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Figur 1. Udsnit af Generalstabens Ældste målebordsblade, målestoksforhold 1: 20.000. Kobberstukket i 1869. Højdekurverne er i fod. Arealet til 
Lindknud Oplevelsesskov er markeret med rød. ©Kort & Matrikelstyrelsen 
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Indledning  
I forbindelse med Lindknud Lokalråds planer om etablering af Lindknud Oplevelsesskov ca.7 km 
nord for Brørup, har arkæologer fra Museet på Sønderskov i efteråret 2009 foretaget en forunder-
søgelse på et areal på ca. 43.000 m2 af projektets samlede areal 60.000 m2. Undersøgelsen påviste 
væsentlige og spændende aktivitetsspor fra jernalderen, som ikke tidligere har været kendt i dette 
område. Bevaringsforholdene er meget fine og bebyggelsessporene søges bevaret eller bør 
dokumenteres ved en systematisk udgravning.  
 
Lindknud Oplevelsesskov har projekteret en beplantning, jordfaste stier, kælkebakke, 
overnatningsanlæg og andre aktivitetsområder. Forundersøgelsen har skullet afklare, hvorvidt det 
konkrete projekt ville komme i berøring med væsentlige fortidsminder og i bekræftende fald, 
hvorledes dette kan sikres eller undersøges i sammenhæng med projektet. Forundersøgelsen har 
skullet afklare karakteren, værdien og udstrækningen af jordfaste fortidsminder. Der er ikke tale om 
en egentlig dokumenterende udgravning. 
 
Resultater 
Prøvegravningen påviste, at der var spredte bebyggelsesspor over en væsentlig del af området mod 
øst og nordøst. Sporene er nedgravninger i undergrunden i form af stolpehuller, grøfter, gruber og 
andre nedgravninger, som kan knyttes til en gård- eller landsbybebyggelse fra yngre jernalder. Især 
i to områder forefindes der bebyggelsesspor med større koncentrationer af hustomter og andre 
aktivitetsspor (fig. 14). Her er koncentrationen så stor og med velbevarede anlægsspor, at der er 
grundlag for en systematisk udgravning eller sikring af fortidsmindet, så det bevares urørt for 
eftertiden. 
Ved prøvegravningen blev der med søgegrøfter og mindre feltudvidelser fundet bebyggelsesspor 
over det meste af undersøgelsesområdet. De mere væsentlige spor kan iagttages på den sydlige 
skråning og videre op over det højereliggende terræn mod nordøst. Bebyggelsen fortsætter 
utvivlsomt videre ind på de tilstødende markarealer mod øst og nordøst. 

Figur 2. Detailkort af hovedgården med palisadehegn. 
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I alt blev der påtruffet 785 forhistoriske anlæg, som er indmålt ved prøveudgravningen. Ved en 
prøveudgravning er det kun et meget begrænset antal anlæg, som udgraves. Dette bør ske i for-
bindelse med en eventuel systematisk udgravning af de sammenhængende konstruktioner. 
Udgravning af udvalgte anlæg er sket for at sikre oplysninger om stratigrafi, hvor anlæg skærer 
hinanden, så det kan iagttages, hvad der er ældst og yngst i konstruktionen. 
 
De påviste anlæg er en del af et kompliceret bebyggelsesspor bestående af primært stolpehuller og 
grøfter, som er udsnit af delvist afdækkede grundplaner af huse og hegn (figur 15). Af de 785 anlæg 
var der 16 gruber (større nedgravninger) med forskelligt affald fra husholdningen. Hvor der er 
iagttaget keramik, repræsenterer dette flere århundreder af jernalderen med hovedvægt på tiden 
omkring yngre romersk jernalder – ældre germansk jernalder (150/200 – 525 efter Kristus). 
Endvidere er der fundet 7 såkaldte kogestensgruber. Det er sorte trækulsholdige gruber med trækul 
og opvarmede sten, som har fungeret som jordovne ved tilberedning af mad. Endelig er der fundet 
en enkelt mulig brandplet, som er en simpel begravelse med brændte menneskeknogler uden urne. 

 
I en af affaldsgruberne forekommer dyreknogler og skår af de knuste lerkar fra husholdningen. 
Bevarede dyreknogler fra gruber i denne del af landet er ret sjælden, så det vil være særdeles 
interessant at få dokumenteret nærmere. Fra de fleste oldtidsperioder siden bondestenalderen er  
keramik en vigtig arkæologisk kilde til en relativ datering. Der forekommer forholdsvis meget 
keramik i de påviste anlæg, men da der kun er få konstruktioner, som er systematisk udgravet, kan 
bebyggelsens datering og faser endnu ikke dokumenteres præcist.  Vi vurderer på det foreliggende 
grundlag, at de mere væsentlige og velbevarede bebyggelsesspor repræsenterer en gård- eller 
landsbybebyggelse fra yngre jernalder, hvor der fortløbende sker ombygninger, nybygninger og 
ændringer af konstruktionerne. 
 
 
Dertil kommer en hel del nedgravninger, hvis funktion og alder ikke kan bestemmes på det 
foreliggende grundlag. Det kan ikke udelukkes, at der ud over jernalderbebyggelsen også kan 
forekomme spor af bebyggelse fra andre oldtidsperioder. 
Ud fra husenes arkitektoniske træk og den indsamlede keramik fra stolpehuller og gruber, skal de  
væsentligste konstruktioner dateres til overgangen mellem Yngre romersk jernalder og ældre 
germansk jernalder fra 3. til 6. århundrede efter Kristi fødsel. 
 
  

Jernalderen 
Jernalderen er den sidste af oldtidens tre hovedperioder. Disse perioder er yderligere underopdelt i en 
ældre og en yngre fase. 
Før-romersk jernalder (Keltisk jernalder 500 f.Kr. – 50. f. Kr.) 
Ældre romersk jernalder (50. f.Kr – 200 e. Kr.) 
Yngre Romersk jernalder – ældre germansk jernalder (150/200 – 525 e. Kr.) 
Vikingetid (775/800-1050) 
 

      
  

 

http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rromersk_jernalder�
http://da.wikipedia.org/wiki/Keltisk_jernalder�
http://da.wikipedia.org/wiki/500_f.Kr.�
http://da.wikipedia.org/wiki/1�
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Bygningskonstruktioner 
Selv om det kun er en begrænset del, der har kunnet dokumenteres ved prøveudgravningen, kan der 
indtil videre udskilles 18 bygningskonstruktioner - 8 stolpehegn og 10 hustomter. 
Den mest markante konstruktion på arealet er en særdeles velbevaret ”hovedgård” med til hørende 
økonomibygning og spor af andre bygninger og mindre huse omgivet af et kraftigt palisadehegn af  
 
stolper med tydelige porte. Denne forholdsvis store befæstede gård er endnu ikke udgravet, idet 
dette i bekræftende fald først kan ske ved en efterfølgende systematisk udgravning.   
 
Prøveudgravningen har dog været heldig at ramme væsentlige spor i søgegrøfterne, og det blev 
prioriteret at foretage feltudvidelser, hvorved væsentlige spor af gårdens struktur og udstrækning er 
iagttaget og indmålt (fig.2). Denne del af bebyggelsen repræsenterer mindst 3 bygningsfaser af den 
samme gård. Det er strukturer, som kan minde meget om f.eks. gårdbebyggelse på Hjemsted Banke  
syd for Ribe, hvor der nu er indrettet museum og rekonstruerede huse med aktiviteter. 
 
De øvrige spor af hustomter er kun påvist i søgegrøfterne og ved mindre feltudvidelser, hvorfor 
deres størrelse og sammenhængende struktur ikke kan dokumenteres på det foreliggende grundlag.  
 

 
 
Figur 4. Det nordlige hjørne af det store gårdsanlæg, set mod syd.  
 
 
Undersøgelsens perspektiver 
Til trods for at der kun var tale om en forundersøgelse, har udgravningen alligevel givet væsentlige 
og spændende oplysninger om den forhistoriske bebyggelse i Debel ved Lindknud.  Der er ikke 
tidligere foretaget arkæologiske undersøgelser i dette område, hvorfor fundet er et væsentligt nyt 
bidrag til egnens landsbyhistorie.  
 
Før disse aktuelle undersøgelser var jernalders bebyggelse ukendt i området. Der er omkring 
Lindknud, Gilbjerg og Vittrup en del bebyggelsesspor fra bondestenalderen, men jernalderen har 
museet ikke tidligere mødt spor af. Vi kan ikke udelukke, at der blandt gruber og andre 
nedgravninger forekommer konstruktioner, som ikke daterer sig til jernalderen. Dette vil dog først 
kunne iagttages ved en systematisk udgravning. 
Selv om en prøveudgravning ikke dokumenterer det præcist, har undersøgelserne alligevel påvist, at 
dele af bebyggelsen er så velbevaret, at der er mulighed for at kortlægge en velorganiseret og 
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struktureret gårdbebyggelse. Placeringen i landskabet nordøst for Lindknud kirke indbyder til at se 
bebyggelsen som en tidlig fase af dette kulturmiljø.  
 
Den lille Lindknud Bæk og de tilstødende vådområder deler landskabet naturligt, hvilket iagttages 
på ældre matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort fra 1802 (figur 10). Bakkedraget op mod 
Debelgård og Gilbjerg med de sydvendte skrænter kan afgrænse bebyggelsen. I begyndelsen af 
1800-tallet var bebyggelserne i Lindknud og Oxlund forholdsvis små og var omgivet af meget store 
uopdyrkede hedestrækninger (figur 12). Vores viden om oldtidsbebyggelsen i dette landskab er 
overvejende knyttet til dysser fra bondestenalderen, rundhøje fra bondestenalder og bronzealder 
(Figur 11). Debel Lindknud jernalderbebyggelsen giver et nyt og mere nuanceret indblik i egnens 
oldtidshistorie. I øvrigt er der en interessant dimension, idet vi befinder os blot 7 km sydvest for 
Vorbasse, hvor der foretaget omfattende arkæologiske udgravninger af beslægtede bebyggelsesspor. 
 
 

            
Figur 5. Offer kar lige uden for palisadehegnet udgraves med hjælp fra en ung praktikant. Anlæg A556 

 
Landskabet og andre fund i området  
Området udgøres af et højtliggende, forholdsvist jævnt terræn, som afgrænses af mindre lavninger. 
Terrænet ved Debel og videre op mod Gilbjerg er beliggende 60 - 64 meter over havets overflade. 
Nordøst herfor stiger terrænet op mod det mere markante højdedrag med Vittrup Bavn (101 m). Syd 
for området, hvor Lindknud bæk løber, ligger terrænet omkring 53 m. o. h. Undergrunden består på 
størstedelen af det undersøgte areal af sand og grus med forholdsvis lidt lerindhold. 
 
Målesystem 
Samtlige grøfter og anlæg er indmålt med højpræcitions-GPS, Leica SmartRover, i UTM Zone32 
ED50 og resultaterne er efterbearbejdet i Gis-programmet Mapinfo. Hver punkt har en præcision på 
2-3 cm. Områder hvor der var mange anlæg og stratigrafiske forhold blev tegnet med pantograf i 
1:50. 
 
Når alle anlæg er indmålt eller tegnet, bliver disse data overført til computer og danner grundlag for 
både udtegning af feltgrænser og omrids af anlæg. Dette er i nutidens arkæologi en meget stor 
hjælp, som åbner helt nye muligheden i forbindelse med både dokumentation og formidling. Den 
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computertegnede udgravningsplan kan i dag håndteres til mange formål og viderebehandles med 
tekster, grafik og farvelægningen 
 
 
 

 
 Figur. 6. Keramik fra anlæg A556 
 
Øvrige data 
De arkæologiske udgravninger betales i overensstemmelse med museumsloven i henhold til 
mundtlige og skriftlige aftaler og budgetgodkendelser (pr. email). Al korrespondance er foregået 
mellem museumsdirektør Svend Aage Knudsen, Museet på Sønderskov og Vejen Kommune, 
Thomas McCulloch, som ejer arealet og Lindknud Lokalråd, Jens Ove Nielsen, som står som 
repræsentant for bygherre.  Prøveudgravning og udfærdigelsen af nærværende Bygherrerapport er 
foretaget for Museet på Sønderskov af museumstekniker Jacob Brønd og museumsdirektør Sv.Aage 
Knudsen. 
 
Undersøgelserne fandt sted i tidsrummet fra d. 25. september til d. 14. oktober 2009. 
 
Med assistance af:  
 
Stud. Mag. Karen Fisker 
Museumstekniker Jacob Brønd (udgravningsleder) 
Entreprenør: Hans Frisesdahl a/s, Estrupvej 17, 6600 Vejen 
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Figur 7. En jernaldergårds faser, fra opførelse til moderne udgravning.                                         Tegning Charlotte Clante ©. 

 
 
 

Udgravningsmetode 
Forundersøgelsen blev foretaget ved at trække nord-sydorienterede søgegrøfter henover arealet. Det 
vil sige, at man med gravemaskine påmonteret en 2 meter bred planerskovl fjerner mulden med 15 
meters afstand (fig. 8). Efter endt udgravning blev mulden lagt tilbage på undergrundsjorden.  
Muldlaget er omrodet efter århundreders pløjning, og man kan sjældent forvente at finde noget 
"jordfast" i muldlaget. Derfor har arkæologer almindeligvis ingen interesse i at undersøge 
muldlaget. Formålet med at fjerne mulden er, at få en glat ren flade af uberørt undergrundsjord. På 
denne flade afdækkes de såkaldte fyldskifter, som viser hvor der har været nedgravninger i 

Den arkæologiske undersøgelse er gennemført i henhold til Museumsloven af 7. juni 2001 
 § 23 (uddrag): 
Kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer skal gennem samarbejde virke for, 
at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden 
§ 25 (uddrag). 
Bygherren eller den for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for 
igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse. 
Stk. 2 
Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt 
at gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v. 
§ 27 (uddrag). 
Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra 
tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og 
gravpladser, flytbare genstande og monumenter og  
den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. 
Stk. 2. 
Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det 
berører fortidsmindet. 
Stk. 4. 
Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal 
udføres. 
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undergrundsjorden. Ved nedgravning af f.eks. en pæl i jorden vil man typisk grave en del 
undergrundsjord op. Når hullet igen fyldes med den opgravede undergrundsjord vil den være blevet 
blandet med muldjord og en mørkere plet opstår. Det kaldes et anlæg. Optræder sådanne anlæg i 
systemer kan de vise, hvor der har stået huse eller hegn i fortiden – disse betegnes som 
konstruktioner.  
Ud over opmåling og fladetegning, blev enkelte anlæg ligeledes fotodokumenteret.  
 

                       

       Figur 8. Arkæologen følger maskinens afrømning.          Figur 9. Mindre feltudvidelse  ved hovedhuset K4. 

Fremtidigt arbejde på stedet 

Museet anser umiddelbart det aktuelle areal som færdigundersøgt, idet det i samråd med Lindknud 
Lokalråd er aftalt, at der ikke dybdepløjes, foretages gravning eller opsættes jordfaste 
konstruktioner i det primære område. Dette har museet markeret i terrænet og det fremgår af 
oversigtsplanerne i denne rapport (figur 16). Umiddelbart giver forundersøgelsen derfor ikke 
anledning til en systematisk arkæologisk udgravning, men vi skal i samråd med Kulturarvsstyrelsen 
afklare hvorledes en varig beskyttelse af fortidsmindet kan opretholdes. Skulle der på den 
resterende del af arealet mod forventning dukke forhistorisk materiale op, der kan ligge helt isoleret 
fra det nu påviste fundmateriale, skal museet underrettes, og museet vil straks vurdere dette. 
 
Der er ikke taget principiel stilling til dette endnu, men museet og Lindknud Lokalråd er enige om, 
at det kan have stor værdi både videnskabeligt og formidlingsmæssigt, såfremt den velbevarede 
store gård med palisade udgraves og kan indgå i formidlingen i Lindknud Oplevelsesskov. Det 
drejer sig om et areal på omkring 2000 m2, som skal afdækkes, dokumenteres og udgraves. 
Undersøgelsen skal i bekræftende fald søges finansieret.  
  
Yderligere oplysninger om de arkæologiske forhold samt anmeldelse af fund skal ske til  
Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup (tlf. 75 38 38 66). post@sonderskov.dk 
 
Lokalitetens journalnummer er; HBV j.nr. 1384 Debel. 
Oldsager, original dokumentation og beretning opbevares på Museet på Sønderskov. 
 
Museet på Sønderskov den 08-12-2009 
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Figur 10. Udsnit af Videnskabernes Selskabs originale bordmålinger målt og håndtegnet i 1802.  
Lokaliteten Debel Lindknud er markeret med rød cirkel. 
 

                 

                      Figur 11. Udsnit af tematisk kort over del af Lindknud sogn med 
gravhøje fra bondestenalder og bronzealderen. 

 

Figur 12. Udsnit af tematisk kort ”1802” på grundlag af Videnskabernes 
Selskabs kort. Lindknud-Debel-Oxlund bebyggelsen ligger omgivet af 
meget store hedestrækninger. 
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Figur 13.  Plantegning af det undersøgte  areal med søgegrøfter, udvidelser og anlæg. 

 

 

Figur 14.  Plantegning af det undersøgte areal med anlæg. 
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Figur 15. Plantegning med huskonstruktioner i grå tone. 

 

 

Figur 16. Plantegning med det primære område som ønskes bevaret. 
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