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Indledning 

I forsommeren 2014 foretog arkæologerne fra Museet på Sønderskov en mindre systematisk undersøgelse 

ved Lille Skovgård vest for Vejen med fund af velbevarede bosættelsesspor fra ældre romersk jernalder (ca. 

50 f. Kr. - 175 e. Kr.), i form af hovedhuse, udhuse, hegn og gruber. Den undersøgte bebyggelse udgør to 

gårde, hvoraf den ene er delvist udgravet ved en tidligere undersøgelse. Gårdene ligger i direkte 

forlængelse af en rækkelandsby der blev udgravet i perioden 2008-2009 umiddelbart øst for arealet, HBV 

1340 Lille Skovgård I-III. Med den seneste undersøgelse ser det ud til at rækkelandsbyen er blevet 

afgrænset mod vest og dermed er afdækket i hele dens helhed. Rækkelandsbyen har bestået af op mod ti 

samtidige gårdsanlæg placeret i et øst-vest gående forløb. Der er ikke registreret mange fuldt afdækkede 

rækkelandsbyer fra ældre romersk jernalder i Danmark, hvilket gør undersøgelsen ved Lille Skovgård 

særdeles interessant.  Det undersøgte areal er på i alt 3097 m². Det samlede undersøgelsesareal ved HBV 

1340 Lille Skovgård I-IV er på i alt 4,1 ha. 

 

 
Figur 1. Lokalitetens placering på 4-cm kort. Udgravningsfeltet er markeret med rødt og de tidligere undersøgte arealer ved Lille 
Skovgård (HBV 1340 I-III) er markeret med blåt. Museet på Sønderskov  

Kulturhistorisk redegørelse 

Der blev erkendt i alt 261 anlæg af arkæologisk interesse på det undersøgte areal. Der kunne udskilles to 

hovedhuse, som begge var opført i to faser, ni mindre udhuse, en staklade og en række hegnsgrøfter og 

hegnsstolper. Der blev desuden udgravet seks affaldsgruber, to mulige keramikbrændingsovne og en 

brønd.  Konstruktionerne har indgået i to gårdsanlæg, hvoraf det ene var kendt fra den tidligere 

undersøgelse vest for feltgrænsen. Der blev hjemtaget en del fund fra undersøgelsen, hovedsageligt i form 

af keramik. Alle anlæg samt fund er dateret til perioden ældre romersk jernalder på baggrund af 
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hustypologi, bebyggelsens overordnede karakter samt det indsamlede fundmateriale. Der blev udtaget 15 

jordprøver bl.a. med henblik på at få foretaget C14 dateringer, men resultaterne heraf foreligger endnu ikke. 

 

Figur 2. Oversigtsplan over det undersøgte areal. Huse er markeret med gråt grundrids, gruber er markeret med sort, de to keramik 
brændingsovne med rødt og den mulige brønd mod sydvest med blåt. Konstruktionerne er forsøgt inddelt i faser og gårdsenheder. 
Afgrænsningen imellem de to gårde er markeret med stiplet linje. Museet på Sønderskov 

Huse og hegn 

Hovedhuse 

Der blev erkendt to hovedhuse ved undersøgelsen som begge var opført i to faser. Det ene, K18, blev kun 

delvist undersøgt, da det lå op mod den østlige feltgrænse (se fig. 2). Den østlige del af huset var erkendt og 

udgravet ved den tidligere undersøgelse. Hovedhusene var 3-skibede langhuse konstrueret med indre 
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stolpesæt der har båret tagkonstruktionen. Begge huse har haft to overfor hinanden stående indgange 

placeret centralt i huset. Der blev fundet enkelte mulige vægstolper til den ene fase af hovedhuset i gård 

G20 som taler for at væggen har været konstrueret med jordgravede stolper. Der er ikke fundet spor efter 

væg- eller gavlstolper i de andre hovedhuse, hvilket kan være et spørgsmål om bevaringsgrad, men det er 

ligeledes en mulighed at væggen har været opført på en fodrem som ikke blev gravet ned og derfor ikke har 

efterladt spor i undergrunden. 

 

 

Figur 3. Plantegning og foto af det 3-skibede hovedhus i gård G20. På plantegningen er K161 markeret med blåt mens 

K160 er markeret med turkis. På billedet er stolpehullerne i K161 markeret med mel. Museet på Sønderskov 
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Hovedhusene var mellem 19 og 22 m lange og ca. 5 m brede og har haft plads til både folk og fæ. 

Hovedhuset med plads til dyr i østenden og beboelse i vestenden kendes i Danmark helt tilbage fra ældre 

bronzealder(ca. 1600 f. Kr.) og frem til vikingetiden (750-1100 e. Kr). Der er ikke fundet spor efter 

indretning i de udgravede huse, da der ikke var bevaret spor efter gulv-/ eller kulturlag. Der er større 

afstand mellem det tredje og fjerde tagbærende sæt fra vest og fra andre undersøgelser med velbevarede 

gulvlag, ved vi at det som regel var her ildstedet var placeret. Hovedhusene er placeret relativt  centralt på 

gårdspladsen og der var knyttet et enkelt hovedhus til hver fase af et gårdsanlæg. Begge hovedhuse var 

opført i to faser, hvor huset blev opført på samme sted. Som regel antager man at et hovedhus har haft en 

levetid på omkring 40-50 år og gårdene i denne del af landsbyen må dermed have eksisteret i op mod 100 

år.  

 

Figur 4. Rekonstruktion af 3-skibet langhus fra ældre romersk jernalder. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 

Små og store udhuse og hegnshuse 

Der blev udgravet flere økonomibygninger i form af små og store udhuse samt hegnshuse. Det er vanskeligt 

at afgøre hvilken funktion disse huse har haft, men sandsynligvis er der tale om mindre staklader eller 

økonomibygninger til opbevaring af korn, værksteder eller ekstra staldplads. De små udhuse er konstrueret 

med mellem to og fire tagbærende sæt og er som regel placeret på den nordlige del af gården. Der blev 

herudover erkendt tre større udhuse på den nordlige del af gårdene med fire og fem sæt tagbærende 

stolper.  

Der er fundet spor efter en eller to indgange i de fleste af udhusene. Der kunne ikke erkendes spor efter 

vægstolper i de små udhuse, mens der kunne erkendes spor efter både vægstolper og indgange i de større 

udhuse. De større udhuse kan muligvis have fungeret som beboelseshuse, men det er mere sansynligt at de 

har været brugt til opbevaring, værksteder eller staldbygninger. Der blev også erkendt nogle nord-syd og 

øst - vest orienterede hegnshuse, hvor de tagbærende stolpesæt står tættere end i økonomibygningerne. 

Hegnshusene ligger langs med gårdens hegn og kan have været konstrueret som en halvtagskonstruktion, 

sadeltag, med åbning ind mod gården.  
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Figur 5. Plantegning og foto af K164 (bordeaux) og K167 (lilla). På fotoet er stolpehullerne i K164 blevet udgravet og 

markeret med mel, mens stolpehullerne i K167 er markeret med flag. Museet på Sønderskov.  

 

Hegn 

De enkelte gårdsenheder har ligget side om side og været afgrænset af hegnsforløb som dog desværre kun 

er meget fragmentarisk bevaret. I de fleste tilfælde kan de dog erkendes ved hegnshusenes forløb samt 

enkelte hegnsstolper. På den sydlige del af gård G20 var gården afgrænset af en kraftig hegnsgrøft med en 

tydelig indgang. Mens gård G6 var afgrænset mod syd af et hegnshus, et hegnsforløb samt en tydelig 

indgang. Hegnsindgangene er meget karakteristiske for bebyggelsen ved Lille Skovgård og står overfor 

indgangen i gårdens hovedhus.  

 

Figur 6. Muldafrømning med gravemaskine. I forgrunden ses indgangen imellem de to hegnsgrøfter. Museet på Sønderskov  
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Det nord - syd orienterede hegnshus K172 samt de to tilhørende hegnsstolper nord for, danner en tydelig 

afgrænsning af de to gårdsenheder på den nordlige del, men der er ikke erkendt egentlige hegnsforløb eller 

indgange mod nord. Der blev erkendt to relativt kraftige stolpehuller på den nordlige del af gård G20 som 

kan have dannet et indgangsparti til gården, men da der ikke kunne erkendes tilhørende hegn ellers 

hegnshuse er denne tolkning usikker. 

Rækkelandsbyen ved Lille Skovgård 

Den erkendte bebyggelse er en del af den landsby der blev udgravet ved Lille Skovgård i perioden 2008-

2009, HBV 1340 Lille Skovgård I-III. Med den seneste udgravning ser det ud til at landsbyen er blevet 

afdækket i hele dens udstrækning. Landsbyen har bestået af op mod 10 samtidige gårde der har ligget hegn 

mod hegn i et øst - vest gående forløb. Denne type bopladsstruktur er kendt fra andre steder i Danmark og 

er kaldes en rækkelandsby. Flere af gårdene har en tydelig struktur, hvor det er tydeligt at de enkelte 

konstruktioner relaterer til hinanden. Dette skyldes at de kun er opført i en enkelt eller to faser og har 

bevarede hegnsforløb. I hver af disse gårde har der været et centralt placeret hovedhus. Nord for dette har 

der været to eller flere større udhuse med tre - fire stolpesæt i et parallelt forløb. Nord herfor endnu et 

eller to udhuse. Syd for hovedhuset er der et mere åbent areal med en enkelt eller to mindre 

økonomibygninger. Der er både fundet indgange til gården fra syd og nord, som ligger på linje med 

hovedhusets indgange. En sådan gårdsstruktur er karakteristisk for den ældre romerske jernalder. 

 

Figur 7. Hovedhus K160/K161 længst væk i billedet samt to mindre udhuse K165 og K166 forrest i billedet. Stolpehullerne er blevet 
markeret med mel. Husene har sandsynligvis stået samtidigt i gård G20. Museet på Sønderskov  
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Det er ikke muligt at afgøre om alle gårdene har stået samtidigt, men gårdsanlæggene ser ud til at 

respektere hinanden og dermed er det sandsynligt at alle gårde har været samtidige. Flere af gårdens huse 

er blevet udskiftet løbene eller revet ned, imens nye huse er blevet opført, dog indenfor gårdens 

afgrænsede areal. De fleste gårde har kun eksisteret i en enkelt eller to faser, mens den østligste gård ser 

ud til at have været opført i tre-fire faser. I de gårde hvor der er opført flere faser er det langt mere 

vanskeligt at udskille gårdens struktur og hvilke huse der har været samtidige. De to gårde har haft et 

indhegnet areal på omkring 1000 m², hvilket er lig de resterende gårdsanlæg i rækkelandsbyen. 

 

Figur 8. Renset plantegning af rækkelandsbyen ved Lille Skovgård. Mod vest ses udgravningsfeltet markeret med rød stiplet linje. 
Museet på Sønderskov 

 

Figur 9. 3D rekonstruktion af rækkelandsbyen ved Lille Skovgård som den ville have set ud hvis alle gårde stod samtidigt. De senest 
afdækkede gårde mod vest er ikke medtaget. Af Niclas Wehde  
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Gruber 

Der blev udgravet flere gruber ved undersøgelsen. Gruberne var som udgangspunkt placeret udenfor 

gårdenes indhegnede areal og var karakteriseret ved et relativt stort fundmateriale, hovedsageligt i form af 

keramikskår. Grubernes funktion kan være vanskelig at afgøre, men de ser alle ud til at være blevet opfyldt 

med affald fra bopladsen efter de er gået ud af brug. En af gruberne viste sig ved udgravning at være 

cylindrisk med en flad bund og mindst 110 cm dyb. Gruben var placeret i et område hvor undergrunden var 

lerholdig og anlægget tolkes som en mulig brønd. Der blev indsamlet et udvalg af fund fra brønden som kan 

dateres til ældre romersk jernalder. To af gruberne viste sig at være mulige keramik brændingsovne. I 

toppen af det ene anlæg, A5000, blev der fundet et lag af brændt ler, der tolkes som resten af en ovnkappe 

samt en stenlægning der kan have fungeret som ovnens bundlag. Syd for stenlægningen blev erkendt en 

dyb grube med en del trækul og aske samt ikke mindst en stor mængde potteskår. Dette kan have fungeret 

som aske-/indfyringsgrube. I det andet anlæg kunne der ikke erkendes stenlægning eller rester af 

ovnkappe, men der kunne erkendes en indfyringsgrube mod vest. Begge ovne er placeret inde på 

gårdspladsen og det anses derfor for sandsynligt, at der har været en mindre produktion af keramik til 

husbehov på gården. Ovn A5000 var stratigrafisk ældre end hegnshus K171, men kan have fungeret 

samtidigt med den første gårdsfase af G6. Det andet ovnanlæg, A4942, ligger på den sydlige del af gård G20 

nær ved staklade K174. Måske har stakladen haft en funktion i relation til fremstillingen af keramik? Til 

opbevaring af råmateriale, værksted eller lignende. Ovnen kan høre til begge gårdsfaser, men kan ligeledes 

være ældre eller yngre end gården. Fund fra begge keramik brændings ovne kan imidlertid dateres til 

perioden ældre romersk jernalder.  

 

 

Figur 10. Keramik brændings ovn A5000, som den så ud i fladeniveau set fra nord. Mod syd kan anes et rødbrændt område, hvilket 
sandsynligvis er rester af ovnens kuppel. Museet på Sønderskov  
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Fundmaterialet 

Der blev indsamlet et relativt stort fundmateriale ved undersøgelsen, hovedsageligt i form af keramik fra de 

undersøgte gruber. For at begrænse fundmængden blev små og ukarakteristiske keramik-skår ikke 

hjemtaget. Generelt set er keramikken karakteristisk for perioden ældre romersk jernalder. 

 

Figur 11. Kardele fra samme kar, ornamenteret med tre vandrette fuget på den øverste del af bugen og kamornamentik på bugen. 
Museet på Sønderskov 

 

Figur 12. Del af et mindre kar/skål med hank. Museet på Sønderskov 
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Der blev desuden fundet fragmenter af en såkaldt kogestand samt skår fra en ildbuk. Begge genstandstyper 

er fremstillet i ler og har sandsynligvis været anvendt i forbindelse med madlavning eller opvarmning, men 

det er også muligt at de har spillet en rolle i datidens religiøse ritualer. Kogestanden har fungeret således at 

en gryde/kogekar kunne stilles ovenpå den.  Den kunne så stilles i ildstedet eller fyldes op med gløder fra 

bålet. Således kunne man også have en transportabel varmekilde. Ildbukke forekommer ofte i sæt og har 

fungeret i par som holdere for kar og spid ved husets ildsted. Typisk har de derfor været forsynet med 

huller gennem kroppen. Et andet træk er, at de har en flad bund eller fod, så man har kunnet opstille dem 

på selve ildstedet. Genstandstypen er meget karakteristisk for perioden ældre jernalder.  

 

 

Figur 13. Fragment af kogestand dekoreret med negleindtryk. Museet på Sønderskov 

 

Figur 14. Fragment af ildbuk. Museet på Sønderskov 
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I toppen af en af de undersøgte keramik brændingsovne fremkom et stykke stærkt korroderet jern. Ved en 

røntgen undersøgelse viste det sig at der var tale om en lille spyd- eller lansespids. Genstanden er nu sendt 

til konservering ved Konserveringscenter Vest for at stabilisere materialet så det kan bevares for eftertiden 

og udstilles på museet. 

 

Figur 15. Røngtenbillede af X1442, spyd-/lansespids i jern. Konserveringscenter Vest 

Perspektiver 

Der er efterhånden erkendt et meget differentieret bebyggelsesmønster i Jylland i de første århundreder e. 

Kr., med et varierende antal gårde og forskellige landsbystrukturer. Landsbyerne kan være opbyget mere 

eller mindre struktureret som en klynge af huse, omkring en åben plads eller i en række som den 

afdækkede landsby ved Lille Skovgård. Der er ligeledes erkendt enkeltliggende gårde som ikke har indgået i 

et egentlig landsbyfællesskab. 

 Der er ikke registreret mange fuldt afdækkede rækkelandsbyer fra ældre romersk jernalder i Danmark, 

hvilket gør undersøgelserne af arealet ved Lille Skovgård særdeles interessante. Der er dog efterhånden 

udgravet mange lokaliteter i Jylland med lignende landsbystrukturer.  Museet på Sønderskov har ad flere 

omgange udgravet en lignende lokalitet i Askov by, kun omkring 2 km syd for Lille Skovgård, hvor der er 

fremkommet en velbevaret rækkelandsby fra sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder 

(Eisenschmidt, 2006).   

Lokaliteten Øster Havgård (HBV 1142 Øster Havgård I-VIII, sb. nr. 190 307-167)adskiller sig imidlertid fra 

Lille Skovgård ved, at landsbyen har to rækker af sammenhængende gårdsanlæg, og husene har været 

opført i flere faser. På Lille Skovgård er det kun et enkelt af gårdsanlæggene, som har et tilsvarende antal 

faser, hvilket sandsynligvis er ensbetydende med, at gårdsanlægget har været beboet over en længere 

periode og været i brug før og/eller efter de andre gårde. På Øster Havgård finder man stort set det samme 

genstandsmateriale som på Lille Skovgård, og på begge pladser er det keramikmaterialet, som er den 

altoverskyggende fundtype.  

I årene 1996, 2000 og 2001 har Museet på Sønderskov udgravet dele af en rækkelandsby fra samme 

periode i byen Sønder Holsted ca. 15 km vest for Lille Skovgård (sb. nr. 190 304-83). Som det var tilfældet 

på Øster Havgård, ser lokaliteten Sønder Holsted I ud til at have været opført med to rækker af 
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sammenhængende gårdsanlæg (HBV 850 Sønder Holsted I). Der er desuden erkendt en samtidig gravplads 

vest for bebyggelsen (HBV 928 Sønder Holsted).  

Der kendes som sagt lignende bebyggelser flere steder udenfor Museets ansvarsområde, bl.a. ved Galsted i 

Sønderjylland, hvor der kunne erkendes en landsby i flere faser med tilhørende gravplads. Landsbyens 

yngste fase udgøres af en rækkelandsby dateret til den yngre del af ældre romersk jernalder. 

Rækkelandsbyen bestod af syv sammenhængende gårde samt en enkeltliggende gård (se fig. 16). Fundet af 

en guldring i en af gravene på den tilhørende gravplads har vist, at det muligvis var her landsbyens leder 

eller høvding boede(Ethelberg 2003, s. 197-209). 

 

Figur 16. Rekonstruktionsforslag af en landsby fra 2. årh. e. Kr. Galsted i Sønderjylland. Ethelberg 2003, s. 202 

Der er endnu ikke fundet spor af en gravplads i området omkring Vejen Vestermark som kan have hørt til 

rækkelandsbyen ved Lille Skovgård, ligesom der heller ikke er fundet grave samtidigt med bebyggelsen fra 

de efterfølgende perioder. Gravpladsen - eller gravpladserne var som regel ikke placeret langt fra 

landsbyen. Her kunne familien tage vare på de døde med en række begravelsesritualer. Gravlæggelsen i 

ældre romersk jernalder kunne både være som brandpletgrav, urnegrav eller som jordfæstegrav.  Der blev 

udgravet en enkelt jordfæstegrav (Grav 1) ved undersøgelsen af etape III lidt nordøst for rækkelandsbyen 
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Dollar og Petersen, 2010). Graven kunne dateres til ældre romersk jernalder på baggrund af fundmaterialet 

og kan derfor være samtidig med bebyggelsen på den sydlige del af arealet ved Vejen Vestermark, muligvis 

rækkelandsbyen ved Lille Skovgård. Graven var blevet plyndret for gravgods og der blev kun fundet skår af 

lerkar samt en enkelt glasperle, det er derfor ikke muligt at sige noget om den gravlagtes køn eller status. 

Det er muligt at der ligger flere grave på arealet nordøst for de undersøgte arealer ved Lille Skovgård, men 

det er ligeledes meget muligt at gravpladsen har ligget vest for det undersøgte areal, som ligger relativt højt 

i landskabet. Måske vil fremtidige undersøgelser i området kunne afklare dette spørgsmål og give et indblik 

i landsbyens befolkningssammensætning. 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

Lokaliteten Lille Skovgård var kendt fra de tidligere udgravninger foretaget på arealet umiddelbart øst for 

det berørte areal, hvor der var fremkommet bebyggelse helt op til den vestlige feltgrænse. Museet 

vurderede derfor, at der var meget stor sandsynlighed for at påtræffe jordfaste fortidsminder på det 

berørte areal. Ved forundersøgelsen (HBV 1491 Ny Industrivej Vest FU), blev det klart at det var muligt at 

følge bebyggelsen på dette areal i hele traceets bredde og over en strækning på omkring 700 m, og i alt 

knap 3000 m² blev udstukket til systematisk arkæologisk udgravning. Den systematiske undersøgelse havde 

til formål at undersøge karakteren af de erkendte konstruktioner og gårde, samt muligvis afgrænse 

bebyggelsen mod vest. Udgravningen blev foretaget på baggrund af § 27 stk. 4 i Museumsloven á 2001. I 

henhold til denne, har bygherre finansieret udgravningen. 

Det omkringliggende landskab 

Vejen Kommune er geografisk placeret dels på Holsted bakkeø og dels på Rødding bakkeø på kanten af det 

eroderede østjyske morænelandskab. Smeltevandsdalene imellem bakkeøerne udgør en central struktur i 

kommunens topografi og i bunden af disse smeltevandsdale løber flere større å forløb.  

Det undersøgte areal ligger ved Vejen Vestermak, et industriområde i den nordvestlige udkant af for Vejen 

by. Omtrent en kilometer mod nord ligger der et større våd- og moseområde, som består af Vejen 

Mose, Estrup Mose og Gammelby Mose. Arealet ligger på den østlige kant af et markant plateau i et let 

kuperet terræn der falder let mod øst og syd. Området ligger ca. 5,5 km nord for Kongeåen og ca. 2 km 

fra Vejen Å. På de høje målebordsblade fra slutningen af 1800 tallet kan der ses resterne af store 

skovarealer syd og vest for lokaliteten (se fig. 18), hvilket kunne tyde på at disse arealer langt tilbage i 

tid har været dækket af skov. Arealet ved Vejen Vestermark danner således et naturligt afgrænset 

ressource område.  

Undergrunden varierer meget i området, men på det undersøgte areal bestod den hovedsageligt af 

lyst let leret sand. Mod sydvest var undergrunden præget af mere gråligt leret grus med udfældninger. 

Muldtykkelsen var omkring 25-30 cm og de arkæologiske levn var relativt velbevarede.  

Fortidsminder i området 

I perioden 2008-2010 blev der foretaget en række store undersøgelser ved Vejen Vestermark (HBV 274 og 

HBV 1340, sb. nr. 190 308- 165 og 166). Undersøgelserne blev foretaget i forbindelse med Vejen 

Kommunes udstykning af arealet til industrigrunde og samtidig med etablering af den eksisterende 

Industrivej Vest.  De to undersøgelser udgør tilsammen den største jernalderudgravning foretaget indenfor 
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Museets ansvarsområde. På den sydlige del af HBV 274 og på HBV 1340 fremkom der spor af to øst-vest 

orienterede rækkelandsbyer, som har en dateringsramme der dækker perioden ældre romersk jernalder og 

muligvis begyndelsen af yngre romersk jernalder (ca. 50 f.Kr. til 200 e.Kr.). Hver rækkelandsby har indeholdt 

otte til ti rektangulære gårdsanlæg. Ovenfor den vestlige del af rækkelandsbyen ved Lille Skovgård blev der 

ved undersøgelsen af etape II og III, samt muligvis ved en undersøgelse i forbindelse etableringen af et 

industrijernbanespor i 1991 (HBV 274-1991 Vejen Vestermark), erkendt fire gårde som ligeledes kan have 

indgået i en for rækkelandsby. Der er desuden erkendt gårde på arealet nord for rækkelandsbyen, hvor det 

på baggrund af feltets udstrækning, ikke er muligt at udskille en sikker landsbystruktur.  

 

 

Figur 17. Kortudtræk fra www.kulturarv.dk med kendte lokaliteter og fund i området omkring Vejen Vestermark. HBV 1340 Lille 
Skovgård IV er markeret med en gul prik. 

Museet har herudover undersøgt en omfattende bebyggelse fra yngre germansk jernalder og sen 

vikingetid/tidlig middelalder lige syd for Vejen Mose, i forbindelse med anlæggelsen af Esbjerg-Kolding 

motorvejen i 1992 og 1993 (HBV 292-293 Gretenlund I-III, sb. nr. 190 308-120). Herudover har Museet for 

nyligt erkendt bebyggelsesspor fra perioden yngre romersk - ældre germansk jernalder mellem motorvejen 

og Vejen Vestermark (HBV 1495 Gretenlund IV).  

I forbindelse med nedlægningen af en vandledning mellem Vejen og Holsted foretog Museet i foråret 2013 

en følgegravning, hvor det kunne konstateres, at jernalderbebyggelsen erkendt ved HBV 274 Vejen 

Vestermark, Solar II forsætter et stykke mod vest (HBV 1486 Vandledning Vejen - Holsted). Undersøgelsen 

påviste desuden spor af bebyggelse fra yngre germansk jernalder og/eller vikingetid længere mod vest ved 

Estrup Skov (HBV 326 Dorothesminde V og HBV 327 Dorotheasminde VI sb. nr. 190 308-181 og -182) ved 

Endeligt er der øst for Solar udgravet bebyggelse fra tidlig middelalder (1100-1350-tallet) ved Sverigesvej 

(HBV 172 Vejen Vestermark, Sverigesvej, sb. nr. 190 308-161).  

http://www.kulturarv.dk/
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Det ser således ud til at der på arealet omkring Vejen Vestermark er erkendt spor efter den såkaldte 

”vandrende landsby” der igennem flere hundrede år har flyttet rundt indenfor et relativt velafgrænset 

ressourceområde, afgrænset af vejen mose mod nord og Vejen Å mod øst samt sandsynligvis et større 

skovområde mod syd og vest, for til sidst at blive stedfast i middelalderen omkring den tidligere romanske 

kirke i Vejen.   

 

Figur 18. Kendte lokaliteter i området omkring Vejen Vestermark markeret på de høje målebordsblade (1862-1899). Museet på 
Sønderskov 

Konklusion 

Udgravningen har påvist spor af bebyggelse fra ældre romersk jernalder i form af to gårde tilhørende en 

rækkelandsby der er erkendt tidligere ved udgravningen af HBV 1340 Lille Skovgård etape I-III. Området 

vest for Vejen er efterhånden særdeles velundersøgt, ikke mindst med de store undersøgelser ved Vejen 

Vestermark og Lille Skovgård i perioden 2008-2010 som samlet set udgør den største jernalder lokalitet i 

Vejen Kommune. En række mindre undersøgelser i området de seneste år, ikke mindst den seneste ved 

Lille Skovgård, har dog ligeledes kunne bidrage til forståelsen af bosættelsesmønsteret i området med en 

bebyggelseskontinuitet som strækker sig fra ældre romersk jernalder til den tidlige middelalder.  

De mange udgravninger og det spændene kulturlandskab ved Vejen Vestermark indgår som en del af 

museets forskning de kommende år og det er herudover vores ønske at resultaterne skal indgå i et 

formidlingsprojekt omkring Vejen Bys historie i form af en populærvidenskabelig publikation og en 

særudstilling på museet. 
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Udgravningens data 

Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov i perioden fra d. 9. maj til d. 12. juni 2014. Ved 

undersøgelsen deltog cand. Mag. Lars Grundvad, mag. Art. Martin Egelund Poulsen, MA Scott Dollar og 

cand. Mag. Janne Krøtel (udgravningsleder).   

Det efterfølgende beretningsarbejde og udarbejdelsen af den kulturhistoriske rapport er foretaget af Janne 

Krøtel for Museet på Sønderskov. Projektet har journal nr. HBV 1340 Lille Skovgård IV og al 

dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 

6650 Brørup. Al data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdatabase). 

Entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S stod for muldafrømningen samt den efterfølgende tildækningen af 

arealet ved maskinfører Preben Sjællænder.  

Administrative data 

Internt journalnummer: HBV 1340 Lille Skovgård etape IV (FU under HBV 1491 Ny Industrivej Vest) 

Kulturstyrelsens journalnummer: 2014-7.24.02/HBV-0002 

Sted- og lok. nr. 190 308-165 

Del af matriklerne 7m Vejen By, Vejen 

Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af § 27 stk. 4 i Museumsloven á 2001  

Undersøgelsesarealet er på i alt 2930m2. 

Bygherre: Banedanmark A/S  

Bygherres kontakt person: Jakob Majcher fra Atkins A/S tlf. 52 51 91 02 

Museets sagsbehandler: Museumsinspektør Scott Dollar, sd@sonderskov.dk 

Kulturstyrelsens sagsbehandler: Birgit Andersen 

Udgravningsleder: Museumsinspektør cand. Mag. Janne Krøtel, jk@sonderskov.dk 

Entreprenør: Friesesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf. 75 36 07 43 

 

Sagsgangen foregik som følger: 

 09-04-2014 Museet afslutter den arkæologiske forundersøgelse af HBV 1491 Ny Industrivej vest 

(herunder HBV 1340 Lille Skovgård IV FU). 

 24-04-2014: Museet bliver anmodet om at udarbejde og indsende et budget til systematisk 

undersøgelse af det udvalgte areal ved Lille Skovgård til godkendelse ved Kulturstyrelsen. 

 24-04-2014: Museet på Sønderskov fremsender budget for systematisk undersøgelse til 

Kulturstyrelsen. 

 01-05-2014: Kulturstyrelsen godkender det fremsendte budget. 

 06-05-2014: Budget fremsenderbudget for systematisk undersøgelse til bygherren til godkendelse. 

 09-05-2014: Bygherren godkender det fremsendte budget. 

 19-05-2014: Museet på Sønderskov indleder den systematiske undersøgelse i felten. 

 12-06-2014: Museet på Sønderskov afslutter feltarbejdet og arealet bliver frigivet til bygherre. 

mailto:sd@sonderskov.dk
mailto:jk@sonderskov.dk
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Udgravningens metode 

Udgravningen foregik ved muldafrømning med en larvefodsdrevet gravemaskine påmonteret en 2,5 m bred 

skovl. Efter muldafrømning blev alle anlægsspor indridset og indmålt med nærpræcisions GPS (Trimble R8 

GNSS) i UTM zone 32 EUREF 89 og derefter digitaliseret i GIS programmet MapInfo 11.5. Alle anlæg blev 

snittet og derefter blev profilen tegnet og beskrevet i målestok 1:20. Udvalgte anlæg blev tømt med henblik 

på at indsamle daterende fundmateriale. Udvalgte profiler af anlæg blev fotodokumenteret og der blev 

desuden taget oversigts-, flade- samt arbejdsfotos. Slutteligt blev al data tastet ind i det internetbaserede 

databaseprogram MUD (Museernes udgravningsdata). Alle lister blev fortsat fra de tidligere undersøgelser 

HBV 1340 Lille Skovgård I-III. Der blev udtaget jordprøver til flotering af udvalgte konstruktioner og anlæg 

med henblik på kursorisk gennemsyn samt evt. C14 datering. Størstedelen af fundmaterialet fra 

udgravningen består af keramik fra de undersøgte gruber, men der blev ligeledes hjemtaget to 

jerngenstande der blev sendt til røntgenfotografering ved Konserveringscenter Vest, den ene genstand var 

ikke mulig at identificere og vil blive kasseret, mens den anden viste sig at være en pile-/lansespids. 

Genstanden bliver konserveret ved Konserveringscenter Vest med henblik på bevaring og evt. senere 

udstilling på museet. For at begrænse fundmængden er små og ukarakteristiske keramik-skår ikke blevet 

hjemtaget. Der blev ikke anvendt metaldetektor ved undersøgelsen. 

 

Figur 19. Muldafrømning med gravemaskine. I forgrunden ses de erkendte anlæg som mørke fyldskifter i det lyse undergrundssand, 
markeret med blomsterpinde. Museet på Sønderskov 
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Koordinatliste 

Udgravningsfeltets hjørnekoordinater (se herunder) i UTM zone 32 EUREF 89: 

Hjørne X Y 

Nordvest 506 456 6 148 921 

Nordøst 506 491 6 148 919 

Sydvest 506 442 6 148 851 

Sydøst 506 486 6 148 847 
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Ordforklaring 

A: Forkortelse for anlæg. Tallet bagefter angiver hvilket anlæg der er tale om. Anlæg er en samlet 

betegnelse for nedgravninger såsom stolpehuller, gruber, grave, grøfter og andet. Fyldjorden består af 

kulturjord, muld og undergrundsmateriale. Ved udgravning vil anlæg fremstå som områder, der er mørkere 

end den omgivende undergrund. 

Arkæobotanisk analyse: Arkæobotanik er studiet af kerner, frø og frugter fra planter der findes i 

arkæologiske sammenhænge. Oftest findes planteresterne i forkullet tilstand, men de kan også være 

bevaret i vådområder, eller som aftryk i keramik 

Brandpletgrav: Den døde er blevet brændt på et ligbål og ligbålsresten er efterfølgende blevet lagt i en 

nedgravning eller grube. Kaldes også brandgrube eller brandgrav. 

Datering, relativ/absolut: En datering er relativ, hvis ikke den via naturvidenskabelige undersøgelser kan 

bestemmes til et årstal (kalenderår). Arkæologiske dateringer ud fra genstande og konstruktionstyper er 

altid relative. 

Fodrem: Vandret bjælke der ligger ovenpå fundamentet, hvorpå de lodrette stolper i væggen står. En 

fodrem kan ligge ovenpå et fundament af syldsten, som man kender det fra bindingsværk eller direkte på 

jorden. Fodremmen kan udskiftes når den er blevet rådden. 

Forundersøgelse: Ved en arkæologisk forundersøgelse graves en serie to meter brede søgegrøfter med en 

indbyrdes afstand af højst 20 meter over hele det berørte areal. Formålet med forundersøgelsen er at 

klarlægge omfanget, værdien og karakteren af de arkæologiske spor. Efter undersøgelsen udarbejdes en 

rapport, hvor der redegøres for, hvad der er fundet på området, og om der eventuelt er behov for at 

foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Udpegningen af arealer med fortidsminder giver bygherren 

mulighed for at ændre projektplaner for at undgå at fjerne væsentlige fortidsminder. 

Gravplads: Fund af begravelser. Er der mere end tre samtidige grave inden for fem meters afstand kaldes 

det en gravplads.  

Grube: Nedgravning som er større end et stolpehul. Kan være gravet i forbindelse med materialetagning 

(ler), til udførelse af et bestemt arbejde, til opbevaring af forråd eller andet. Fælles for gruber er at de tit er 

fyldt op med affald fra bopladsen efter brug.  

Hegnslade: Lade som udgør en del af hegnet. Taget har været båret af to rækker tagbærende stolper, 

hvoraf den ene er sat i hegnslinien. Åben mod gårdspladsen. 

Jordfæstegrav: En grav hvor den døde begraves ubrændt. Den døde var ikke altid lagt i en kiste, men kunne 

ligge i et gravkammer, en stenkiste eller andet. Kaldes også kistebegravelse eller skeletgrav. 

Jordprøve: Fyldjorden fra et anlæg som ønskes analyseret. Jorden bliver floteret (vasket ud med vand), så 

kun det organiske materiale er tilbage. Dette kan så bruges til forskellige former for analyser (se C14 og 

arkæobotanik).  

K: Forkortelse for konstruktion. Betegnelse for et hus eller hegn.  
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Profil: Lodret jordvæg, som viser jordlagenes lagfølge. Fremkommer ved at man gennemgraver (snitter) et 

anlæg og kaldes derfor også et snit. 

Sadeltagshegn: Tagoverdækket hegn. Taget har som hovedregel været båret af to rækker tagbærende 

stolper parallelt med hegnet. I nogle tilfæde er det kun de dybt nedgravede tagbærende stolper der er 

bevaret. I sjældnere tilfælde ses kun en eller tre rækker tagbærende stolper. Åben ind mod gårdspladsen. 

Stolpehul: En nedgravning til en stolpe. 

Stolpespor: Fyldskifte i stolpehullet. Kan være opstået da stolpen blev trukket op og der er kommet 

muld/kulturjord fra overfladen ned i hullet. Kan også være spor efter den formuldede eller brændte stolpe. 

Stratigrafi: Stratigrafi er læren om jordlag og deres indbyrdes beliggenhed. En stratigrafisk udredning 

handler i praksis om at forstå de enkelte enheders (anlægs) relationer og er væsentlig for den relative 

datering.  Lagfølge - Hvis jordlag ligger over hinanden, taler man om vertikal stratigrafi eller lagfølge. 

Modsat taler man om horisontal stratigrafi hvis huse, gårde eller landsbyer har flyttet sig hen over en flade i 

det vandrette plan.  

Typologi: Læren om genstande og anlægs formmæssige udvikling. Kan bruges som baggrund for datering 

(relativ). 

Undergrund: Undergrund er ikke menneskeskabt. Det er en samlet betegnelse for de naturlige jordlag, der 

findes under muldlaget. Undergrunden fremstår næsten altid lysere, end de forhistoriske anlæg. 

Undergrunden kan bestå af ler, sand eller grus alt efter, hvordan området er dannet.  

Urnegrav: Den døde er blevet brændt på et ligbål og ligbålsresten er blevet lagt i en urne og begravet. 

X: Fundnummer. Betegnelse for en eller flere arkæologiske genstande. 

C14 datering: Kulstof 14 metoden bruges til at datere organisk materiale fra mennesker, dyr og planter. 

Kulstof (C) indgår i alle levende organismer. C14-analyserne udføres af fysikere, som modtager de prøver, 

der udvælges fra forkullet materiale - oftest fra makrofossil-analyser. Når en organisme dør, mindskes 

antallet af C14 atomer langsomt. Ved at måle den mængde af C14, der er tilbage i et materiale, kan man 

derfor regne ud, hvor gammelt det er. 

 

 


