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Indledning 
I forbindelse med opførelsen af den nye højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele har Museet på 

Sønderskov ad flere omgange i perioden fra oktober 2011 til april 2012 foretaget en forundersøgelse. 

Forundersøgelsen består, i museets ansvarsområde, af flere dele. Heraf er i alt 65 mastestationer med et 

arbejdsområde på hver 15 × 20 m, to kabelovergangsstationer på hver 5000 m² samt en kabelstrækning 

igennem Gamst Søenge på 2,5 km med et arbejdsområde på 30 m i bredden. 

Etableringsbælte samt masternes placering kan ses på: 

http://energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-

Tjele/Sider/Linjefoering.aspx 

Kulturhistorisk redegørelse 
Forundersøgelsen bestod af tre dele.  65 mindre søgegrøfter forud for etableringen af de nye elmaster, to 

mindre forundersøgelser med søgegrøfter ved de to kabelovergangsstationer ved Langkærgård og Roved, 

samt en forundersøgelse langs kabellægningen igennem Gamst Søenge. 

Mastestationer 
Der blev i alt lagt søgegrøfter på 46 lokaliteter i forbindelse med opførelsen af 65 nye elmaster i museets 

område. Enkelte af mastestationerne blev nedprioriteret pga. deres beliggenhed. Der blev fundet 

anlægsspor med arkæologisk interesse ved fire mastestationer: Eagle 109, Eagle 112, Eagle 134 og Eagle 

140.  

Eagle 109: Placeret ved Hennekesdam syd for Jels.  I den udlagte søgegrøft fremkom flere kogestensgruber, 

hvorefter søgegrøften blev udvidet, og der blev lagt en yderligere søgegrøft mod vest. I alt blev der erkendt 

tolv anlæg med arkæologisk interesse, heraf tre kogestensgruber og en grube med keramik dateret til 

førromersk jernalder. De resterende anlæg er sandsynligvis gruber.  

 

 
Figur 1. Placeringen af mastestation Eagle 109 ved Hennekesdam syd for Jels. Museet på Sønderskov  

http://energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/Sider/Linjefoering.aspx
http://energinet.dk/DA/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/Sider/Linjefoering.aspx
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Sandsynligvis er der tale om en samling af kogestensgruber og gruber. Sådanne samlinger tolkes ofte som 

havende forbindelse til bronzealdergravhøje, som der forekommer mange af i det omkringliggende 

landskab. For eksempel ligger der 50 meter nord for undersøgelsesområdet en overpløjet gravhøj i et 

beskyttet dige (https://www.kulturarv.dk/ffreg/, sb. 200 204-89). Koncentrationer af kogestensgruber 

dateres ofte til yngre bronzealder, men ifølge nye undersøgelser fra Museum Sønderjyllands kan de have 

en ældre datering til bronzealderens periode III. En systematisk undersøgelse med prøvetagning til C14- 

analyse fra flere af gruberne ville kunne afgøre, om dette også er tilfældet her. 

 

Figur 2. Det forundersøgte areal ved Eagle 109. Den nordligste grube indeholdt keramik. Kogestensgruberne er 

markeret med sort og gruberne er markeret med rødt. Grafik Museet på Sønderskov  

På baggrund af de fremkomne spor fra forundersøgelsen anbefalede Museet på Sønderskov, at der blev 

igangsat en systematisk undersøgelse af hele arealet for den pågældende mastestation for at få klarlagt 

aktivitetsområdet. I alt et areal på 20 x 15 meter.  

Eagle 112: Ved mastestation Eagle 112, ikke langt fra Eagle 109, fremkom der en enkelt kogestensgrube. 

Der blev ikke fundet daterende materiale i anlægget. Det er muligt at kogestensgruben skal sættes i 

relation til de kogestensgruber der blev lokaliseret ved Eagle 109. Museet på Sønderskov vurderer 

imidlertid, at der ikke er grund til at foretage yderligere undersøgelser på lokaliteten.  

Eagle 134: Ved mastestation Eagle 134 ved Eskager øst for Skodborg blev der erkendt aktivitets spor i form 

af to store grubekomplekser samt en mulig skelgrøft. De to store gruber har muligvis været anlagt i 

forbindelse med lertagning, da den meget lerede undergrund i området har været egnet til dette formål. 

Gruberne er derpå formodentligt blevet fyldt op med bopladsaffald og der fremkom en del fund i form af 

keramik heri (X642, X643 og X644). Fundmaterialet skal dateres til romersk jernalder. I kanten af det 

undersøgte areal fremkom en grøft. Denne har muligvis omkranset en bebyggelse, der kan have været 

https://www.kulturarv.dk/ffreg/
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placeret på højdedraget øst for det undersøgte areal. Da anlægsarbejdet ikke vil berøre dette område 

vurderer museet at der ikke er grund til at foretage en systematisk undersøgelse af arealet. 

 

Figur 3. Den ene af de to store gruber ved Eagle 134. Foto Museet på Sønderskov 

Eagle 140: Ved mastestation Eagle 140 nordøst for Skodborg fremkom der en enkelt grube samt et 

stolpehul. Der blev fundet et randskår (X646)i gruben som kan dateres bredt til jernalderen. Da der ikke 

fremkom flere anlæg vurderer museet at der ikke er grund til at foretage yderligere undersøgelser på det 

berørte område. 

Kabelovergangsstationer 

I forbindelse med opførelsen af to kabelovergangsstationer Eagle 150 og Eagle 151, forundersøgte museet i 

midten af oktober 2011 to arealer på henholdsvis 7000 m² og 5000 m².  

Eagle 150: Ved forundersøgelsen af Eagle 150 ved Roved øst for Vejen, fremkom ingen anlægsspor af 

arkæologisk interesse. Undergrunden på lokaliteten var præget af vådbundsaflejringer med grus og mange 

udfældninger. 

Eagle 151: Ved forundersøgelsen af kabelovergangsstation Eagle 151 ved Gamst nordøst for Vejen fremkom 

i alt 13 anlægsspor af arkæologisk interesse. Lokaliteten ligger på et højdedrag omgivet af vådområder og å 

forløb. Mod nordvest ligger Gamst mose og mod syd Gamst Søenge. Undergrunden bestod af sand. 
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I grøft A blev der erkendt tre gruber samt et muligt stolpehul, i grøft B fremkom en forsænkning der på 

baggrund af fundmateriale kan dateres til sen stenalder/start bronzealder. Derudover blev der erkendt ni  

stolpehuller, hvoraf de tre lå i forbindelse med forsænkningen og fire lå i en koncentration i grøft D. I den 

nordlige del af grøft C fremkom et enkelt stolpehul.  

 

Figur 4. De seks udlagte søgegrøfter ved Eagle 151. Det systematiske udgravningsområde er markeret med rødt. 

Museet på Sønderskov   

I grøft A fremkom der tre gruber (A10, A12 og A13) samt et muligt stolpehul/grube (A11). Det er uvist 

hvilken funktion gruberne har haft, men i  en af gruberne blev der fundet keramik med samme datering som 

den keramik der blev fundet i forsænkningen.    

 

 
Figur 5. Keramik og flintafslag opsamlet i den forsænkede hustomt. Museet på Sønderskov  
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I grøft D blev der erkendt en koncentration af stolpehuller. Her skal der dog en større fladeafdækning til for 

at kunne afklare om anlæggene tilhører en konstruktion evt. et midtsule hus.  

Der blev i alt givet fire fundnumre(X638, X639, X640 og 641). Fundmaterialet udgøres af groft magret 

keramik samt flintafslag. Keramikken, som blev fundet i forsænkningen samt i grube A12, henholdsvis X638 

og X640, skal dateres til perioden senneolitikum/ældre bronzealder. Et enkelt fundnummer er løsfund og 

består af flintafslag samt ildpåvirket flint fra området (X641). 

 

  

Fig. 6. Forsænket hustomt ved Eagle 151, Langkærgård. Museet på Sønderskov  

 

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler Museet på Sønderskov en systematisk udgravning af de 

fremkomne anlægsspor i den sydlige del af udgravningsområdet, markeret med rødt på fig. 3. Et areal på i 

alt 845 m2. En systematisk udgravning vil kunne klarlægge forsænkningens udstrækning, og ligeledes 

hvorvidt de omkringliggende stolpehuller tilhører den. Der er muligvis tale om en midtsule samt to 

vægstolper.  Den ene vægstolpe (A6) blev snittet og registreret. Stolpehullet var bevaret i 17 cm´s dybde 

med mellembrunt sandet fyld. 
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Figur 7. Forsænkning med to mulige vægstolper (markeret med rødt) og en midtsule (markeret med blåt). Grafik Museet på 

Sønderskov    

En systematisk udgravning på det pågældende areal vil give et indblik i det forhistoriske kulturlandskab i et 

område, hvor antallet er arkæologiske undersøgelser er få. Lokaliteten ligger på et plateau, på kanten af en 

sydvendt skråning ned mod Gamst Søenge. Den sydvestlige del af Gamst Søenge. Museet har ikke haft 

mange lejligheder til at foretage arkæologiske undersøgelser nord for Gamst Søenge. Hvis man ser bort fra 

den netop genopdagede gravhøj ved Rodsminde (sted og lokalitets nr. 190 101-131) ca. 300 meter øst for 

det undersøgte areal, skal man ud i en afstand på 800 meter, før man støder på andre registreringer af 

fortidsminder, der primært består af overpløjede gravhøje. En systematisk udgravning ved Eagle 151 vil give 

museet en enestående mulighed for at skaffe større viden om livet omkring Gamst Søenge. 

Kabelstrækning 

I forbindelse med en 2,5 km lang kabelnedlægning igennem Gamst Søenge med et 30 m bredt 

arbejdsområde, har museet foretaget en række forundersøgelser af forskellig art (se metode). Der blev i alt 

erkendt 11 anlæg af arkæologisk interesse, hovedsageligt i form af affaldsgruber og kogestensgruber. Der 

blev hjemtaget i alt 1603 genstandsfund fordelt på 750 fundnumre fra denne del af forundersøgelsen. Seks 

af fundnumrene udgøres af keramik, to består af bjergart og kvarts. Resten af fundmaterialet 

repræsenteres af flint opsamlet ved rekognoscering af pløjelagsoverf laden langs kabelstrækningen, ved 

soldning af de 21 prøvehuller og i mindre grad ved grøftgravning på udvalgte steder.   
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Figur 7. 4-cm kort over Gamst Søenge. De udlagte pløjebælter er markeret med rødt. Museet på Sønderskov  

Der blev ad flere omgange trukket søgegrøfter på strækningen igennem Gamst Søenge. Der fremkom i 

denne forbindelse ikke væsentlige anlægsspor på strækningen; kun nogle få mindre gruber samt enkelte 

mulige stolpehuller. To gruber blev snittet og fotoregistreret (A32 og A37). I den ene af gruberne blev der 

fundet ukarakteristisk oldtidskeramik, der sandsynligvis skal dateres til ældre jernalder.  

På de lavtliggende arealer af Gamst Søenge, umiddelbart nord for Kongeåvej , fremkom der lag af tørv og 

gytje i de udlagte søgegrøfter. Museet vurderede derfor, at det var nødvendigt at foretage en overvågning 

af anlægsarbejdet på dette areal for at undersøge, om der var bevaret organisk materiale i form af knogler, 

tak eller forarbejdet træ i tørvelagene samt evt. at hjemtage daterende flintgenstande herfra. 

Bevaringsforholdene for organisk materiale viste sig at være særdeles gode, men der fremkom ingen 

genstande af arkæologisk interesse.  
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Figur 8. Arkæolog Per Borup afrenser en profil i en af de udlagte søgegrøfter med tydelige søaflejringer og et tykt tørvelag, 

Gamst Søenge. Foto: Museet på Sønderskov  

 

Der blev opsamlet en stor mængde flintmateriale på strækningen. Det meste blev fundet i mulden, mens 

der blev opsamlet enkelte genstande i et tørvelag i søgegrøft H. I søgegrøft B blev der opsamlet en del 

genstande i et lag umiddelbart over undergrunden. Dette tolkes som gammelt overfladeniveau. Det var dog 

ikke muligt at erkende anlæg og strukturer fra stenalderen. Strækningen bød heller ikke på klare 

flintkoncentrationer, der kunne tolkes som afgrænsede bopladser.  

Fundmaterialet fra stenalderen 

Der blev i alt opsamlet 1594 flintgenstande, hvor omkring 85 % bestod af udaterbart flinthugningsaffald.  

De daterbare genstande skal helt overvejende placeres i den sene del af jægerstenalderen, nærmere 

betegnet Maglemose- og Ertebøllekultur. Et indslag fra senglacial tid er ligeledes til stede, men materialet 

er vanskeligt at henvise med sikkerhed til bestemte kulturperioder. Kun to flintgenstande kan placeres i 

Bondestenalderen -neolitikum, og her er begge nærmere dateret til Tragtbægerkultur (X 386 og 711).  

Genstandene fordeler sig således: 1037 afslag (herunder 212 mikroafslag), 120 flækkelignende afslag (som 

principielt kan være redskaber), 20 afslag med retouche, 113 uregelmæssige blokke/behuggede  stykker, 30 

enpolede blokke, 10 topolede/flerpolede blokke, 2 mikroflækkeblokke, 46 hvidbrændte stykker, 18 flækker, 

133 flækkefragmenter (ofte små stykker), 23 skrabere (heraf 17 skiveskrabere og 6 flækkeskrabere/frag-

menter, 4 skive-/flækkebor, 5 stikler (heraf 2 kantstikler, 2 midtstikler og 1 på tværretouche), 23 mikrolitter 
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(heraf 16 uretoucherede mikroflækker, 4 lancetter, 2 trapezer, 1 trekant), 7 tværpile, 1 kerneøkse/mejsel, 1 

skiveøkse og 1 afslag fra en sleben økse.   

Det er generelt små og ofte fragmenterede genstande, der er fremkommet ved rekognosceringen af 

kabelstrækningen gennem Gamst Søenge. Dette kan være resultat af privatsamleres langvarige og intensive 

jagt på redskaber og våben i området.  

Den store mangel på flintøkser (primært skive- og kerneøkser) og flintprojektiler (f.eks. store 

skafttungespidser) må således repræsentere et skævt billede af den oprindelige genstandstypemængde og 

-fordeling.  Det senpalæolitiske indslag kan i virkeligheden være betydeligt større, men tilbage i pløj elaget 

er primært de ukarakteristiske genstande, der ikke kan nærmere tidsplaceres.  

 

Figur 9. Senpalæolitisk topolet flækkeblok med skrå platform (X 751) fra tørvelaget i grøft H. Foto: Museet på Sønderskov  

 

På højdedraget ved Koldingvej og ikke mindst på sydsiden af Gamst å fandtes de tætteste 

flintkoncentrationer. Dog handler det ikke i ét eneste tilfælde om ansamlinger fra bestemte perioder, der 

kan tolkes som afgrænsede levn efter bopladser/opholdssteder.  På kabelstrækningens mellemliggende 

areal, umiddelbart øst for Søengevej, fandtes en del genstande fra Maglemosekulturen. Der er imidlertid 

tale om spor efter flere bopladser fra perioden, da fundenes indbyrdes afstand er for stor. De mange ældre 

stenalderfund på strækningen afspejler mange bopladser og ophold fra et større tidsrum i senglacial og 

mesolitisk tid. Der er således tale om et stærkt blandet opsamlingsfund fra ældre stenalder. 
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Figur 10. Et udvalg af mikrolitter fra Maglemosekulturen. Fra venstre mod højre: X 315, 602, 329, 749, 721 og 198.                   

Foto: Museet på Sønderskov 

 

De kendte senglaciale fund fra Gamst Søenge, der tidligere er fremdraget via rekognosceringer og 

småudgravninger (f.eks. HBV 184-186, 189, 191 og 218) stammer fra Federmesser-, Bromme- og 

Ahrensburgkultur. Fra senpalæolitikum er der på kabelstrækningen fremkommet en håndfuld stikler, som 

repræsenteres af både kant- og midtstikler samt en stikkel på tværretouche. De sidstnævnte kan stamme 

fra Hamburg- og Ahrensburgkultur, men variationen mellem de senpalæolitiske stikkeltyper er meget stor, 

hvorfor det er usikkert at henvise redskaberne til disse perioder. Desuden mangler Hamburgkulturens fund 

i området, hvorved Gamst står i mærkbar kontrast til Jelssøerne, der kun ligger 13 km syd herfor. Nogle 

koniske enpolede og topolede blokke er klart senglaciale, men igen hersker samme problem med at 

præcisere dateringerne. Ingen projektilspidser dukkede op på kabelstrækningen, selvom der ved Gamst 

Søenge er opsamlet en del store skafttunger (Brommespidser) og rygretoucherede spidser (Federmessere). 

Små fuldretoucherede skaftskrabere (af Wehlentypen) kendes ligeledes fra området, men 

kabelstrækningen leverede ikke ét eksempel.  
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Figur 11. Et udvalg af tværpile fra Ertebøllekulturen. Fra venstre mod højre: X 117, 719, 432 og 211. Foto: Museet på Sønderskov  

 

Mesolitikum er domineret af Maglemose- og Ertebøllekultur med førstnævnte som den hyppigst 

forekomne kulturgruppe. Dette stemmer overens med det kendte mesolitiske materiale fra området. 

Kongemosekulturen er kun (muligvis) repræsenteret af en skæv tværpil, der minder om Vedbæktypen fra 

periodens slutfase (X 517). Fra Gamst Søenge er indslaget af Kongemosefund meget begrænset, så her må 

billedet være repræsentativt. Både ældre og yngre Maglemose- og Ertebøllekultur er repræsenteret langs 

kabelstrækningen med tilstedeværelsen af henholdsvis trekant-, trapez- og lancetmikrolitter samt 

Trylleskov- og Stationsvejtværpile. Derudover er der fremkommet en del mikroflækker og – afslag, et par 

mikroflækkeblokke (som dog ikke er håndtagsblokke) samt en kerneøkse med rhombisk tværsnit og en 

asymmetrisk skiveøkse (hhv. X 744 og X 200). Det meget svage neolitiske indslag stemmer overens med 

resten af området, hvor ganske få genstande fra Tragtbægerkulturen er fremkommet.  

Det opsamlede flintmateriale fra kabelstrækningen i Gamst Søenge er ikke egnet til videre analyser 

(slidspor m.v.). Størsteparten stammer fra pløjelaget, og omkring halvdelen er patineret. Disse forhold har 

udvisket eventuelle analyserbare spor på redskaberne.  
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Figur 12. Kerneøkse/mejsel (X 744) fundet ved undergrundsniveau i prøvehul D 25. Foto: Museet på Sønderskov  

Perspektiver 
Den forundersøgte strækning løber ca. 25 km igennem Vejen Kommune med to overgangsstationer og 65 

mastestationer. Der blev fundet spor efter bosættelse i form af gruber og stolpehuller ved enkelte af 

mastestationerne samt ved den ene overgangsstation. Det er vigtigt at få kendskab til disse lokaliteter, da 

de er med til at give en forståelse for oldtidens bosættelsesmønster i Vejen Kommune.   

 Den mest interessante del af projektet må siges at være kabellægningstracéet på 2,5 km igennem Gamst 

Søenge, et område hvor der igennem tiden er blevet opsamlet mange redskaber fra jægerstenalderen. 

Resultaterne fra undersøgelsen ved Gamst Søenge skal ses i sammenhæng med de tidligere undersøgelser 

og opsamlinger på stedet. Herudover skal materialet ses i et regionalt og nationalt perspektiv, hvor 

lokaliteten kan bidrage til vores forståelse af livet i jægerstenalderen.  

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 
Forundersøgelsen blev foretaget som følge af Energinet.dk´s opførelse af et nyt elmastenet fra Kassø til 

Tjele. Flere af de anlagte elmaster i Vejen Kommune placeres nær ved gravhøje eller kendte arkæologiske 

lokaliteter. Herudover giver de mange små forundersøgelser museet en enestående mulighed for at 

erkende arkæologiske lokaliteter i områder af kommunen, hvor der ellers sjældent bliver foretaget 

undersøgelser.  Spredt liggende anlægsspor giver gode indikationer på mulige nærtliggende bebyggelser og 

disse mindre systematiske forundersøgelser kan derfor bidrage med stor værdi  mht. påvisning af skjulte 

fortidsminder. 

De to forundersøgelser ved kabelovergangsstationerne samt kabelnedlægningstraceet igennem Gamst 

Søenge har givet arkæologerne en enestående mulighed for at undersøge et af de sjældne områder i 

kommunen med spor helt tilbage fra jægerstenalderen. Det har længe været et ønske fra museets side at få 
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lejlighed til at undersøge fundmaterialets udbredelse og karakter samt bevaringsforholdene på markerne 

ned mod søengen.  

Det omkringliggende landskab 
Vejen Kommune er 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. I bunden af disse smeltevandsdale løber flere større å forløb som har været væsentlige 

færdselsårer i oldtiden. Arealerne omkring Kongeåen og ned lang Hærvejen er præget af vandskellet, der 

bevæger sig parallelt med den Jyske højderyg.  

Fortidsminder i området 
Landskabet langs skellets højderyg er præget af lange rækker af gravhøje fra yngre stenalder og/eller 

bronzealder. Ved lokaliteten Hennekesdam er det især den store bronzealderhøj Jelshøj der er af interesse. 

I denne gravhøj blev der i 1935 udgravet en egekistegrav. Graven, der var blevet plyndret allerede i 

oldtiden, indeholdte en syet hue af uldtøj, nogle små smykkeplader, en hornkam samt dele af et par 

lædersko (Broholm 1938). Fundet er udstillet på Haderslevs arkæologiske museum. Egekisten fra graven er 

senere blevet dateret ved hjælp af dendrokronologi til år 1344 f. kr. (Ethelberg 2000). Der ligger flere 

overpløjede gravhøje i området omkring lokaliteten Langkærgård, heriblandt en for nyligt genopdaget 

gravhøj ved Rodsminde ca. 300 m øst for den undersøgte lokalitet. Mod syd ligger en række af overpløjede 

gravhøje langs Koldingvej.  

Der er igennem årene opsamlet en del flintredskaber fra jægerstenalderen i Gamst søenge. Museet har i 

1989 foretaget sonderende undersøgelser på i alt otte lokaliteter i den vestlige del af søbassinet, hvor en 

amatørarkæolog tidligere havde opsamlet henholdsvis en Brommepil, en Ahrensburgpil, to Federmesser 

pilespidser og andet materiale fra senpalæolitisk tid. Arealet var under dyrkning og dermed var flere 

bopladser truet af total udpløjning. Disse undersøgelser viste hovedsageligt fund af mesolitisk karakter. I 

flere af de udlagte grøfter blev der erkendt et kulturlag/gammel overflade med en del fund. I forbindelse 

med genopretningen af Gamst Sø i 2005 har museet foretaget en mindre overvågning ved den vestlige del 

af Gamst Å, her blev dog kun opsamlet et enkelt fund i form af et flækkefragment. 

Ved Andst bro, ikke langt fra det undersøgte tracé ved Gamst søenge er der i 1950´erne fremdraget et stort 

knoglemateriale fra bl.a. urokse dateret til senglacial tid.   

Konklusion 
Etableringen af de nye højspændingsmaster har givet museet en enestående mulighed for at foretage en 

række mindre undersøgelser på en lang strækning igennem museets ansvarsområde. Undersøgelserne har 

resulteret i flere nye lokaliteter på trods af de relativt små undersøgelsesfelter. I tilfælde af lignende 

anlægsarbejde vurderer museet at det ville kunne give gode resultater at foretage lignende 

forundersøgelser i fremtiden. Det er imidlertid især undersøgelserne langs kabelstrækningen der har 

bidraget med ny viden til vores forståelse af livet omkring Gamst Søenge i senglacial og mesolitisk tid.  
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Udgravningens data 

Administrative data 
Forundersøgelsen blev sat i værk på baggrund af museumslovens § 26 stk. 2. EnerginetDK er bygherre på 

projektet og har finansieret undersøgelsen.  

Sagsgangen var følgende: 

27-06-2011: Museet indsender budget til godkendelse ved Kulturarvsstyrelsen 

04-07-2011: Kulturarvsstyrelsen godkender det indsendte budget 

05-07-2011: Museet indsender budget til godkendelse ved bygherre  

22-09-2011: Bygherre godkender det indsendte budget 

13-02-2012: Museet ansøger Kulturstyrelsen om omposteringer på budgettet 

22-02-2012: Kulturstyrelsen godkender de ønskede omposteringer på budgettet 

Bygherre: EnerginetDK, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Kontaktperson: Kristian Andersen, 

KRA@energinet.dk, tlf. 76 22 45 53.  

Øvrige data 
Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup. Projektet har 

journalnr. HBV1432 Kassø-Tjele, og al dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet 

på Sønderskov. Al data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdata). 

Ved Kabelovergangsstationerne samt kabelnedlæggelsen foretog entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S 

muldafrømningen samt tildækningen af arealerne (Hans Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen; tlf.: 75 36 

07 43). Ved mastestationerne blev al jordarbejde foretaget af entreprenør Mads Vejrup A/S (Mads Vejrup 

A/S, Algade 70, 6780 Skærbæk, tlf.: 21 42 07 80).  

Ved undersøgelsen deltog arkæolog Cand. Mag. Janne Krøtel (udgravningsleder), arkæolog BA Britt 

Pedersen, arkæolog og sagsbehandler BA Anita Terp samt arkæolog Mag. Art. Martin Egelund Poulsen. 

Projektet måtte sættes på pause i flere perioder, dels på grund af at bygherre afventede arealer der ikke 

var blevet eksproprieret, samt at al jordarbejde blev standset som følge af kraftig frost i en periode i uge 6 

og 7.  

Beretningen samt den kulturhistoriske rapport er udarbejdet af Janne Krøtel og Martin Egelund Poulsen for 

Museet på Sønderskov i juni 2013.  

Undersøgelsen forløb som følgende: 

11-10-2011: Forundersøgelse ved kabelovergangsstation Eagle 150, arealet frigives til bygherre. 

12-10-2011: Forundersøgelse ved kabelovergangsstation Eagle 151, arealet kan ikke frigives til bygherre, da 

der skal ansøges om systematisk udgravning på en del af arealet. 

mailto:KRA@energinet.dk
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17-10-2011: Opstart på forundersøgelsen af mastestationer. 

03-11-2011: Forundersøgelsen af mastestationerne afsluttes. En mastestation kan ikke frigives, da der skal 

foretages en systematisk udgravning af området. Resten af mastestationerne kan frigives til bygherre.    

09-01-2012: Rekognoscering af kabelstrækningen ved Gamst Søenge. 

27-02 2012 til og med 29-02-2012: Prøvehuller på kabelstrækningen ved Gamst Søenge   

Uge 10 og 11 2012: Søgegrøfter på kabelstrækningen ved Gamst Søenge, dele af strækningen frigives til 

bygherre. 

Udgravningens metode 
Der blev benyttet flere forskellige udgravningsmetoder ved forundersøgelsen. Det følgende er derfor 

inddelt i tre kapitler. Der blev i alt givet 42 anlægsnumre samt 763 fundnumre og taget 169 fotos ved den 

samlede forundersøgelse. Al opmåling foregik ved hjælp af nærpræcisions GPS med en fejlmargen på 2-5 

cm i UTM Zone 32 Jylland ED89. Alle anlægsdybder blev målt med tommestok fra det erkendte 

undergrundsniveau 

Mastestationer 

Områderne der vil blive berørt af opførelsen af mastestationer blev undersøgt ved hjælp af en maskine på 

gummihjul monteret med en 3 m bred skovl. Der blev trukket en 20 m lang N-S gående søgegrøft på hver 

mastalokalitet. Flere af lokaliteterne blev nedprioriteret på grund af deres beliggenhed og der blev i alt 

undersøgt 46 lokaliteter ud af 65 mastestationer. På flere af lokaliteterne blev der trukket kortere grøfter, 

da masten skal placeres op ad et dige, hegn, grusvej eller andet. De steder hvor der blev fundet anlægsspor 

blev søgegrøften udvidet for at undersøge om det var muligt at erkende konstruktioner. Alle anlægsspor 

blev opmålt med GPS og digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Enkelte anlæg blev snittet og tegnet i 

målestok 1:20. Udvalgte profiler blev fotodokumenteret og der blev ligeledes taget oversigtsfotos samt 

arbejdsfotos ved undersøgelsen. 

Kabelovergangsstationer 

De to kabelovergangsstationer, Eagle 151 og Eagle 150 blev undersøgt ved at trække henholdsvis fem og 

seks søgegrøfter med en afstand på 15-20 m. Grøfterne blev trukket ved hjælp af en gravemaskine på 

gummihjul monteret med en 1,75 m bred skovl. Der blev ved Eagle 151 lavet flere udvidelser. Alle 

anlægsspor samt grøfter blev opmålt med GPS og digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Enkelte 

anlæg blev snittet og tegnet i målestok 1:20. Flere af profilerne blev fotodokumenteret og der blev 

ligeledes taget oversigtsfotos samt arbejdsfotos. 

Kabelstrækning 

 I forbindelse med EnerginetDK´s nye elforbindelse fra Kassø til Tjele, skal der nedlægges kabler langs en 

strækning på 2,5 km med et arbejdsområde på 30 m i bredden igennem Gamst Søenge. Tidligere 

udgravninger og en hel del overfladeopsamlinger i området omkring Gamst har påvist aktivitet helt tilbage 

fra den senglaciale tid. Nogle af disse fund er registret under HBV j.nr. 218, Gamst Søenge samt HBV j.nr. 

184, Nis Stendevad, hvor projekterne er tilknyttet sb.72 Andst sogn, Andst herred, Ribe amt. I forbindelse 

med forskellige graveaktiviteter i Gamst Søenge er der gennem årene fundet knogle og tak materiale fra 



 
 

Museet på  Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: 75 38 38 66 Side 16 

 

ren, elg, kronhjort, urokse, vildhest og vildsvin, hvoraf flere genstande bærer præg af menneskelig 

bearbejdning tilbage til ældre stenalder. Museet vurderede derfor, at der var nødvendigt at foretage en 

rekognoscering af strækningen før der blev trukket en søgegrøft. 

Strækningen blev pløjet i to baner med pløjespor på hver 6-7 m, for at registrere koncentrationer af 

flintmateriale. Efter arealet havde stået åbent i et stykke tid blev strækningen så rekognosceret ved at to 

mand gik henover arealet fire gange. Alle fund blev tildelt X nummer og indmålt med GPS for at 

dokumentere fundmaterialets udbredelse. I de områder hvor der fremkom en stor mængde fund blev der 

anlagt prøvehuller på 0,5 × 0,5 m, for at undersøge fundtætheden samt muldtykkelsen. Jorden herfra blev 

tørsoldet med en sold med 4 mm masker i to horisonter, muldlaget samt de øverste 10 cm af den 

formodede gamle overflade ved overgang til undergrunden. Fundmaterialet fra de to horisonter blev tildelt 

forskellige genstandsnumre. Muldlagets tykkelse blev noteret samt registreret på foto. Prøvehullerne 

påviste at fundmaterialet hovedsagligt fremkom i muldhorisonten. Der blev herudover taget i alt 21 

boreprøver for at undersøge om det var muligt at se forskellige lag. Dette gav dog intet brugbart resultat. 

Kabelstrækningen blev herefter undersøgt ved at trække en søgegrøft langs strækningen. Disse søgegrøfter 

blev trukket ved hjælp af en maskine på gummihjul monteret med en 1,75 m bred skovl. Der blev lavet flere 

udvidelser og enkelte steder, som lå fordelagtigt placeret topografisk, blev der trukket to parallelle grøfter. 

Anlæg samt grøfter blev opmålt med GPS og digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Enkelte anlæg blev 

fotodokumenteret og der blev desuden taget arbejdsfotos samt oversigtsfotos af undergrundsvariationer, 

tørvelag mm. Museet foretog desuden en overvågning af jordarbejdet i forbindelse med 

kabelnedlæggelsen på udvalgte dele af strækningen. I denne forbindelse blev der taget fotos samt 

indsamlet enkelte fund. Der kunne ikke erkendes strukturer i form af anlæg eller aktivitetslag.  

Litteratur 

Broholm, H.C. 1938: Jelsfundet. En sønderjydsk Mandsgrav fra den ældre Bronzealder. Aarbøger for 

nordisk Oldkyndighed og Historie 1938, s. 1-20. 

Ethelberg, Per. 2000: Bronzealderen, i Det Sønderjyske Landbrugs Historie, Sten og Bronzealder. Haderslev. 

  



 
 

Museet på  Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: 75 38 38 66 Side 17 

 

Tidstavle 

 

                        Langkærgård 

                  Hennekesdam 

            Gamst Søenge 

           Gamst Søenge 


