af 

gravkomplekset følger tidens trend med monumentalisering og synligggørelse. Landet blev i denne 

periode for alvor forvandlet til et kulturlandskab. I forhold til stenrøsen er der ikke meget at berette 

om de to græstørvehøje, da der blot var 25-35 cm tilbage af dem, og alle spor efter grave var for 

længst forsvundet. Men de indgår i en vigtig sammenhæng med andre af samtidens høje og huse.         

 

 
De tre faser i gravkomplekset Kongehøje I Sb. 23. Fase I er stenrøsen, som er angivet med lysegrå farve. 

Fase II og III er henholdsvis den mindre og den større græstørvehøj. Det mørkegrå kors er jordbalken, 

hvorfra iagttagelser i lagfølgen blev gjort.     
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Inden opførelsen af de to græstørvshøje, har man tilsyneladende pløjet på stedet med datidens plov 

”arden”, der lavede riller i jorden fremfor at vende den som de senere plovtyper. Ardspor kunne 

ikke iagttages under stenrøsen, men lige udenfor denne var der pløjet i én retning. Således kunne 

muldfarvede striber ses i det lyse undergrundssand. Udenom denne halvanden meter brede 

rundbane var der pløjet på kryds og tværs. Der blev fundet rester af husholdningsaffald som små 

keramikstumper og flintaffald i ardsporene. Dette kan være tegn på, at man har gødet markerne med 

skrald fra bopladserne. Højene må være opført kort efter pløjningsfaserne, da mellemliggende 

vækstlag ikke kunne iagttages. De har således forseglet og dermed bevaret sporene fra datidens 

agre. Alternativt set kan der måske være tale om en symbolsk pløjning, der var et slags 

indvielsesritual i forbindelse med opførelsen af gravhøjene. Under alle omstændigheder er 

ardpløjning inden højopførelse et meget almindeligt fænomen i hele Sydskandinavien.  

 

 
Ardspor i undergrundsniveauet under græstørvehøjene. Bemærk det tydelige kryds-og-tværs mønster.                     

Foto: J. Brønd 

 

Afslutning 

Stenrøsen stammer fra en tidsperiode af forhistorien, hvor gravskikken var ekstremt varieret 

indenfor og mellem regioner. I dolktiden blev folk både jordfæstet og kremeret; der var tale om 

individuelle og kollektive begravelser. Man gravlagdes under flad mark, jordhøj og stenrøse i kister 

af træ eller sten. De ældre stendysser og jættestuer blev flittigt genbrugt.  
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I det lille lokalområde syd for Askov har man tilsyneladende foretrukket begravelser i stenrøser. På 

nabolokaliteterne Kongehøj II og Mannehøjgård I og IV er der gjort fund af små stenrøser, som var 

anlagt på forsænkede husgulve. De målte blot 2 m i diameter, men formen og karakteren minder om 

den store stenrøse. Der er ikke fundet grave i forbindelse med disse anlæg, men dette udelukker 

ikke nødvendigvis, at der var tale om konstruktioner relateret til grav- og dødekult. I andre 

arkæologiske og antropologiske sammenhænge er der forsket i relationen mellem bolig og grav i 

førstatslige samfund. Her er det tilsyneladende et alment fænomen, at husherrens død forvandler 

boligen til gravkammer. Storrøsen har sandsynligvis været forbillede for de lidt yngre husrøser i 

lokalområdet. 

Den tofasede græstørvehøj skal ikke betragtes isoleret, da den dannede par med en gravhøj af 

samme dimensioner, der lå blot 10 m fra denne. Kun 100 m nordøst for disse tvillingehøje fandtes 

tomterne af nogle meget store langhuse fra ældre bronzealder. Det største langhus på 40 x 9 m lå 

tættest på højene og havde længden orienteret mod disse. Der var tale om et bulvægshus af egetræ, 

hvis opførelse krævede fældningen af en mindre skov. Det er nærliggende at se en sammenhæng 

mellem disse høje og huse. Repræsenterer de tætliggende gravhøje ligefrem storhusets residenser?  

I ældre bronzealder blev landskabet for alvor forvandlet af menneskene. Enorme græsarealer blev 

afskrællet til opførelsen af de mange kæmpehøje, og skovlandet blev drastisk reduceret til byggeriet 

af de mange store bulvægshuse. Omkring 1100 f.Kr. ses det via pollendiagrammer fra hele 

Sydskandinavien, at landet nu var langt mere åbent end tidligere.  

Gravkomplekset Kongehøje I Sb. 23 kan således fortælle historie i sammenstillingen med øvrige 

konstruktioner fra samtiden takket være lokalområdets mange velbevarede levn fra yngre stenalder 

og bronzealder.        

       

Videre arbejdsgang   

Der blev udtaget jordprøver til pollenanalyser i forsøget på at rekonstruere vegetationen i 

nærområdet. Desværre var for få pollenkorn bevaret til en brugbar analyse. Prøverne til 

makrofossilanalyser, hvor der ses nærmere på bevarede plantefrø, har været mere succesfulde på 

Kongehøje I Sb. 23. Her blev navnlig fundet frø fra rosen-familien, men bygkorn og frø fra vejbred 

og vikke forekom ligeledes. Udfra den store mængde af frø fra Klynge sp. (Rubus sp.) tyder det på, 

at man har svedet kratbevoksning af i nærområdet. Der blev udvalgt 4 prøver, som skal kulstof-14 

dateres, så tidsplaceringen af gravkompleksets græstørvefase kan  præciseres. De færdige analyser 

ligger klar i starten af 2011.  

Gravkomplekset Kongehøje I Sb. 23 vil blive inddraget i en kommende publicering af 

lokalområdets dolktid og bronzealder med fokus på bebyggelsen (S.R. Dollar & M.E. Poulsen in 

press 2011). Indtil videre er den omtalt i en artikel i Museumsavisen for Holsted-Brørup-Vejen nr. 

47, 2008. Nabolokaliteterne Kongehøj II og Mannehøjgård IV er foreløbigt publiceret i 

bygherrerapporter. Materialet er tilgængeligt på Sønderskovs hjemmeside www.sonderskov.dk  

 

 

http://www.sonderskov.dk/
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Kort over hele lokalområdet med nabolokaliteterne markeret. Rød farve viser de udgravede arealer på HBV 

1302 Kongehøje I, HBV 1275 Kongehøj etape I og II samt HBV 1212 Mannehøjgård etape I-IV. De grønne 

prikker er overpløjede gravhøje, hvorimod de sorte prikker angiver fredede og endnu synlige høje 

 

 

Udgravningsdata 

Yderligere oplysninger om undersøgelsen samt anmeldelse af fund sker ved henvendelse til  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup (tlf. 75 38 38 66, www.sonderskov.dk). 

Original og digital dokumentation samt alle ark. fund er arkiveret ved Museet på Sønderskov.  

Lokalitetens journalnummer er HBV j.nr. 1302 Kongehøje I, Sb 23, Malt sogn.  

Kulturarvsstyrelsens journalnummer er 2003-2122-1439 

Arealet tilhører Vejen kommune, der som bygherre har finansieret undersøgelsen i henhold til 

Museumslovens § 27, stk. 4.  

Arealet berører matr.nr. 9m, Askov by, Malt sogn, Malt herred, gl. Ribe amt, Region Syddanmark. 

Kontaktperson ved Vejen kommune er ingeniør John von Qualen, Vej, Park og Forsyning, Rådhuset, 

6600 Vejen, tlf. 79 96 05 88 

UTM-ED 50 zone 32.  X: 507085 Y: 6145930 

Den systematiske udgravning fandt sted fra d. 16. juni til d. 20. september 2008.  

I udgravningsfeltarbejdet deltog følgende personer i kortere eller længere perioder:   

Stud. Mag. Lisa Gjelstrup Christensen 

Stud. Mag. Louise Melchior-Rasmussen  

Stud. Mag. Gerd Bindesbøl Ravnholt 

Stud. Mag. Nilas Møller 

Stud. Mag. René Winther 

Arkæolog Scott Robert Dollar  

http://www.sonderskov.dk/
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Arkæolog Martin Egelund Poulsen 

Museumstekniker Jacob Brønd (udgravningsleder) 

Gravemaskine fra entreprenør Hans Frisesdahl a/s, Estrupvej 17, 6600 Vejen, Tlf. 75 36 07 43 

(+ udlejning af ombygget kartoffelsorterermaskine, som anvendtes til soldning af høj/røsefylden. 

Derudover blev en maskine med lift udlejet til fotodokumentation af gravkomplekset) 

 

 

 

Rapporten er udarbejdet af 

Martin Egelund Poulsen 

Museet på Sønderskov 

 

d. 20. oktober 2010 
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Tidstavle 

 

 


