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Foto på forsiden: De tagbærende stolpehuller af hovedhuse K 21 og K 22 markeret med røde spande. Af S. Dollar. 
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Indledning 

I forbindelse med en industriudstykning og en forlængelse af Industrivej Vest på Vejen Vestermark, 

foretog Museet på Sønderskov en arkæologisk udgravning af et 3,7 ha stort areal ud af et samlet 

areal på 6,3 hektar opdelt i tre etaper (etape 1, 2 og 3).  Der fremkom arkæologiske aktivitetsspor 

fra tre perioder.  De ældste fund er fra den sene bondestenalder og den tidlige bronzealder, og 

omfatter en flint økse (løsfund) og en grube med keramik. Den første betydningsfulde forhistoriske 

aktivitet er dateret til førromersk jernalder, periode I og II, (ca. 500 f. Kr. - 150 f. Kr.) og består af 

en ovn og flere affaldsgruber.  På den største del af undersøgelsesarealet fremkom en boplads 

dateret til ældre romersk jernalder (ca. 50 f. Kr. - 175 e. Kr.). Der var tale om en såkaldt 

rækkelandsby, som omfattede flere gårdsanlæg. Der fremkom også en stor, men plyndret, 

jordfæstegrav, som var samtidig med landsbyen. 

 

Bygherre på projektet er Vejen Kommune, Park, Vej og Forsyning, Rådhuspassage 2, 6600 Vejen.  

Undersøgelsen er registeret under journalnummer HBV 1340 Lille Skovgård etape 1, 2 og 3. Alt 

originalt dokumentationsmateriale, bestående af tegninger, måledata, fotos m.v., opbevares på 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup. Anlægs-, tegnings- og fundlister er også 

registreret i Museernes Udgravningsdata (MUD). Alle genstande fra udgravningen er opbevaret på 

museets eget magasin. 

 

 
Fig. 1. Oversigtskort over Vejen Vestermark området med Lille Skovgård etape 1, 2, og 3 markeret. Bemærk at det 

skraverede område på etape 2 ikke er undersøgt og ikke er frigivet.   
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Baggrund og begrundelse for udgravningen 

På baggrund af forundersøgelsen af arealet var det museets vurdering, at der var stor mulighed for 

forhistoriske aktivitetsspor i området. Desuden var der tilbage i 1897 registreret en overpløjet 

gravhøj (Sb. 1) syd for etape 1, og i 1980erne var der fremkommet bopladsaktiviteter fra 

jernalderen ved flere mindre undersøgelser på Vejen Vestermark. I 1987 undersøgte arkæologer og 

amatørarkæologer en stenbrolægning, hvis præcise fundsted ikke er kendt i dag, men den formodes 

at ligge på etape 2 (Sb. 108).  I stenbrolægningen fremkom keramik fra førromersk jernalder. I 1989 

undersøgte museet et areal lige syd for Solar A/S i forbindelse med anlæggelsen af en jernbane, og 

her fremkom intensiv jernalderbebyggelse indenfor to områder. Denne undersøgelse har haft stor 

betydning for begrundelsen for udgravningen af etape 3. 

 

I 2008 foretog museet en arkæologisk forundersøgelse på et 10 ha stort areal lige nord for den 

senere Lille Skovgård lokalitet i forbindelse med en udvidelse af Solar A/S. Lokaliteten er 

registreret under HBV 274 Vejen Vestermark, Solar II, og her fremkom bopladsaktivitet fra yngre 

jernalder (ca. 175-750 e. Kr.).  Denne forundersøgelse resulterede i en udgravning af et 8 ha stort 

areal, som allerede var påbegyndt, da kommunen planlagde udstykningen af HBV 1340 Lille 

Skovgård. 

 

I sommeren 2008 fik museumsdirektør Svend Aage Knudsen en forespørgsel fra Vejen Kommune 

om en eventuel forundersøgelse af et ca. 5 ha stort areal syd for HBV 274 Vejen Vestermark, Solar 

II, som skulle udstykkes til industriparceller. Vejen Kommune havde solgt en industriparcel på 

arealet til selskabet Big Dutchmann A/S Skandinavia. Museet på Sønderskov foretog en 

forundersøgelse på arealet i august 2008 registeret under journalnummer HBV 274 Vejen 

Vestermark, Big Dutchmann parcellen. Forundersøgelsens resultater påviste, at der var intensiv 

bopladsaktivitet på arealet, bestående af spor fra huse, hegn og gruber fra ældre jernalder. 

Bevaringsforholdene var gode. På baggrund af undersøgelsens resultater informerede museet Vejen 

kommunen om, at det var nødvendigt at foretage en undersøgelse af arealet før byggemodningen. 

 

På grund af Vejen Kommunes yderligere oplysninger, som var send til museets direktør Svend Aage 

Knudsen i august 2009, blev arealet opdelt i to etaper, etape 1 og etape 2.  For at undgå eventuelle 

problemer i forbindelse med feltregistreringen fik lokaliteten et nyt navn og journal nr. HBV 1340 

Lille Skovgård, så den kunne skelnes fra den allerede igangværende udgravning på HBV 274, Solar 

II. De to etaper er placeret som følgende: etape 1: ca. 2,65 ha stor parcel solgt til Big Dutchmann 

A/S. Etape 2: forlængelsen af Industrivej Vest til etape 1 samt industriudstykning mellem Big 

Dutchmann parcellen og HBV 274 Vejen Vestermark Solar (se fig. 2). Et areal på ca. 2,3 ha. 

 

Undersøgelsen af etape 1 og 2 blev påbegyndt den 13. oktober 2008 med kommunens første 

prioritering - forlængelsen af Industrivej Vest gennem etape 2 ned til Big Dutchmann parcellen 

(etape 1). I midt november fik museet arkitekttegningen over Big Dutchmanns byggeri, og det blev 

klart, at både parcellens størrelse samt vejens placering var blevet ændret, således at en stor del af 

vejtraceet var blevet flyttet mod syd ned mod etape 1, og Big Dutchmann parcellen dækkede nu 

noget af den sydøstlige del af etape 2. Big Dutchmann parcellens størrelse var blevet øget med 550 
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m2. Det var dog muligt at grave området under budgettet for etape 2.  

 

  
Fig. 2. Oversigtsplan over opdelingen af undersøgelsen på Lille Skovgård.  

 

I april 2009 fremviste kommunen en plan om en yderligere forlængelse af Industrivej Vest på 340 

meter øst for etape 2. Der blev lavet en aftale mellem Vejen kommune og museumsdirektør Svend 

Age Knudsen om, at museet lavede en følgegravning på vejtraceet i stedet for en egentlig 

forundersøgelse. Vejtraceet skulle køre fra øst mod vest med en bredde på 35 meter gennem den nu 

inaktive jernbane, hvis areal blev undersøgt tilbage i 1989.  De intensive bopladsaktivitetsspor som 

fremkom på jernbanetraceet i form af gårdsanlæg, har samme datering og struktur som aktiviteten 

på etape 1 på Lille Skovgård lokaliteten. 

 

Vejen Kommune besluttede i 2009, at der på nuværende tidspunkt ikke blev foretaget en 

systematisk undersøgelse af den resterende del af etape 2 området, som ligger lige nord for vej- 

traceet, da parcellen ikke var blevet solgt. Dette område er på 1,6 hektar og kan ikke frigives før, en 

undersøgelse er blevet foretaget. 

 

Udgravningsmetode 

Det undersøgte områdes muldlag blev fjernet med gravemaskine. Gravemaskinens rabatskovl havde 

en bredde på 2 eller 2,5 meter. Muldjorden havde en tykkelse på mellem 25-40 cm. Eftersom det 

samlede undersøgelsesareal var for stort til en total fladeafdækning på én omgang, blev der 
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afrømmet i baner af flere gange gravemaskinens armlængde. Alle afdækkede anlægsspor blev 

opridset på fladen og markeret med en blomsterpind og fik et fortløbende anlægsnummer.  Hvis der 

forekom fund i anlæggene blev disse markeret med to blomsterpinde. I begyndelsen af 

udgravningen blev anlæggene opmålt ved hjælp af afsatte målepunkter og en feltpantograf, som 

registrerede anlæggene i størrelsesforhold 1:50. Målepunkterne fra hver pantograftegning blev 

indmålt med præcisionsindmåling ved hjælp af en D-GPS (Leica 1200).  Tegningerne blev geo-

refereret og digitaliseret i Map Info 8.5. I løbet af udgravning skiftede opmålingsmetoden til, at 

anlæggene blev indmålt direkte med D-GPS og derefter digitaliseret.  Denne metode blev i stigende 

grad brugt på de arkæologiske undersøgelser foretaget af Museet på Sønderskov. Resultatet af 

begge fladeregistreringsmetoder var mere overskuelige udgravningsprocesser. 

 

 

 
 

Næsten alle anlægsspor blev snittet med håndskovl eller -spade, og deres profiler tegnet og 

Fig. 3. Foto af afdækning af muldlag på 

etape 1. Foto af Scott Dollar. 

Fig. 4. Tegning og registrering af et 

anlæg i vintervejret. Foto af Scott Dollar. 
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beskrevet på milimeterpapir i målestok 1:20. Enkelte store, dybe gruber blev snittet med 

gravmaskine. Som en del af udgravningsprocessen er der udtaget jordprøver fra de forskellige 

anlægstyper til naturvidenskabelige undersøgelser. Dette drejer sig både om materiale til 

makrofossilanalyser og til 
14

C-dateringer. Hvis muligt blev de fremkomne anlæg koblet sammen til 

konstruktioner allerede i felten og under udgravningsprocessen. I flere af områderne var 

anlægsaktiviteten dog så høj, at den endelige tolkning først var mulig at udrede i 

efterbearbejdningsfasen, og i de tilfælde hvor konstruktionen bestod af flere faser er faserne først 

udskilt i efterbearbejdningen. Efter et feltområde var færdigundersøgt blev det dækket til med en 

dozer. 

 

Topografi 

Lille Skovgårds undersøgelsesareal ligger på Vejen Vestermark, Vejen bys vestlige industriområde, i 

den nordvestlige udkant af byen. Esbjerg-Koldingjernbanen markerer den sydlige grænse af 

undersøgelsesområde, og et fredet dige markerer den vestlige grænse. Ca. 1 kilometer mod nord 

ender Vejen Vestermark i et større våd- og moseområde, som består af Vejen Mose, Estrup Mose og 

Gammelby Mose. Mod syd fortsætter landskabet i et relativt let kuperet terræn. Området ligger ca. 

5,5 km nord af Kongeåen og ca. 2 km fra Vejen Å. 

 

Topografien i området omkring Lille Skovgård/Vejen Vestermark er karakteristisk for den jyske 

højderyg, som blev dannet i slutningen af den sidste istid. Den jyske højderyg kendetegnes 

geologisk ved at være dannet af den sidste istids hovedopholdslinje, og den landskabstype, der 

dominerer langs hovedopholdslinjen, betegnes også randmorænebakker.   

 

 
Fig. 5. Højdedatakort med udgravningsfeltet på Lille Skovgård markeret med rødt. 
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Den sydvestlige del af etape 1 ligger på den østlige kant af et højt plateau. Herfra falder terrænet 

mod nord og syd, dog mest markant mod øst. Den østlige del af etape 3 er beliggende på det laveste 

punkt i landskabet. I forbindelse med kloaketableringen i det sydvestligste hjørne af 

undersøgelsesarealet på etape 3 fremkom et tykt påfyldt lag, som var mellem 1-1,5 meter tykt. 

Laget består af ler, og stammer sandsynligvis fra jordarbejdet i forbindelse med etableringen af 

jernbanen. Under dette påfyldte lag fremkom sporene af en bevaret mose.  

 

Før undersøgelsen lå undersøgelsesarealet hen som brakmark. Muldlaget havde en tykkelse på 

mellem 25 cm til 40 cm. Undergrundsforholdene varierede meget. På det højeste punkt beliggende 

på etape 1 bestod undergrunden primært af gulbrunt let leret sand. Udenfor denne del af 

undersøgelsesområdet var undergrunden mere blandet sandet og leret, som varierede i farve fra 

gulbrunt til gråbrunt. Enkelte steder var undergrunden meget leret. 

 

Fortidsmindelandskabet 

Landskabet omkring Lille Skovgård lokaliteten er rigt på især forhistoriske aktivitetsspor, men også 

historiske aktivitetsspor gør sig gældende i området, og der forekommer aktivitetsspor fra sen 

bondestenalder (også kaldet neolitikum) og frem til middelalderen.     

 

Som før nævnt er der registreret gravhøje i området. Tre høje er dateret til stenalderen (Sb. 106, 124 

og 127), mens de andre er udateret, men de stammer sandsynligvis fra enten sen stenalder eller 

tidlig bronzealder. Højene ligger nord, syd og vest for udgravningsområdet. Derimod er der ikke 

registreret gravhøje i umiddelbar nærhed af Lille Skovgård mod øst. Måske skyldes det terrænet, 

som falder mod øst ned mod Vejen by.  

 

Bopladsaktiviteter fra den ældre og yngre bronzealder samt muligvis tidlig førromersk jernalder 

blev fundet nær Lille Skovgård lokaliteten i forbindelse med etableringen af Esbjerg-Kolding 

motorvejsstrækningen tilbage i 1990erne. På Stavnsbjergvejlokaliteten (Sb. 119), som ligger 

nordøst for Lille Skovgård, blev der fundet bopladsaktiviteter fra ældre bronzealder og førromersk 

jernalder. På arealet blev der udskilt flere huse.  

 

I årene 2004 til 2005 blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse i Askov by, som ligger ca. 2 

km fra Lille Skovgård. På den såkaldte Øster Havgård lokalitet (Sb.190307-167/168) fremkom 

bebyggelsesspor fra sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder. Meget tilsvarende Lille 

Skovgård var der tale om gårdsanlæg liggende på række. Dog lå huskonstruktionerne her på to 

rækker, og de havde flere faser i forhold til Lille Skovgård. I 2010 skulle kirkegården i Askov 

udvides, og i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser på arealet fremkom der flere 

anlægsspor, som kunne relateres til udgravningen fra 2004-2005. 

 

Som før omtalt, blev der i 1980erne foretaget mindre udgravninger på områderne ved Vejen 

Vestermark. I 1987 blev en stenlægning udgravet, hvori man fandt keramik fra førromersk jernalder 

(Sb. 108). I 1989 blev der ligeledes udgravet en stensat brønd, hvori der var daterende keramik fra 

tidlig førromersk jernalder (Sb. 113). Lige vest for brønden fandt man flere bebyggelsesspor samt to 
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mulige jordfæstegrave, som dog ikke er nærmere dateret end ældre jernalder (Sb. 114). I 1989 

undersøgte museet et areal lige syd for Solar A/S i forbindelse med anlæggelsen af en jernbane, og 

her fremkom intensiv jernalderbebyggelse i to koncentrationer (AUD 1990). I jernbanetraceet 

fremkom blandt andet en del af et hegn, som vi senere ved udgravningen på Lille Skovgård, etape 3, 

afdækkede resten af. Ligeledes blev der i forbindelse med Lille Skovgård undersøgelsen fundet dele 

af huskonstruktioner, som viste sig at kunne sammensættes med huse fundet i jernbanetraceet og 

dermed forlænge disse. 

 

 
Fig. 6: Oversigtsplan af Lille Skovgård/Vejen Vestermark lokaliteten. Bemærk at Askov Øster Havgård (Sb. 190307-

167/168) ikke er på kortet, da den ligger 2 km syd for Lille Skovgård. 

 

Der blev fundet yderligere bebyggelsesspor fra jernalderen på Vejen Vestermark lokaliteten, som 

ligger lige nord for Lille Skovgård (Sb. 166). Udgravningen fandt sted forud for en udvidelse af 

virksomheden Solar A/S, som er nogenlunde samidig med Lille Skovgård. På lokaliteten blev der 

fundet bebyggelsesspor fra den ældre og yngre jernalder (slut 700 e.Kr.). Materialet er endnu ikke 

færdigbearbejdet, men på nuværende tidspunkt tyder det på, at man har efterhånden har valgt at 

rykke længere mod nord. Længst mod syd fremkom en rækkelandsby, som dateringsmæssigt er lidt 

yngre end Lille Skovgård. Denne meget regelrette struktur går senere i opløsning, og husene bliver 

efterhånden mere tilfældigt placeret på arealet jo længere op i tid, vi kommer.   

 

Der er også fundet vikingetidsbebyggelse i området omkring Lille Skovgård. Rykker man lidt 

længere nord på i landskabet ned mod Vejen Mose, foretog Museet på Sønderskov i 1992 en 

udgravning på lokaliteten Gretenlund I forud for anlæggelsen af motorvejsstrækningen mellem 

Esbjerg og Kolding. Her fremkom adskillige huse fra vikingtiden (Sb. 120).  
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I historisk tid blev der opført adskillige gårde lidt øst for Lille Skovgård. På lokaliteten Vejen 

Vestermark 172 blev der i 2007 udgravet et større område, hvor der fremkom huskonstruktioner fra 

middelalderen med tilhørende brønde og ejerlavsskel (Sb.161).     

 

Samlet set kan vi spore beboelsesaktiviteter i området omkring Lille Skovgård fra den sene 

bondestenalder og frem til højmiddelalderen, hvilket gør området meget interessant. Især i 

jernalderen har området været præget af stor aktivitet, men også før og efter har folk valgt at 

bosætte sig i området.  

 

Undersøgelsens resultater 

I forbindelse med undersøgelsen af Lille Skovgård blev der registeret ca. 4600 anlægsspor, hvoraf 

de ca. 3500 var arkæologiske anlæg. De arkæologiske anlæg består primært af stolpehuller og 

affaldsgruber. Hovedparten af stolpehullerne passer til huskonstruktioner og hegn, som har fået et 

fortløbende registreringsnummer, som starter med ”K”. I alt fremkom der 128 sikre 

huskonstruktioner dertil mange hegn i forskellige længder. Næsten alle aktiviteterne fundet på Lille 

Skovgård kan dateres til ældre romersk jernalder (50 f. Kr. -175 e. Kr.). En mindre del af aktiviteten 

kan dateres til førromersk jernalder (500 -150 f. Kr.). 

 

Aktivitetsspor før jernalderen 

Der fremkom meget lidt aktivitet fra perioderne før jernalderen. Den ældste genstand, som blev 

fundet på arealet, var en tyknakket flintøkse fra enkeltgravskulturen (2800-2400 f. Kr.), som blev 

fundet på overfladen af muldlaget før afrømningen på den centrale del af etape 1. Muligvis stammer 

øksen fra en grav, som er blevet ødelagt i forbindelse med dyrkningen af jorden, og dermed er den 

endt i muldlaget. 

 

På etape 3, lige vest for den anlagte jernbane i 1989, fremkom en enkelt grube, som indeholdt meget 

grove potteskår fra sen bondestenalder eller tidlig bronzealder (ca. 2400 -1000 f. Kr.). Gruben ligger 

meget isoleret, og der fremkom ikke andre anlæg. Dog er der gravhøje i det omkringliggende 

landskab sandsynligvis dateret til yngre bondestenalder eller tidlig bronzealder, som indikerer, at 

der har været aktivitet i området i dette tidsrum. 

 

Førromersk jernalder (Perlod I / II, 500-150 f.Kr.) 

Fra den tidlige del af den førromerske jernalder fremkom 18 anlæg (se fig. 7). Disse anlæg består af 

17 affaldsgruber og en enkelt ovn, som indeholdt keramik dateret til de to første perioder af den 

førromerske jernalder. Alle disse anlæg blev fundet på det mere sandede område på den midt og 

vestlige del af etape 1 og 2, på nær en affaldsgrube som blev fundet på den lave beliggende østlige 

del af etape 3. 

 

Affaldsgruberne var meget forskellige i størrelse og er tolket som gruber opfyldt med bopladsaffald. 

Vi ved ikke, hvorfor man gravede disse huller, muligvis har de haft forskellige funktioner, før de 

blev opfyldt, fx råstofgruber eller opbevaringsgruber. 
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Fig. 7. Plantegning af undersøgelsesområdet med de førromerske jernalderanlæg markeret. 

 

 

Ovn K 40 fremkom på etape 1 og var den eneste ovn fundet i forbindelse med undersøgelsen (se 

fig. 9). Desværre var der ikke meget af ovnen tilbage, men højst sandsynligt var ovnen en såkaldt 

et-kammer ovn. Generelt er bevarede forhistoriske ovne relativt sjældne (Jacobsen 2001). Det 

meget rødebrændte bundlag repræsenterer ovnens gulvlag, over det lå et lag med stykker fra ovnens 

kammerkappe. Ovnens funktion er uklar, muligvis blev den brugt til at brænde keramik i, dog er der 

kun fundet få stykker førromersk jernalder keramik i ovnen. 

Fig. 8.: Profilfoto af affaldsgrube A3456 i 

den østlig del af etape 3. Det mørke 

mellemlag indholder potteskår, som daterer 

gruben til førromersk jernalder. Af Morten. 

Jensen. 
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Fig. 9. Profilfoto af ovn K 40. Foto af Scott Dollar   

 

Der fremkom ingen huskonstruktioner, som med sikkerhed kan dateres til førromersk jernalder, men 

gruberne og ovnen indikerer, at der i området har ligget en boplads fra denne periode. Keramikken 

fra affaldsgruberne består primært af forrådskår, og der er ingen tvivl om, at de har været lavet og 

brugt lokalt. Næsten alle huse fundet på lokaliteten er dateret til ældre romersk jernalder, men der er 

enkelte, der ikke med sikkerhed kan dateres til denne periode, og som ikke passer ind i 

landsbystrukturen fra den periode. Der kan dog også være brugt en konstruktionsmetode til at 

opføre husene, som ikke efterlader sig nogle aktivitetsspor i undergrunden.  I forbindelse med andre 

undersøgelser i området er der også fremkommet affaldsgruber fra førromersk jernalder uden spor 

af husene. 

 

Ældre romersk jernalder (ca. 50 f. Kr. - 175 e. Kr.) 

Største delen af den forhistoriske aktivitet som fremkom i forbindelse med undersøgelsen på Lille 

Skovgård var en landsby fra den ældre romerske jernalder.  Hovedparten af de fremkomne huse er 

sikkert dateret til denne periode.  Der fremkom 128 huskonstruktioner af forskellige typer, som 

næsten alle indgår i 16 en- eller flerfasede gårdsanlæg.  På grund af det høje antal af konstruktioner 

og de komplekse bopladsstrukturer er det følgende kun et udsnit af undersøgelsens resultater.  En 

mere detaljeret beskrivelse af huskonstruktioner, gårdsanlæg og de andre anlæg tilknyttet bopladsen 

vil være at finde i undersøgelsens beretning. 

 

Generelt er huskonstruktionerne fra den ældre romerske jernalder i Danmark relative homogene i 

deres form, og det er ikke anderledes på Lille Skovgård. De kan inddeles i tre grupper: hovedhuse, 

store udbygninger og små udbygninger. Sporene af huskonstruktionerne er deres tagbærende 

stolpehuller og indgangsstolpehuller.  Næsten ingen vægstolpehuller var bevaret på Lille Skovgård.   

 

De forskellige huskonstruktioners funktioner er svære at påvise.  Deres gulvlag var ikke bevarede, 

og det er ensbetydende med, at tolkningen af de forskellige hustypers funktion er teoretisk, og 

baseret på resultaterne fra andre arkæologiske udgravninger, hvor husenes gulvlag har været 

bevaret.  Endvidere havde hver huskonstruktion muligvis flere forskellige funktioner igennem deres 

levetid. 
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Fig. 10. Oversigtsplan over Lille Skovgårds ældre romerske jernalderboplads med huskonstruktioner og gårdsanlæg 

markeret.   

 

Gruppe 1: Hovedhuse 

Den første gruppe er hovedhuse, også kaldet langhuse, som fungerede som hjem for både 

mennesker og dyr. Et typisk hovedhus havde et tag, som blev båret af to stolperækker placeret inde i 

huset (de såkaldte ”tagbærende” stolper). Huset havde desuden to centralt placerede indgange 

overfor hinanden ved husets midte, og de opdelte huset i to næsten lige store dele. Familien boede i 

den vestlige ende af huset, og husdyrene var opstaldet i den østlige ende. En hustype som denne, 

hvor både mennesker og dyr boede under samme tag, har en lang historie i Danmark og også i 

Nordeuropa. Hustypen kendes så tidligt som ældre bronzealder (fra 1600 f. Kr.) og forsætter frem til 

vikingetiden (750 –1100 e. Kr.). 

 

På Lille Skovgård fremkom der 21 hovedhuse, og 5 delvist afdækkede hovedhuse. Denne hustype 

havde 5, 6 eller 7 tagbærende sæt stolper, og alle på nær en havde deres centralt placerede indgange 

bevaret. Deres længde varierede fra 10,5 til 21,5 meter, dog normalt var de mellem 15 til 18 meter 

lange. Deres bredde varierede fra mellem 4,5 til 5,5 meter. I næsten alle hovedhusene var der en 

større afstand mellem det tredje og fjerde tagbærende sæt stolpehuller. På andre lokaliteter med 

velbevarede hovedhuse med bevarede gulvlag er ildstedet normalt placeret her. Der var næsten 

ingen vægstolper bevaret fra husene.  

 

Alle hovedhusene er øst/vest orienteret, og normalt centralt placeret i gårdsanlægget, men nogle 

gange var husene placeret i den nordlige og sydlige del. Ét hovedhus var knyttet til hver fase af et 

gårdsanlæg.  
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Fig 11. Plantegning af hovedhus K 21 fra Gårdsanlæg 2 på etape 1. Huset har to faser. Den lyseblå fase er den 

yngste. I huset blev der fundet en skillevæg, som opdeler det i to – beboelsen mod vest og stalden mod øst. 

 

Fig. 12. Plantegning af hovedhus K90 fra Gårdsanlæg 14 på etape 1. K 90 er det østligste hovedhus på Lille 

Skovgård. Bemærk at der er flere små stolpehuller mellem de tagbærende stolper i den østlige ende af huset.  De 

har muligvis noget med husets staldkonstruktion at gøre.   

 

 

Fig 13. Plantegning af hovedhus K 112 fra Gårdsanlæg 9, som har flere faser. I modsætning til de andre 

hovedhuse lå K 112 i den sydlige del af gårdsanlægget. K 112s østlige del minder om K90s.  
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Gruppe 2: Større udbygninger 

Knyttet til hvert hovedhus var en eller flere større udbygninger. Denne type omfattede 

konstruktioner med tre, fire eller flere tagbærende stolpehulssæt. Dem med tre og fire sæt var 

forekom mest. Der fremkom 42 større udbygninger med tre sæt og 27 med fire sæt. Dem med tre 

sæt var mellem 5 til 7 meter lange og mellem 3,25 til 3,75 meter bredde, og dem med fire sæt var 

mellem 7 til 11 meter lange og mellem 3,5 til 5 meter bredde. Der er næsten ingen bevarede 

vægstolpehuller til disse bygninger. De få større udbygninger med vægstolpehuller ligger langs 

hegn, og de bliver tolket som hegnsbygninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16 og 17. Typiske større udbygninger med tre og fire sæt stolpehuller fra perioden ældre romersk jernalder.  

Begge indgange er bevaret. 

 

Der fremkom også 3 større udbygninger, som havde spor af flere end 4 stolpehulssæt (K47, 108 og 

115). Indbyrdes var de lidt forskellige i deres form, men alle lå i den nordlige del af et gårdsanlæg, 

og muligvis kan de tolkes som en type hegnsbygning med portfunktion. K 47 har vægstolpehuller 

bevaret, hvilket er sjældent, men vi ved ikke, om denne bygning muligvis er yngre, end det 

gårdsanlæg den ligger i.  

Generelt var de større udbygninger øst/vest orienteret, men der var også nogle, som var nord/syd 

orienteret.   

 
 

Fig. 14. Foto af Hovedhus K 19, Gårdsanlæg 1. De 

røde spande markerer husets tagbærende 

stolpehuller. Set fra øst. Af Scott Dollar. 

Fig. 15. Foto af Hovedhus K 90, Gårdsanlæg 14. De 

røde spande markerer husets tagbærende 

stolpehuller. Set fra vest. Af Scott Dollar. 
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Større udbygninger er generelt tolket som økonomibygninger, som har en landbrugsmæssig 

funktion.  En eller flere af disse bygningstyper er tilknyttet et hovedhus indenfor hvert gårdsanlæg. 

Mulige funktioner er: kornmagasin, værksted og ekstra staldplads.  Det er også en mulighed, at de 

har været brugt som beboelsesbygninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3: Små udbygninger 

Der fremkom også 24 små udbygninger bestående af fire stolpehuller som har flere forskellige 

former. De kan være kvadratiske eller rektangulær i form. Nogle har meget kraftige stolpehuller 

og/eller indgang, hvorimod andre har meget svage konstruktioner. Disse små bygninger er kendt 

gennem hele jernalderen, men deres funktion er ukendt. Næsten hvert gårdsanlæg indeholdt en eller 

flere af disse små udbygninger. Der er flere forskellige tolkninger af de små bygninger som for 

eksempel økonomibygninger eller staklader.  

 

 

 

Fig. 19. Langhus/stor udbygning K 115 fremkom i den nordlige del af Gårdsanlæg 10. Huset er fundet i 

kanten af udgravningsfeltet, og derfor ved vi ved ikke, om gårdsanlægget forsætter yderligere mod nord, 

eller om huset markerer dets nordlige grænse. 

 

Fig. 18. Langhus/stor udbygning K 47 (i røde) adskiller sig fra de typiske huskonstruktioner på 

Lille Skovgård, idet den har bevarede vægstolpehuller. Huset er fundet i den nordlige del af 

Gårdsanlæg 15 og er muligvis en hegnsbygning tilhørende gården. Det er også muligt, at K 47 er 

fra en yngre periode og dermed ingen relation har til gården. 
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Fig. 20 og 21. To fire-stolpehulsbygninger. K113 har en meget typisk form, og K48 er mere atypisk med en indgang på 

dens sydside. 

 

Gårdsanlæg: 

Næsten alle hovedhusene og udbygningerne fundet på Lille Skovgård tilhører gårdsanlæg, som er 

afgrænset af et hegnsforløb, og som typisk indeholder et hovedhus samt flere udbygninger. I alt er 

der registeret 16 gårdsanlæg på Lille Skovgård, men kun 9 er helt afdækket. Generelt har 

gårdsanlæggene et areal på mellem 400 og 1000 m2, de fleste på mellem 900 og 1000 m2. 

 

 
    

 

 
 

Fig. 22. Plantegning af Gårdsanlæg 1, 2 og 3 med deres størrelser påført. Udsnittet er fra den 

vestligste del af etape 1. 
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Gårdsanlæg 1, 2 og 3 har den mest tydelige gårdsstruktur, hvor vi meget tydeligt kan se, hvordan de 

forskellige bygninger indenfor et gårdsanlæg relaterer til hinanden. Dette skyldes, at de tre 

gårdsanlæg ikke har mange bebyggelsesfaser oven i hinanden, og at deres hegnsforløb er bedre 

bevaret i forhold til nogle af de andre gårdsanlæg. I hver af disse gårde er der et centralt placeret 

hovedhus. Nord for hovedhuset er der flere større udbygninger med tre og/eller fire sæt stolpehuller, 

placeret i to parallelle rækker. Syd for hovedhuset er der et relativt åbent område med en eller to 

små udbygninger. Et hegnsforløb mod nord og syd markerer gårdsanlæggenes grænser. Både mod 

syd og nord findes der indgange i hegnet indtil gården, som ligger på linie med hovedhusets 

indgange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sådanne gårdstrukturer er typiske for den ældre romerske jernalder, men strukturene kunne også 

være anderledes. På Lille Skovgård er der også fremkommet gårdsanlæg, hvor gårdstrukturene ikke 

er helt klare på grunde af, at der er flere faser, som ligger oven i hinanden som fx Gårdsanlæg 9 

eller de gårdsanlæg som kun er delvist afdækkede. 

 

Landsby/rækkelandsbyen: 

Der er uden tvivl flere af de ældre romerske jernaldergårde på Lille Skovgård, som stod på samme 

tid, hvilket er ensbetydende med, at bopladsen var en landsby. På den central del af etape 1 

fremkom 9 gårdsanlæg (Gårdsanlæg 1-9), som ligger ved siden af hinanden i en øst/vest orienteret 

række (se fig. 25). Den type bopladsstruktur er en såkaldt rækkelandsby og er kendt fra andre steder 

i Danmark.  

  

Fig. 23 og 24. Gårdsanlæg 1 er en-faset og her ses den typiske gårdsstruktur meget tydeligt. 

Gårdsanlæg 9 er flerfaset, og der er registreret 26 huskonstruktioner. Gårdsstrukturen har ændret sig 

flere gange, og de 5 hovedhuse repræsenterer muligvis gårdsanlæggets fem faser. 
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Gårdsanlæg 1, 2 og 3 ligger som beskrevet oven for i den vestlige del af rækkelandsby, men 

rækkelandsbyen er endnu ikke afgrænset mod vest. Samtidig er der også stor sandsynlighed for, at 

de delvist afdækkede gårdsanlæg 11-14 på etape 2 og 3 også danner en form for rækkelandsby (se 

fig. 10). 

 

 
Fig. 25. Plantegning af rækkelandsbyen på Lille Skovgård som indeholder Gårdsanlæg 1-9. 

 

Selvom flere af gårdsanlæggene ligger på én række er det ikke ensbetydende med, at de eksisterede 

på samme tidspunkt. I løbet af landsbyens ca. 150-200 års historie gennemgik gårdsanlæggene 

løbende forandringer, idet gamle huse blev fornyet eller helt opgivet og revet ned, imens nye huse 

blev opført. Der er også gårde, som ikke er en del af rækkelandsbyen, og vi ved ikke, hvordan de 

relaterer til rækkelandsbyen. Vi er ikke sikre på, at alle gårdsanlæggene stod samtidigt, men det er 

interessant, at gårdsarealerne respekterer hinanden således, at der ingen overlap er mellem 

gårdsanlæggene.   

 

 
Fig. 26. 3D-rekonstruktion af den vestlige del af Lille Skovgård, som viser, hvorledes landsbyen ville have set ud, hvis 

alle gårdsanlæggene eksisterede på samme tid.  Af Niclas Wehde. 
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Gruber: 

En grube i en arkæologisk kontekst er en type nedgravning, som er større end et stolpehul, og de er 

meget normale på bopladser fra den ældre romerske jernalder.  

På Lille Skovgård fremkom der mange gruber i mange forskellige former og sandsynligvis også 

med mange forskellige funktioner. Det er meget sjældent, at man kan påvise grubernes egentlige 

funktion. De fleste gruber anses som værende affaldsgruber, da de er fyldt med affald fra den 

omkringliggende boplads, hvilken også var tilfældet med gruberne på Lille Skovgård, som var fyldt 

med potteskår og nogle gange brændte knogler.   

 

På Lille Skovgård fremkom der over 50 gruber, og deres sidste funktion var affaldsgruber. Mange af 

disse gruber var placeret i udkanten af gårdsanlæggene eller lige uden for dem. Andre gruber havde 

en mere isoleret placering.  

 

Meget usædvanligt for en stor bopladsudgravning var dog den næsten totale mangel på kogegruber, 

som antages for at have være brugt til at lave mad i og kendetegnes ved tilstedeværelsen af 

ildskørnede og sortbrændte sten samt store mængder trækul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der fremkom også meget store og dybe gruber, som havde flere nedgravninger. Den type af gruber 

var ofte placeret på lerede jorde.  Den største var A4230, som havde et areal på 90 m2 og omfattede 

flere nedgravninger. Denne grube var så stor, at den blev gravet maskinelt. Sandsynligvis var A4230 

en råstofgrube, en såkaldt lertagningsgrube. Ler var et meget vigtigt materiale til fremstilling af 

keramik, og i forbindelse med opførelsen af huse hvor det blev brugt som lerklining. 

 

Der fremkom ingen grube, som med sikkerhed har fungeret som brønde på bopladsen, men det er 

sandsynligt, at nogle af de dybe gruber også har været brugt til opsamling af regnvand eller som 

deciderede brønde i de mere lerede område på lokaliteten.  

 

 

 

  

Fig. 27 og 28. Til venstre en almindelig grube under udgravning og til højre en grube som består af flere 

nedgravninger. Af Scott Dollar. 
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Fig. 29. Oversigtsfoto af den store grube A 4230. 

Fig. 30. Grube A4230 under udgravning med gravmaskine. 
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Jordfæstegraven: 

På Lille Skovgård lokaliteten blev der fundet én grav (Grav 1), som er samtidig med den ældre 

romerske jernalder landsbyen ifølge keramikken. 

 

Graven er placeret nordøst for landsbyen, og den har en øst/vest orientering. Ifølge højdekortene 

ligger den lige syd for en lille forhøjning i landskabet, og dette kan være forklaringen på dens 

placering. Der er muligvis tale om en naturlig forhøjning, som man bevidst har udvalgt til det sidste 

hvilested for den afdøde. 

 

 

 

 

 

Graven dateres til ældre romersk jernalder og er 4,5 meter lang med en dybde på mere end 1 meter. 

Der er tale om en såkaldt jordfæstegrav, hvor den døde blev gravlagt ubrændt. Denne type 

begravelse er meget almindelig i tiden lige efter Kristi fødsel.  

 

Desværre blev jordfæstegraven på Lille Skovgård ikke erkendt ved muldafrømningen pga. dens 

meget lyse aftegninger i undergrunden kombineret med et tørt, solrigt og blæsende vejr. Først i 

forbindelse med undersøgelsen af en mørk nedgravning indeholdende keramik, som var placeret 

oven på graven, blev vi opmærksomme på, at der var tale om en grav pga. anlæggets meget lige 

sider og dets flade bund. 

 

På daværende tidspunkt havde vi desværre fjernet den sydligste del af graven (først med håndskovl 

og senere med maskine) for at klarlægge den mørke nedgravnings udstrækning. I forbindelse 

hermed var der fremkommet fragmenter af et lerkar i det, vi senere opdagede var gravens sydøstlige 

hjørne.  

 

For at sikre, at vi ikke havde overset andre grave i nærområdet, fjernede vi maskinelt 15-20 cm 

Fig. 31. Gravens placering på højdekortet. De omkringliggende anlægsspor mod 

vest er rækkelandsbyen. Den lille forhøjning i landskabet er det lysere område 

som ses lige nord for den grønne pil.  
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mere jord fra området omkring den fundne grav, men desværre fremkom der ikke flere grave. Den 

afgravede jord, som med sikkerhed tilhørte graven, blev soldet for eventuelle fund, og i denne 

forbindelse fremkom der en lille hank tilhørende en kop fra bunden af graven.  

 

 

Fig. 32. Graven set fra øst. Den sydlige halvdel er gravet 

væk. Øverst i billedet ses den mørke nedgravning som errr 

gravens ” plyndringshul”. Af Scott Dollar.  
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Den formodede nedgravning viste sig nu at være et ”plyndringshul” placeret i gravens vestlige del, 

og i gravens profil kunne vi iagttage, hvorledes man havde gravet et hul ned igennem graven 

sandsynligvis på jagt efter værdifulde genstande. I fylden fra plyndringshullet fremkom en grøn 

glasperle, som muligvis stammer fra graven. Måske er den en af de værdigenstande, som tyvene har 

fjernet fra graven, men tabt på deres vej? (fig.4). Plyndringen resulterede i, at graven var meget 

forstyrret mod vest, og her fandt vi kun spredte fragmenter af lerkar. Derimod var gravens østlige 

del intakt, og her fandt vi lerkar stående på bunden af graven. De var alle meget ødelagte af 

jordtrykket, men de kunne sættes sammen til fem næsten hele lerkar af forskellige typer (fig. 5, 6).  

 

 

Fig. 33. Profil af graven. Mod øst ses to horisontale linjer. Den østligste er gravens 

nedgravning, og den inderste udgør den østligste væg af selve gravkammeret. Af Scott 

Dollar. 

 

Fig. 34. Glasperlen som blev fundet i 

”plyndringshullet”. Af Britt Petersen 
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Fig. 36. Itutrykkede lerkar på bunden af graven in situ. 

Karret til højre sidder i gravens profil.   

  

Fig. 35. Itutrykkede lerkar på bunden af graven in situ.  

 

 

Fig. 37. De itutrykkede lerkar fra Fig. 35 sat sammen.  

 

Det er meget typisk for perioden, at der er nedsat lerkar i gravene. Disse har sandsynligvis været 

fyldt med mad og drikkelse til den afdøde på den sidste rejse.     

  

Plyndringen af graven er sandsynligvis ikke sket lang tid efter selve begravelsen, idet keramikken 

fundet i ”plyndringshullet” er fra samme periode, som lerkarrene fundet på bunden af graven. Den 
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meget nøjagtige placering af ”plyndringshullet”, som tydeligvis respekterer gravens afgrænsning, 

sandsynliggør også, at graven er blevet plyndret kort efter begravelsen. Tyvene har nøjagtigt vidst, 

hvor de skulle grave. Dette kan dog også forklares med, at graven har været markeret på overfladen 

måske i form af en samling hovedstore sten eller en lille høj. Tilstedeværelsen af en stensamling 

ovenpå graven forklarer også de mange sten i ”plyndringshullet”. Efter plyndringen er de blevet 

fyldt i hullet sammen med den omkringliggende jord.  

  

Der er ikke spor efter den døde i graven, men under udgravningen kunne vi følge en fin, tynd øst-

vest orienteret mørkegråbrun stribe, som var sporet efter selve kisten (fig. 8, 9). Kisten har 

sandsynligvis været lavet af træplanker, og dette organiske materiale har efterladt sig spor i 

undergrunden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan ikke afgøres, om der er tale om en mands- eller en kvindegrav. Dette kan nogle gange 

udledes fra gravudstyret, men på Lille Skovgård fandt vi som før nævnt kun lerkar i graven, og de 

er ikke kønsspecifikke men findes både i mands- og kvindegrave.  

 

Den afdødes status lader sig ligeledes ikke afgøre ud fra gravudstyret, og da vi ikke fandt andre 

grave i nærheden, kan vi heller ikke sammenholde indholdet og deraf udlede noget om den afdødes 

status. Gravens størrelse med en længde på over 4 meter synes dog at indikere, at den afdøde var en 

betydningsfuld person med en vis status i samfundet, og vi kan kun gisne om eventuelle pragtgaver, 

som den afdøde havde med sig i graven. 

 

Fig. 38. Den trugformede grav set i (halv)profil.  

Både udenfor og i graven ses spor af tørv 

(de lyseblå plamager). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 39. Den trugformede grav optegnet 
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Undersøgelsens perspektiver - lokalt og regionalt 

Lille Skovgård lokaliteten er interessant, idet der er fremkommet en meget velbevaret 

rækkelandsby. Forundersøgelsen indikerede, at der var jernalderaktiviteter på pladsen, men ikke at 

der var tale om otte (delvist ni) sammenhængende gårdsanlæg afgrænset af delvist bevarede hegn. 

 

Som nævnt udgravede Museet på Sønderskov en lignende lokalitet i Askov by, hvor der fremkom 

en velbevaret rækkelandsby fra sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder (Eisenschmidt 

2006).  Lokaliteten Øster Havgård adskiller sig fra Lille Skovgård ved, at landsbyen har to rækker 

af sammenhængende gårdsanlæg, og husene har flere faser. På Lille Skovgård er det kun 

gårdsanlæg 9, som har et tilsvarende antal faser, hvilket sandsynligvis er ensbetydende med, at 

gårdsanlægget har været beboet over en længere periode end de andre. På Øster Havgård finder man 

det samme genstandsmateriale som på Lille Skovgård, og på begge pladser er det 

keramikmaterialet, som er den altoverskyggende fundgenstand. Af særlige genstande kan nævnes de 

såkaldte ’kogestande’, som blev fundet på begge udgravninger. 

 

Rækkelandsbyen lige nord for Lille Skovgård på lokaliteten Vejen Vestermark, Solar II bør også 

nævnes igen, idet der på Vejen Vestermark lokaliteten muligvis er tale om en yngre fase af Lille 

Skovgård rækkelandsbyen.  

 

Der findes ikke mange registrerede rækkelandsbyer fra ældre romersk jernalder, hvilket gør Lille 

Skovgård udgravningen videnskabelig værdifuld. I 1996, 2000 og 2001 udgravede Museet på 

Sønderskov en rækkelandsby fra samme periode i byen Sønder Holsted ca. 15 km vest for Lille 

Skovgård. Som det var tilfældet på Øster Havgård, havde lokaliteten Sønder Holsted I to rækker af 

sammenhængende gårdsanlæg (Sb. 190304-83). Tæt derved på Sønder Holsted II lokaliteten fandt 

man en gravplads fra samme periode med både jordfæstegrave og urnegrave (Sb. 190304-86).  

 

Udenfor Museet på Sønderskovs arkæologiske ansvarsområde kendes en rækkelandsby på 

lokaliteten Stenbjergkvarteret, 5 km vest for Herning i Snejbjerg. I den sydlige del af  

udgravningsområdet afdækkede man fem sammenhængende gårdsanlæg, som er dateret til ældre 

romersk jernalder (Olesen 2000)  

 

I Galsted i Sønderjylland fremkom der ligeledes en rækkelandsby fra samme periode. 

Rækkelandsbyen er den yngste landsbyfase på lokaliteten (Sb. 200401-142). Den dateres til den 

yngre del af ældre romersk jernalder (Ethelburg 2003, s. 197-209). 

 

På flere af de andre lokaliteter er der fundet grave, som er samtidig med rækkelandsbyerne, som det 

er tilfældet på Sønder Holsted og Stenbjergkvarteret. Dette har ikke været tilfældet på Lille 

Skovgård. Der er kun fremkommet en grav, som sandsynligvis har forbindelse til rækkelandsbyen. 

Der er her tale om en fire meter lang jordfæstegrav, hvori der blev fundet 5 lerkar stående på 

bunden. Graven var plyndret, så der har muligvis været værdifulde genstande i graven. Ryttergraven 

fra Dollerup beliggende sydvest for Lunderskov er et eksempel på en unik og meget rigt udstyret 

grav fra det sydøstjyske område (Sb. 190108-32). Graven dateres til den yngre del af ældre romersk 

jernalder, og i den fandtes to sporer, romersk import og en guldring (Jensen 2003). Det er 
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usandsynligt, at der skulle have været et lignende udstyr i graven fra Lille Skovgård, men 

plyndringen af graven indikerer, at gravrøverne håbede på at finde værdifulde genstande. 

 

Ud over den intense jernalderaktivitet på Lille Skovgård lokaliteten blev der også fundet en økse, 

som dateres til enkeltgravskulturen (2800 f.Kr.-2400 f.Kr.). I det omkringliggende område er der 

registreret flere grave fra samme periode som for eksempel på Gretenlund III lokaliteten på den nu 

anlagte motorvejsstrækning mellem Esbjerg og Kolding, og på Vejen Vestermark, Solar II, lige nord 

for Lille Skovgård. Da øksen fra Lille Skovgård er et løsfund, som blev fundet på muldjorden, er 

det uvist, hvor den stammer fra, men sandsynligvis er der også her tale om en genstand fra en 

forstyrret men ikke lokaliseret grav fra den sene bondestenalder. 
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Fremtidige undersøgelser 

I forbindelse med Lille Skovgård udgravningen er der fremkommet en velbevaret rækkelandsby fra 

ældre romersk jernalder. I den sydlige retning ned mod jernbanenstrækning mellem Esbjerg og 

Kolding forekommer kun sporadiske aktivitetsspor i form af enkelte gruber, og her synes landsbyen 

at være afgrænset og afsluttet.  

 

Mod øst derimod, har vi ikke afgrænset aktivitetsområdet, men kun udgravet det område, som blev 

forstyrret af vejtraceet (Lille Skovgård, etape 3). I vejtraceet forekom der flere steder intensiv 

jernalderaktivitet i form af huse og hegn, og flere steder grænsede de helt op til udgravningskanten 

og fortsatte med stor sandsynlighed på den ikke-undersøgte del af området.  

Det samme synes at være tilfældet lige vest for Lille Skovgård, hvor det ser ud til, at vi kun har 

afdækket den østligste del af et gårdsanlæg helt i kanten af undersøgelsesområdet. 

Nord for rækkelandsbyen er der også stor sandsynlighed for intensiv jernalderaktivitet. 

Forundersøgelsen påviste anlægsspor indenfor hele området, men især området mod nordøst syntes 

at være præget af stor aktivitet. Igen er der også konstruktioner på Lille Skovgård lokaliteten på 

etape 2, som grænser op til udgravningskanten, både mod nord og mod nordvest, hvor der fremkom 

flere huskonstruktioner indenfor et areal afgrænset af et hegn mod syd. Muligvis er det begyndelsen 

på en ny rækkelandsby lidt længere mod nord end den allerede fremkomne på Lille Skovgård.   

  

Dette er ensbetydende med, at det er meget vigtigt, at arealerne omkring Lille Skovgård bliver 

undersøgt inden eventuelt fremtidigt anlægsarbejde. Alt tyder på en fortsættelse af 

jernalderaktiviteterne og muligvis rækkelandsbyen mod vest og mod øst. Mod nord er det 

sandsynligt, at der fremkommer en ny række af gårdsanlæg, som kan være det tidsmæssige bindeled 

mellem Lille Skovgård lokaliteten og Vejen Vestermark, Solar II. Alt tyder på, at der indenfor et 

afgrænset område er tale om en unik bebyggelseskontinuitet, hvor det vil være muligt at følge den 

tidsmæssige udvikling af både den enkelte huskonstruktion samt den mere overordnede 

landsbystruktur fra tiden omkring år 0 til 700 e.Kr. 

 

Som en afsluttende bemærkning er det vigtigt at understrege, at 1,6 ha af etape 2s oprindelige areal 

kun er forundersøgt og ikke systematisk udgravet. Dette fravalgte kommunen, og derfor er denne 

del af arealet ikke frigivet. Hvis der i fremtiden skal bygges på arealet, skal det først systematisk 

undersøges for eventuelle forhistoriske anlægsspor. 

 

 

 

 

Udarbejdet af  

Scott Dollar og Britt Petersen 

for Museet på Sønderskov 

den 30. november 2010 
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Udgravnings data 

 

Udgravningstiden: 

 etape 1   13.10.2008 30.11.2009 

 etape 2   13.10.2008 30.11.2009 

 etape 3   20.04.2009 14.08.2009 

 

I undersøgelsen deltog: 

 Arkæolog Scott Dollar (feltleder) 

 Arkæolog Britt Petersen (assisterende feltleder) 

 Arkæolog Heidi Meiniche 

 Arkæolog Martin Egelund Poulsen 

 Stud. mag. Maria Wehde 

 Stud. mag. Janne Krøtel 

 Stud. mag. Jonas Helt 

 Stud. mag. Morten Lungkjær Jensen 

 Stud. mag. Nilas Møller 

 Arbejdsman. Kristoffer Hall  

 

Gravemaskine:  

 Etape 1 og etape 2: Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen 

 Etape 3  Arkil A/S 

 

Udgravningen er udført af: 

   Museet på Sønderskov 

   Sønderskovgårdvej 2, 

   6650 Brørup 

   Museumsdirektør (under undersøgelsen), arkæolog Sved Aage Knudsen 

 

Bygherre:  Vejen Kommune 

   Rådhuspassage 3 

   6600 Vejen 

 

Ejer:    

 Big Dutchmann parcel (del af etape 1 af 2) 

   Big Dutchmann A/S Skandinavien 

   Park Allé 13 

   6600 Vejen 

 Forlængelse af Industri Vej og etape 2 nord af vejen. (del af etape 1 og 2, etape 3). 

   Vejen Kommune 

   Rådehuspassage 3 

   6600 Vejen 

 

Dataliste 

Undersøgelsen er registeret under journalnummer HBV 1340 Lille Skovgård etape 1, 2 og 3.  Alt 

originalt dokumentationsmateriale bestående af tegninger, måldata, fotos m.v. opbevares på Museet 

på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup.  Anlægs-, tegnings- og fundlister er også 

registreret i Museernes Udgravningsdata (MUD).  Alle genstande fra udgravningen er opbevaret på 

museets magasin. 
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