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Resume  

I forbindelse med Vejen Forsynings etablering af et regnvandsbassin ved Københoved by foretog 

Museet på Sønderskov en systematisk udgravning. På arealet fremkom anlægssporene af et 

middelalderhus samt en brønd, og mod øst fandtes yderligere anlægsspor, som dog ikke kunne 

sættes i relation til hinanden eller til middelalderhuset. I et muligt udsmidslag nord for huset 

fremkom en flintflække dateret til ældre jægerstenalder eller tidlig yngre jægerstenalder.  
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Indledning 

I forbindelse med at Vejen Forsyning skulle etablere et regnvandsbassin 5 km syd for Vejen ved 

Københoved by på markarealet øst for Københovedvej, foretog Museet på Sønderskov en 

systematisk udgravning på arealet.  

I forundersøgelsen var der fremkommet anlægsspor i de udlagte søgegrøfter, og derfor vurderede 

museet, at det var nødvendigt at foretage en systematisk undersøgelse på området, for at registrere 

de allerede fremkomne anlægsspor samt eventuelle nye inden anlægsarbejdet gik i gang. Der var 

tale om et areal på 1300 m2. 

Vejen Forsyning er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen. Ifølge aftale skulle Chr. 

Brink og Søn Aps, Brolæggervej 20, 6710 Esbjerg V, stå for selve muldafrømningen, men pga. 

mandskabsmangel blev Tommy Thomsen fra Skårup Entreprenør For., Skårupvej 16, 6900 Skjern, 

ansat til at foretage muldafrømningen.  

 

Fig. 1. Udgravningsarealet nord for byen markeret med rødt 

 

Området – topografisk og geologisk 

Undersøgelsesområdet ligger lige nord for Københoved by, som er en del af Frøs Herreds bakkeøs  

nordlige skråning (Trap Danmark, 1930: 171). Det ses på de lave målebordsplade kort fra 1901-71 
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og på de gamle preussiske kort fra 1880erne, at det undersøgte areal ligger i et gammelt engområde, 

hvilket der også var antydninger af på selve markoverfladen, idet den var våd og let sumpet.  

 

Fig. 2.  Gammelt preussisk kort fra 1880erne, som viser engområdet nord for Københoved by.  

 

Undersøgelsesarealet ligger i et lille lavområdet. Vest, øst og syd for arealet stiger terrænet, mod 

nord falder terrænet dog stadig ned mod Kongeå Dalen og Kongeåen.  

Der er stor undergrundsvariation indenfor det undersøgte område. Den varierer fra meget leret, over 

gruset med mange aludfældninger til mere sandede områder (Ibid: 172).    

 

Området – kulturhistorisk  

Det undersøgte areal ligger 1,5 km syd for Kongeåen i et område, som er rigt på forhistoriske levn, 

især bronzealderens gravhøje er meget fremtrædende i landskabet. I området omkring Københoved 

er der registreret mange overpløjede gravhøje, som i dag sjældent er synlige. Få af dem kan dog 

stadig erkendes som små forhøjninger på de omkringliggende marker. Imellem Københoved og 

Skodborg ses den fredede højgruppe Lokeshøje, som består af 4 gravhøje dateret til bronzealderen. 

Højgruppen er meget synlig i landskabet, da den ligger på det næsthøjeste plateau mellem de to 

byer (fredningsnr. 350724-27). Kulturlandsskabet i umiddelbar nærhed af regnvandsbassinet ses på  

fig. 3. 
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Fig. 3. Den hvide firkant i den sorte cirkel til venstre i billedet er regnvandsbassinet. De hvide cirkler er fredede 

gravhøje, og de sorte er ikke fredede gravhøje. De røde cirkler angiver grave fra stenalderen, de grønne er fra 

bronzealderen og de blå er fra jernalderen. De blå firkanter er bosættelser fra jernalderen, og de sorte er udaterede 

bosættelser. Lokeshøje er gruppen af de fire hvide cirkler. Linien markeret med A er en tracélinie.  

Kilde: www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ Luftfoto: Cowi A/S 

 

Resultater 

På det undersøgte areal fremkom anlægsspor fra både forhistorisk og historisk tid. Anlæggene 

koncentrerede sig mest i den vestlige del af udgravningsfeltet, hvilket muligvis skyldes, at niveauet 

her er højere end på resten af arealet. 

Mod vest fremkom et middelalderhus, mod nordvest et muligt udsmidslag og mod øst en brønd.  

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
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Fig.4.  Udgravningsfeltet. De røde markerede anlægsspor indgår alle i middelalderhuset.  

 

Ældre jægerstenalder (13.000 – 8.900 f.Kr.) 

Mod nord i den del af området, som ligger i et gammelt engareal (se fig.2), fremkom et stykke 

bearbejdet flint – en lille flintflække (Fig. 5). Den stammer fra et noget diffust muligt anlæg (A80), 

som ikke fremstod klart. Om der er tale om et egentligt anlæg, eller nærmere et uafgrænset 

udsmidslag lader sig ikke afgøre.  

Pga. flækkens beskedne størrelse stammer den ifølge arkæolog Martin Egelund Poulsen, Museet på 

Sønderskov, fra ældre jægerstenalder (13.000 – 8.900 f.Kr.) eller tidlig yngre jægerstenalder fra den 

såkaldte Maglemosekultur (8900 – 6400 f.Kr.). Den kan have fungeret som et redskab, en kniv for 

eksempel, eller også har det været tiltænkt, at den skulle yderligere bearbejdes til måske en 

pilespids (Jensen 2001:106).  
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Fig. 5. Flintflække fra ældre stenalder eller tidlig yngre stenalder.  

   

Middelalder (1050-1536 e.Kr.)  

Huset  

I den vestlige del af udgravningsområdet fremkom et middelalderhus. Det dateres til 1100-1200-

tallet ud fra dets konstruktion. Huset er et et-skibet hus med rette langvægge bestående af 15 

vægstolper, hvoraf den anden nordlige vægstolpe set fra vest er en udskiftet stolpe eller en 

støttestolpe. I et et-skibet hus hviler hele tagets vægt på vægstolperne, og der findes ikke som i 

forhistorisk tid tagbærende stolper inden i huset til at bære taget (Ethelberg et al 2003: 438).  

Der fremkom ikke stolper i hverken vest- eller østgavlen, men det er hellere ikke altid tilfældet. 

Stolpehullerne varierer i dybden fra 9 cm til 41 cm, og de er generelt lidt dybere på husets nordlige 

langside. 

Antallet af stolper på et middelalderhus’ langsider behøver ikke at være det samme, som det også er 

tilfældet her. Nordøstligst synes der at være et større spænd mellem stolperne end ellers, og dette 

skal muligvis tolkes som en indgang (lige under den blå pil på fig.4). Om fraværet af stolper i 

gavlenderne også skal tolkes som tegn på indgange vides ikke, men det er ikke umuligt. I 

middelalderen brugte man også nogen gange syldsten og fodrem i forbindelse med opførelsen af et 

hus, og denne konstruktionsmetode efterlader ikke de samme spor i undergrunden, som nedgravede 
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stolper, hvilket også kan være en af årsagerne til, at nogle middelalderhuse ikke synes så 

symmetriske i deres stolpesætning (Ibid).  

Anlægssporet A31 ligger på den sydlige langside af middelalderhuset. Anlægget tolkes som en 

variant af husets mulige ildsted, en såkaldt bilæggerovn. Den er placeret langs husets væg, og 

sandsynligvis har den været muret op med et hul ud til, så der ikke er kommet røg ind i selve 

rummet, hvor ovnen stod.  

 

På fig. 6. Det mulige ildsted. Halvdelen af anlægget er gravet væk, og i profilen ses det sorte askelag i bunden af 

anlægget. I fylden fandtes også sodsværtede sten i forskellige størrelser og lidt brændt ler, som kan stamme fra den 

murede del af ovnen. 

 

Det vides ikke, hvilken funktion huset har haft. Ud over nogle enkelte små keramikfragmenter 

fremkommet i vægstolpehullerne er der ikke fundet nogle genstande på arealet, som kan indikere, 

hvad huset har været brugt til. Heller ikke husets form afslører dets egentlige funktion.  

Huset er 12,5 meter langt og 5 meter bredt og har en øst-vest orientering. Eftersom huset grænser 

helt op til feltgrænsen mod vest, er det muligt, at huset fortsætter under vejen, og dermed er længere 

end de registrerede 12,5 meter.  

 

Brønden 

Ca. 10 meter øst-sydøst for huset fremkom en brønd, som muligvis har hørt til huset pga. dens 

placering. Brønden var 2,8 meter bred og 1,7 meter dyb. Den var nedgravet i stift lerjord og trak 

hurtigt vand.   
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Som det ses på fig. 6 er brøndens fyld ikke ensartet, men består af mange forskellige lag. De 

indikerer, at brønden har stået åben i en længere periode og er blevet opfyldt over flere omgange. 

Det er dog umuligt at sige, hvor lang tid den har været i brug.  

            

Fig. 7. Halvdelen af brønden er gravet væk.     Fig.8. Træet i bunden af brønden markeret med rødt. 

 

Desværre fandtes ingen daterende genstande i anlægget. Der fandtes dog nogle enkelte stykker træ i 

brønden, men de var ikke særlig store, og derfor er det usandsynligt, at de kan bruges til en nærmere 

datering ved hjælp af dendrodatering. De er dog optaget og skal undersøges nærmere. (Ved 

dendrodatering sammenlignes træets årringsbredder med et andet træs, som man kender 

fældningsåret på, og derved kan man fastslå det første træs fældningstidspunkt, hvis de to stykker 

træs årringemønster falder sammen – Roesdahl, 2001: 28).  

 

Yderligere anlæg 

På udgravningsfeltet fandtes også en del løse anlægsspor. Der ses en koncentration lige nord for 

brønden, hvor anlæggene A1, A2, A5 klassificeres som kogegruber. I disse anlæg finder man trækul 

og ildsværtede sten. De tolkes som værende et sted, hvor man har tilberedt mad. Disse anlæg findes 

både i forhistorisk og i tidlig historisk tid. På trods af anlæggenes tætte placering til brønden tolkes 

de ikke som havende nogen tilknytning til brønden.  

I den sydøstlige del af udgravningsfeltet er der ligeledes en koncentration af anlægsspor. 

Hovedparten af anlæggene er meget overfladiske og ikke særlig dybe, de tolkes ikke som værende 

del af nogen konstruktion og kan ikke dateres.    
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Fremtidige undersøgelser i området 

Københoved by bliver første gang nævnt i 1478 (Trap, J.P. 1930: 311), men den arkæologiske 

undersøgelse ved regnvandsbassinet har sandsynliggjort, at byen er ældre end hidtil angivet, og 

muligvis kan den dateres helt tilbage til den tidlige middelalder. Der skal dog mere end en gård til at 

udgøre en landsby og påvise, at Københoved by er ældre end 1478, og det er en af grundene til, at 

det er vigtigt, at man i fremtidige vælger at undersøge områderne omkring byen. Måske findes 

sporerne efter den gamle landsby på de let skrånende terræner ned mod den nuværende by mod syd, 

vest eller øst?   

Set mere overordnet ligger det undersøgte areal indenfor et område, hvor der er en stor 

koncentration af gravhøje, som vidner om et højt aktivitetsniveau i bronzealderen. På trods af dette 

er der endnu ikke påvist bebyggelsesspor fra perioden i området. Derfor er yderligere undersøgelser 

i området meget vigtige, da det er muligt, at sådanne spor vil fremkomme i forbindelse med 

fremtidige arkæologiske undersøgelser og bidrage til vores forståelse af bronzealderens 

kulturlandskab. Undersøgelserne vil også være med at kaste lys over nogle mere regionale og 

nationale problemstillinger i forbindelse med placeringen af bronzealderens bebyggelse i forhold til 

gravhøjene, og om man har boet tæt på gravhøjene, eller om der har eksisteret fredede områder 

omkring gravhøjene, hvor man ikke har bosat sig. 

 

Rapporten er udarbejdet af  

Britt Petersen 

for Museet på Sønderskov 
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Administrativ data 

På baggrund af forundersøgelsens resultater blev en efterfølgende systematisk undersøgelse af 

regnvandsbassinet nord for Københoved by gennemført (se beretning for HBV1402 Københoved-

Skodborg). 

 

d. 9/8-2010 Museet på Sønderskov indsender budgettet for den systematiske undersøgelse til 

godkendelse hos KUAS. 

d. 16/8-2010  KUAS godkender budgettet for en systematisk undersøgelse ved Københoved 

regnvandsbassin.  

d.24/8-2010 Vejen Forsyning tiltræder budgettet for regnvandsbassinet. 

 

Vejen Forsyning under Vejen Kommune er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen. 

Museet på Sønderskov har foretaget den systematiske undersøgelse af regnvandsbassinet. Selve 

gravningen og registreringen af anlæggene blev foretage af arkæolog Britt Petersen 

(udgravningsleder) og arkæolog Anita Terp.  

Projektet har journalnr. HBV1414 og al original dokumentation og alle fund tilknyttet projektet er at 

finde på museet under dette nr.  

 

Øvrige data 

d.01.09.2010 Den systematiske udgravning på regnvandsbassinet påbegyndes. 

d.13.09.2010 Udgravningen afsluttes og arealet frigives til bygherre.  
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Udgravningsmetode 

Med gravemaskine blev mulden afrømmet, og et felt på lidt over 1000 m2 blev afdækket på to dage. 

De fremkomne anlægsspor, som fremstår som farvede fyldskifter i undergrunden, blev indridset og 

derefter indmålt med gps og digitaliseret i Map Info 8.5. Alle anlæggene i middelalderhuset blev 

snittet, og derudover blev udvalgte anlæg på resten af feltet snittet og tegnet på milimeterpapir i 

målestoksforhold 1:20.  

I alt blev der registreret 82 anlægsspor og et par dræn samt et recent anlæg. Et enkelt anlæg, som i 

fladen blev tolket som en brønd, blev snittet med maskine for at fremskynde registreringsprocessen. 

Dernæst blev den afrenset med skovl (graveske kunne ikke benyttes i den stive lerjord) og tegnet i 

målestoksforhold 1:10 på milimeterpapir. 

Der blev udtaget 4 jordprøver fra middelalderhusets stolper til mulig kulstof-14 datering, og fra 

brønden blev der udtaget træ til mulig dendrodatering.  

 

Litteraturliste 

Ethelberg et al 2003. Det Sønderjyske Landsbrugs Historie. Jernalder, Vikingetid & Middelalder. 

Haderslev Museum og Historisk Samfund for Sønderjylland.  

Jensen, Jørgen 2001. Danmarks Oldtid. Stenalder. Gyldendal, København K.  

Roesdahl, Else, 1987. Vikingernes verden. Gyldendal, København. 

Trap, J.P 1930. Trap Danmark: Haderslev Amt. X, 1. G. E. C. Gads Forlag, København.  

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Koordinatliste  

 

 

Fig. 8. Udgravningsfeltet hvor hjørnerne har fået tildelt bogstaver, hvis koordinater er at finde på nedenstående liste.  

 

ED50 UTM Zone 32 

Hjørne A: 506.472,84/6.141.745,86 

Hjørne B: 506.513,76/6.141.741,56  

Hjørne C: 506.512,86/6.141.729,03 

Hjørne D: 506.502,64/6.141.725,85 

Hjørne E: 506.501,63/6.141.710,70 

Hjørne F: 506.468,37/6.141.720,88 
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