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Ved udgravningen blev der fundet en stor mængde forkullet korn i gruber, som er dateret til den sene 
del af bondestenalderen eller den tidligste bronzealder (2350–1500 f.kr.). Gruberne blev fundet indeni 

to stenalderhuse (Foto: Museet på Sønderskov) 
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Indledning 
I forbindelse med etableringen af en transformerstation, som en del af højspændingsprojektet Kassø-Tjele, 
foretog Museet på Sønderskov en systematisk undersøgelse. Her fremkom en forsænket hustomt, der 
typologisk kan dateres til enkeltgravstid (2800-2350 f.kr.) samt tre midtsulehuse huse med hver tre 
kornførende gruber, som typologisk kan dateres til den sene del af bondestenalderen (2350-1700 f.kr.) eller 
den tidligste del af bronzealderen (1700-1500 f.kr.). Foruden dette blev en amatørgravet gravhøj 
undersøgt. Denne kan muligvis typologisk dateres til den sene del af bondestenalderen. 

Bygherre på projektet er Energinet.dk, som har finansieret udgravningen i henhold til Museumsloven (§27 
stk. 4). 

Kulturhistorisk redegørelse 
Ved udgravningen blev fundet sammenlagt fire huse. Det 
ældste af husene er forsænket, dvs. den er delvist 
nedgravet i undergrund. Dateringen af dette hus er 
særlig interessant, da keramikken der blev fundet i huset 
er fra enkeltgravskulturen (2800-2350- f.kr.). Dette gør 
husets til den ældste fundet ved udgravningen, og fra en 
periode i forhistorien, hvor der kun er fundet meget lidt 
bebyggelse.  

Enkeltgravskulturen kaldes sådan, da begravelserne i 
modsætning til den foregående tid skete i enkeltgrave. 
Ofte under en lav gravhøj. Denne gravform var 
fremherskende i Jylland, mens man på øerne fortsatte 
med at gravlægge folk i storstensgrave (dvs. dysser, 
jættestuer). Perioden kaldes også ofte for 
stridsøksekultur, da der ofte i mandsgrave er nedlagt en 
stridsøkse som gravgave.  

De andre huse er mere almindelige midtsulehuse med 
lige vægge og gavle. Dateringen af dem falder på den 
sene del af bondestenalderen (2350-1700 f.kr.) eller den 
tidligste del af bronzealderen (1700-1500. f.kr.). Den 
sene del af bondestenalderen er tidligere kendt som 
dolktid pga. periodens elegante fladehuggede dolke. 
Teknikken med fladehugning, som også kendes fra 
kornsegle og pilespidser er stilmæssigt en efterligning af 
bronzestøbningen. I det sydlige og centrale Europa var 
bronzealderen allerede godt i gang, og fund af 
bronzegenstande i Danmark viser, at der var en betydelig 
kontakt med kontinentet. 
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Udover, at give et indblik i bebyggelsen i Gesten-området er de interessante, da der blev fundet indre 
konstruktioner i forbindelse med dem. Dette sker ikke så ofte, da bevaringsgraden ofte er ringe ved huse 
med så høj en alder. 

I to af midtsulehusene dukkede der fladbundede gruber op. Gruberne indeholdte forkullet korn. Et vigtigt 
fund, da kun lidt kendes om kornsammensætningen og agerbruget i perioden. Herudover kendes der i 
praksis næsten intet til kornopbevaring. Kornmaterialet blev optaget i sorte sække. Det vil så være muligt at 
analyse kornmaterialet og kaste lys over agerbruget i Gesten-området i slutningen af bondestenalderen. 

   

Figur 1 Overstående er fotos af gruber, hvor der i fyldet var forkullet korn i en meget stor mængde. De fleste af gruberne havde 
en diameter i omegnen af en meter og omkring en halv meter dybe (Fotos: Museet på Sønderskov) 

 

 

Figur 2 Foto af udgravet midtsulehus. Landmålestokke markerer de fire midtsuler (Foto: Museet på Sønderskov) 
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Af håndgribelige fund er der særligt fremkommet keramikskår og flintgenstande. Keramikskårene er i visse 
tilfælde ornamenterede med beviklet snor eller kamindtryk, og det er på basis af ornamentikken at den 
forsænkede hustomt kan dateres til enkeltgravstid. I forsænkningsfyldet er der desuden fundet afslag og 
blokke fra flinthugning. Der blev desuden fundet forkullede hasselnøddeskaller i fylden. 

 

Forsænkningen er lettere oval i udformningen og er 4,8 meter på længste led. Under forsænkningsfyldet 
blev der fundet et forseglet stolpehul, som har hørt til konstruktionen. Desværre var bevaringsgraden 
sådan, at det ikke er muligt at afgøre hvilken funktion den havde. Forsænkninger er generelt Ø-V-
orienterede og var antageligt også tilfældet her.   

Midtsulehusene er 6,6 meter brede, hvor dette kan bestemmes, og de er optil 18 m lange. De er opbygget 
af fire midtsuler, som er tagbærende, mens de resterende stolpehuller hovedsagligt er væg- eller 
gavlstolper. Væggene har været lige, hvilket også har været tilfældet med gavlene. Alle tre midtsulehuse 
har været Ø-V-orienterede.  

 

Figur 4 Perspektiv- og tværsnittegning af midtsulehus (Illustration: Kulturarvsomvaerdi.dk) 

Figur 3 Stolpehul i det nordlige midtsulehus (Foto: Museet på Sønderskov) 
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Undersøgelsens perspektiver  
Udgravningens mest markante bidrag til vores viden om fortiden er fundet af det forkullede korn. Dette er 
der flere årsager til. Først og fremmest kan kornmaterialet bestemmes og hermed give et indblik i 
kornsammensætningen på lokaliteten. Med andre ord ikke blot besvarer, hvad der blev dyrket, men 
formentlig også at give et godt bud på det relative forhold imellem de forskellige kornsorter. Mængden af 
kornmateriale er her af en vigtig betydning, da en høj kvantitet gør, at det vil være muligt at analysere det 
statistisk og komme frem til et meget troværdigt resultat. Udover kornsammensætningen vil en 
gennemgående analyse ligeså kunne fortælle indirekte om dyrkningsforholdene. Frøenes størrelse og 
tilstand kan ikke blot fortælle om høstens kvalitet, men også om hvordan kornet blev forbehandlet før det 
endte i gruberne inde i husene. Tilstedeværelse eller fravær af ukrudt eller andet organisk materiale vil 
potentielt bidrage til en indsigt i markernes tilstand og typen af ukrudt vil kunne belyse aspekter som 
høstningsteknik og udvælgelsesproces. 

For det andet betyder fundkonteksten af kornmaterialet i gruberne, at det vil være muligt at komme 
tættere på funktionene af gruberne og herigennem husenes funktion. En mulighed er, at gruberne var 
beregnet til kornopbevaring. Et aspekt af agerbruget der er meget underbelyst. Det relative forhold 
imellem kornmaterialet i gruberne eller deres lag vil kunne belyse betydningen af disse og eventuelt 
dyrkningsmønstre. Denne opdagelse er hermed vigtig i forhold til forståelsen af agerbruget i den sene del af 
bondestenalderen i Vejen-området. 

Fundet af stenalderhusene er ydermere en brik i forståelsen af bebyggelsesmønstreret i Gesten-området, 
og regionalt i Vejen-området. Særligt vil den forsænkede hustomt vigtig, da den er dateret til 
enkeltgravskulturen. Tidsperioden er kendt for sine gravhøje, men bopladserne er næsten fuldstændigt 
fraværende. Det er hermed betydningsfuldt, at et hus fra denne periode er blevet fundet ved Revsinggård. 
Den er et væsentligt bidrag til vidensdannelse om bebyggelsesmønsteret i enkeltgravskulturen og 
bebyggelsestraditionen med forsænkede huse.        

Baggrund og begrundelse for udgravningen 
I forbindelse med at Energinet.dk skulle etablere en transformerstation på området, som en del af 
højspændingsprojektet Kassø-Tjele, vurderede museet, at det var nødvendigt at undersøge arealet, hvor 
transformerstationen skulle opstilles samt det omkringliggende arbejdsområde. Denne forundersøgelse 
resulterede i forhistoriske anlægsaktiviteter i sådant et omfang og karakter, at en systematisk undersøgelse 
blev vurderet til at være nødvendig.  

Undersøgelsesområdet er placeret i et kulturlandskab, hvor der er registreret en stor mængde gravhøje, 
hvoraf en enkelt er placeret i det forundersøgte areal. I nærområdet, 300 m nordøst for lokaliteten, findes 
en højgruppe bestående af seks gravhøje, hvor fire er fredede (sb. 190103-6-10, 17). På trods af de mange 
gravhøje i området kendes der lokalt kun meget lidt bebyggelse. Det er hermed ikke tidligere lykkedes, at 
finde de til gravhøjene tilknyttede bosættelser. Den systematiske undersøgelse har hermed givet et indblik i 
Gesten-området og belyst et yderområde, hvor der ikke tidligere har været nævneværdig 
udgravningsaktivitet. Den systematiske undersøgelse har hermed opfyldt sin centrale problemstilling.   
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Figur 5 Originalfoto fra amatørudgravningen (Illustration: Aner & Kersten 1986: tavle 109) 

En tilknyttet problemstilling var en eftersøgning efter de mulige sekundære konstruktioner ved en gravhøj 
indenfor undersøgelsesområdet. Gravhøjen var privatudgravet i år 1972 af lærer og amatørarkæolog Leo 
Novrup, der observerede en dolkgrav, en brandgrav og en affaldsgrube, hvor sidstnævnte blev dateret til 
enkeltgravstid.  Dokumentationen er dog mangelfuld på flere punkter. Fokus har desuden været på 
gravene, og der manglede en undersøgelse af mulige sekundære konstruktioner, såsom ringgrøft, 
randstenskæder, sekundære grave etc.  I forbindelse med forundersøgelsen blev observeret mulige 
stolpehuller og grave ved gravhøjen, hvis relation manglede afklaring. Afdækning af gravhøjen har gjort, at 
det var muligt at afkræfte eksistensen af sekundære konstruktioner. 

  

Figur 6 Fladetegning af "dolkgraven" og "brandgraven" (Illustration: Aner & Kersten 1986: 16) 
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Landskabet i området 
Lokaliteten er placeret omtrent imellem Vejen og Gesten by, men omkring 3 km til hver. Det moderne 
landskab er åbent og opdyrket. Mod sydvest ligger Revsing Plantage. I 2011 var de to udgravningsfelter 
gennemskåret af en højspændingsledning. Denne var nedtaget ved feltarbejdets opstart i 2012. Området er 
beliggende ca. 6 km nord for Kongeåen, mens der er under 1 km til Gesten Å. 

 

Geologisk er det omgivende landskab præget af sidste istids hovedstilstandslinje og er et let bakket 
randmorænelandskab. Selve undersøgelsesterrænet er relativt fladt, men svagt hældende i den vestligste 
del af felt I. Desuden er gravhøjen placeret på en mindre naturlig forhøjning i terrænet. Den gennemsnitlige 
muldtykkelse er ca. 30 cm, mens den på forhøjningen ved gravhøjen er ca. 20 cm.   

Undergrunden er overvejende gulligt, finkornet sand, der er stærkt udfældningspræget. Dette kan 
begrunde i, som det kan observeres på den lave målebordsplade(1901-71), at arealet har grænset op til 
vådområde. I den sydlige del af felt I er undergrunden mere orange-rødlig, og der er desuden enkelte 
grusede plamager i samme felt. 

Figur 7 4-cm kort over udgravningens nærområde med ugravningsfelter markeret (Grafik: 
Museet på Sønderskov) 
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Figur 8 Den lave målebordsplade. Mod sydvest er et vådområde (Illustration: Fund & Fortidsminder) 

Fortidsmindelandskabet 
Undersøgelsesområdet ligger i et område, hvor der er registreret mange gravhøje, og på arealet blev 
der i 1972 udgravet en gravhøj indenfor undersøgelsesarealet. I nærområdet ligger der en højgruppe 
på seks gravhøje, hvoraf fire er fredede. Disse er placeret blot 300 meter mod nordøst.  

Af mulige samtidige fortidsminder er der umiddelbart nord for Vejen by fundet flere midtsulehuse fra 
den sene del af bondestenalderen. Ligesom, der er i Vejen-området fundet bebyggelse fra senere 
perioder, som den ældre bronzealder, den ældre jernalder, den yngre jernalder samt middelalderlig 
bebyggelse. Det er hermed et område med en lang historie, hvor endnu et kapitel nu kan inkluderes.   

Årsagen til den lange og vedvarede bebyggelse kan formentlig findes i områdets lidt specielle landskabelige 
situation. Området ligger ved vandskellet, og hermed den Jyske højderyg, der har været en naturlig 
færdselsåre i forhistorisk tid, ligesom den har været det i senere tidsperioder under navnet ”Hærvejen”. 
Udover at være placeret gunstigt i forbindelse med landtransporten er området også placeret ved 
Kongeåen, så vandtransport ligeledes var mulig. Området vil hermed være et knudepunkt mellem den 
Nord-sydgående højderyg og den Øst-vestgående Kongeå.  
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Udgravningsmetode 
Muldafrømningen foregik med en gravemaskine med 
2,5 m planerskovl, mens to-tre arkæologer fulgte 
maskinen med håndholdt skovl for at oprense og 
markere fyldskifter og fund. De forhistoriske anlæg 
blev opstreget med skovl og markeret med 
blomsterpinde. De erkendte anlægsspor blev 
fortløbende nummeret med hvide manilamærker. 
Selve muldafrømningen foregik fra vest mod øst med 
hovedfokus på at få afsluttet felt I, hvor entreprenøren 
havde forstående byggeaktivitet. Dette var efter 
hovedentreprenørens ønske, samt for at give 
udgravningsholdet den nødvendige arbejdsro.   

Anlæg er på fladen blevet digitalt opmålt med GPS, og 
konverteret til udgravningsplaner i GIS-programmet 
MapInfo 8.5. Dybdemål er alle lavet fra den respektive 
flade med tommestok, og afrundet til nærmeste hele 
centimetermål.    

 

 

Figur 9 Udgravning af forsænkningen. Den blev i modsætning til langt de fleste anlæg gravet ned i fladen og ikke snittet. Dette 
blev gjort for at finde eventuel gulvniveau, forseglede anlæg og indsamle alle fund i fylden (Foto: Museet på Sønderskov) 
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Selve udgravningen foregik overvejende ved snitning af anlæg med skovl eller spade. På denne måde kan 
anlæggets udformning og fyld ses i profil og man får et godt indblik i om, der skulle være fund. Denne 
metode blev særligt brugt ved stolpehuller. Ved større anlæg blev der fortrinsvist gravet ned i fladen, så alle 
fund findes og eventuelt underliggende anlæg kommer frem i lyset.  

Under udgravningen blev der ved flere lejligheder tørsoldet. Med andre ord blev kulturjord ført igennem en 
større sigte, hvor sandkornene kan komme igennem, mens fund og sten bliver fanget i masken. Der blev 
soldet med en maskestørrelse på 2,5 mm. En maskestørrelse, som burde være lille nok til at opsamle de 
mindste flintgenstande. Pga. soldningen blev det tydeligt, at mange af anlæggene indeholdte megen 
forkullet korn. En opdagelse, der kan give et indblik i agerbruget i den sene del af bondestenalderen.  

 

Figur 10 Under udgravningen blev udvalgte anlæg og lag soldet (Foto: Museet på Sønderskov) 

Dokumentationen er tegninger, fotos og anlægsbeskrivelser. Tegninger er tegnet i 1:20 på millimeterpapir i 
A3-format. Alle tegninger er profiltegninger. Fotografering er sket med digitalt kamera, Sony Ericsson LT18i, 
og ved brug af fotostok, tommestok eller landmålestok til at indikere størrelsesforhold. Fotos er taget i 
dimensionerne 3264 x 2448. Af fotos er der flade- og profilfotos, oversigtsfotos samt 
situationsfotos/arbejdsbilleder.  
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Udgravningsdata 
Feltarbejdet blev påbegyndt d. 14. april 2012 og ophørte d. 1. maj. Undersøgelsen af arealet blev foretaget 
af Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf. 75 38 38 66. I undersøgelsen deltog flg.: 

Arkæolog, udgravningsleder   Thomas Rune Knudsen 

Arkæolog   Britt Petersen 

Arkæolog   Scott Dollar 

Arkæolog    Lars Grundvad  

Arbejdsmand   Niels Pedersen 

Fund, beretning og andet dokumentationsmateriale opbevares af Museet på Sønderskov under journalnr.: 
HBV 1412 Sys.  
 
Muldafrømningen af arealet blev foretaget af Maskinfører Jørgen Mølby fra entreprenørfirmaet Frisesdahl 
A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf.: 75 36 07 43. Tildækning blev fravalgt af bygherres hovedentreprenør, 
som påtog sig ansvaret og omkostningerne ved tildækningen af udgravningsarealet.  Kontaktperson var 
Formand Jan Hansen, Jorton A/S, Essen 4, 6000 Kolding, tlf. 89 30 46 50.  

Energinet.dk er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen. Kontaktperson til bygherre er 
seniorprojektleder Claus Weismann, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, tlf. 70 10 22 44.  
Efter feltarbejdets afslutning blev museet kontaktet af bygherre, der ønskede information om 
udgravningens resultater for at kunne publicere en artikel i deres elektroniske nyhedsbrev. Dette ønske 
blev imødekommet, og der blev sendt flere mails med tekst og fotos. Dette resulterede i, at Energinet.dk d. 
16. maj 2012 publicerede artiklen: ”Arkæologer har gjort et yderst sjældent fund”.  
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Sammenfatning 
Udgravningen har givet resultater med et højt potentiale for fremtidigt analysearbejde. Dette med henblik 
på naturvidenskabelige undersøgelser af kornmaterialet og bebyggelsesmæssige analyser af husene. Dette 
vil forhåbentligt kunne bidrage til viden om agerbruget i den sene bondestenalder og bebyggelsen i 
enkeltgravskultur og den sene bondestenalder.  

Arealet kan betragtes som frigivet.  

 

Kulturhistorisk rapport udarbejdet af: 

Stud.mag. Thomas Rune Knudsen 

Museet på Sønderskov  
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Oversigtsplaner 

Felt I 

 
 

Signatur:  

___ Grube  

___ Stolpehul  

___ Forsænkning 
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Felt II 

 

 

 

 

 

 

Signatur: 

 ___ Recent (dvs. moderne anlæg) 
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Tidstavle 
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