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Forsideillustration: Arbejdsfoto fra udgravningens første dag. Foto: Museet på Sønderskov.  
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Indledning 

Som følge af nynedlæggelsen af gasledningen mellem Ellund og Egtved blev hele den berørte 

strækning nøjsomt arkæologisk forundersøgt af Museum Sønderjylland. Denne forundersøgelse 

resulterede bl.a. i en mindre systematisk arkæologisk undersøgelse på matrikel 2a ved Røjgård i 

Gesten sogn, nord for Gesten by (fig.1). Museet på Sønderskov forestod den systematiske 

undersøgelse. Forsyningsfirmaet Energinet.dk fremstod som bygherre og betalere ved projektet 

(Jvf. § 27 i Museumsloven á 2001). Bygherre var repræsenteret ved Kim Oberg Jessen (tlf.: 24 34 

86 59). Lodsejer var Peter Gæmelke (tlf: 40 17 52 87). Museumsinspektør Per Ethelberg ved 

Museum Sønderjylland var overordnet museal sagsbehandler, mens Museumsinspektør Anita Terp 

forestod Museet på Sønderskovs sagsbehandling. 

   Yderligere samarbejdspartnere var entreprenørfirmaet Hans Frisesdahl A/S, repræsenteret ved 

maskinfører Jørn Mølby. 

 

 
Figur 1. Med sort cirkel er her markeret placeringen af nærværende undersøgelse. Rødt markerer placeringen for et tidligere 

indleveret bronzefund, orange viser placeringen af et formodet teglværk og blå viser placeringen af en delvist arkæologisk 

undersøgt jernalderlokalitet. Grafik: www.kulturarv.dk. 

 

 

Kulturhistorisk redegørelse 

Ved den systematiske undersøgelse blev der erkendt 66 jordgravede anlæg. Heraf var 61 

stolpehuller hvoraf langt hovedparten hørte til en fint bevaret middelalderlig hustomt. Desuden blev 

der fundet én brønd og en hørproduktionsgrube. Foruden disse nedgravninger blev der fundet 

enkelte keramikskår. De samlede undersøgelsesresultater kan ses på fig. 3 og Bilag I. 

 

http://www.kulturarv.dk/
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Fund 

Som skrevet ovenfor, blev der fundet en del skår efter forskellige kar eller potter fra middelalderen. 

I alt blev der dog fundet i alt 60 fundgrupper. Heraf fremstod de 17, som jordprøver, der alle skulle 

naturvidenskabeligt analyseres. Dertil blev der optaget 13 stykker tømmer fra den udgravede brønd 

(se En brønd) og 16 fremstod som værende keramik. 

 

Keramikken var en vigtig fundgruppe, da netop disse genstande er vel daterbare. Generelt var 

dateringen af keramikken entydig, og næsten alle de fundne skår kunne dateres til 1200-1300 tallet. 

Disse potteskår var alle tydeligt hjemligt producerede kar af en meget ordinær, almindelig type. Der 

var således tale om husholdningskar brugt til opbevaring og madlavning i dagligdagen. 

   Ét lille potteskår skilte sig dog ud. Der var tale om et ganske lille skår med et gråbrunlig gul 

glasur (fig. 2). Leret, som det oprindeligt hele kar havde bestået af, var tydeligt af en type som 

primært findes i landende syd for Danmark. Dette skår kunne ud fra en analyse af ler og glasur 

bestemmes at have været produceret i Andenne i Belgien. Der var herved tale om importkeramik, 

endda af højeste kvalitet. Dette skår kunne dateres til 1100 tallet og var derved lidt ældre end det 

øvrigt fundne keramik. 

 

 
Figur 2. Det importerede stykke Andennekeramik ses her. På trods af fundets beskedne størrelse var fundet meget betydende 
for undersøgelsen, da disse typer keramik er meget veldaterede. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 



 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf.: 75 38 38 66. 5 

 

Et andet interessant fund var et stykke basalt, som også var en importeret vare fra Rhinområdet. Der 

var tale om et stykke såkaldt grubehugget basalt, som havde været en del af en kværnsten. Fundet 

kunne dateres til ca. 1100-1200 ud fra den måde, den var tilhugget. 

 

Både importkeramikken og det grubehuggede basalt blev fundet i et meget interessant lag, som lå 

inde i det middelalderlige hus, og kunne derved indikere en datering af dette hus til 1100-1200. 

 

 

Huset 

Undersøgelsens primære resultat var erkendelsen af en middelalderlig hustomt (fig. 3 og 4). Huset 

blev kun delvist udgravet, da den vestlige del lå udenfor udgravningsarealet. Huset havde tydeligt 

været en stolpefunderet konstruktion. Husets vægge var markeret ved to stolperækker, som 

bevægede sig parallelt øst-vest. Afstanden mellem vægstolperne var uregelmæssig, men det kunne 

rimeligvis antages, at der enten havde været tale om enten bulvægge eller en art primitiv 

bindingsværk.  

 

Huset kunne registreres til at være mindst 12 m langt og var ca. 8,5 m bredt på bredeste sted. 

Muligvis var huset en anelse smallere ved gavlene end huset var midtpå. Dette kunne dog ikke med 

sikkerhed afgøres, da en del af stolperne i husets sydlige væg var relativt dårligt bevarede. Langs 

husets midterakse, blev der erkendt to meget store stolpehuller. Der var formentligt tale om såkaldte 

midtsuler, som bar husets tagryg.  

  

De ovenfornævnte midtsuler blev fundet ved undersøgelsen af et større sandlag, som tydeligt ikke 

var en del af den naturligt forekommende undergrund på arealet. Sandlaget var iblandet små 

mængder svagt muldet materiale og i dette lag blev de importerede genstande fundet. Laget 

tolkedes som at have været et sættelag til enten et pikstensgulv eller et plankegulv. Der blev ikke 

fundet hverken piksten eller rester af formuldede planker, men terrænet hældte markant, hvilket 

sandsynliggjorde, at dette lag var blevet påført for at plane selve husets gulvarealer.  

 

De to fine importerede genstande indikerede, at huset i sin funktionstid hørte til en gårdsenhed 

hørende til samfundets højere lag. En analyse af kortmateriale fra 1700 tallet sidste årtier syntes at 

bekræfte denne antagelse, da Røjgård på dette tidpunkts benævnedes hovedgård. Man kan 

rimeligvis antage, at denne benævnelse kan trækkes til middelalderen. 
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Figur 3. Den middelalderlige hustomt ses her markeret med grøn. Hver grøn markering repræsenterer et stolpehul hørende til 

huset. Syd for huset ses en lysegrøn stolperække, som bevæger sig nogenlunde nord-syd. Denne markerer et hegnsforløb, som 

muligvis har hørt til huset. Den olivengrønne store plamage markerer det omtalte sandlag, hvori de fine importerede genstande 

blev fundet. Den cirkulære blå form er en brønd hørende til huset, mens den aflange blå stribe er grænsen til et naturligt 

vådområde. Den gule markering er et affaldshul. Grafik: Museet på Sønderskov.  
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Figur 4. Den middelalderlige hustomt ses her fra øst. Husets vægge illustreres ved de mange små udgravninger, mens  sættelaget 

ses ridset ind i undergrundsmaterialet. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 

En brønd 

Sydligst i undersøgelsesarealet blev der nær grænsen til et naturligt vådområde fundet en meget 

interessant brønd (fig. 5). Brønden var konstrueret som en fladbundet, konisk nedgravning til de 

vandførende lag. Selve brønden bestod af en udhulet egestamme (holk), som var støttet af store 

sten. Over holken var der konstrueret en rammekonstruktion af nedrammede tilspidsede pæle og 

vandret liggende planker, hvoraf flere var genbrugt hustømmer fra ældre huse i lokalområdet. 

Øverst, umiddelbart under muldlaget, var brønden stensat i minimum 2 skifter, som muligvis var 

støttet af de tilspidsede pæle. De øverste lag af brønden var nedbrudte, og det kunne ikke afgøres 

om stenkonstruktionen havde stået fremme over muldniveau, og i hvilken grad den var støttet af 

tømmerkonstruktionen. Der blev ikke konstateret sten i bunden, udover de der støttede holken, 

hvorfor det formodes at undergrunden filtrerede vandet tilstrækkeligt. 

   Bevaringsforholdende i bunden af brønden var gode for træ og lignende organisk materiale, 

hvilket sås ved holkens gode bevaringstilstand, samt horisonterne af nedfaldet organisk materiale. 

En funden dyreknogle var dog væsentligt dårligere bevaret og bevaringsmiljøet må derfor have 

været surt. Brønden havde en dybde på ca. 2 meter under udgravningsniveauet. 
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Der blev optaget jordprøver at brøndens nederste lag, da disse alle blev vurderet at være egnede til 

videre analyser. De naturvidenskabelige analyser af denne fyld viste, at der på markerne i brøndens 

umiddelbare nærhed blev dyrket byg. Desuden kunne det ses ud fra pollenanalyser, at der også 

havde været husdyrgræsning på de nærliggende arealer. Endeligt kunne det fastslås, at markerne 

skiftevis blev braklagt. 

   Også en del af det fundne tømmer samt holken blev indsendt til undersøgelser. Dels ønskede vi at 

få tømmeret dateret ud fra deres årringe, og dels ønskede vi at få træet artsbestemt. Holken viste sig 

hurtigt at være dannet af en egestamme, men store dele af det øvrige tømmer viste sig at være bøg. 

Desværre kunne tømmeret ikke dateres, da der var gået sygdom i træet. Brønden dateres derfor ud 

fra de potteskår, som blev fundet i brøndens opfyldningslag til ca. være blevet opfyldt i 1200-1300 

årene. 

 

 
Figur 5. Brønden ses her delvist udgravet. De øverste stenlag er her bortgravede og kun den udhulede egestamme ses. Brøndens 
nederste lag blev udgravet med maskine, da hullet blev usikkert at færdes i. Holken blev dog taget op og dele af den blev sendt 
til Moesgård Muesums naturvidenskabelige afdeling til analyser. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 

 

 



 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf.: 75 38 38 66. 9 

 

Hørproduktion i 1600-1700tallet 

Nord for den middelalderlige hustomt blev der fundet en rektangulær, tydeligt ildpåvirket 

nedgravning (fig. 6). Dette anlæg skulle hurtigt vise sig interessant, da der viste sig at være flere 

brændte lag i anlægget. Disse brandlag blev alle taget op og sendt til videre analyser ved Moesgård 

Museum. Disse analyser viste tydeligt, at der var store mængder hørstængler samt tørv tilstede i 

anlægget. Herved kunne det sluttes, at der var tale om en såkaldt hørbrydegrube. Ved at drage 

paralleller til tidligere udgravninger, kunne denne type hørbrydegrube dateres til tiden omkring 

slutningen af renæssancen (ca. 1550-1660). 

 

Hørklædeproduktionen foregik i grove træk således, at man efter høstningen af hør rødnede sin hør i 

dertil konstruerede brønde eller ved at sprede hørren på markerne, eller i kanten af vådområder. 

Dette startede en forrådningsproces, som betød at den del af hørren, der kunne bruges til klæde 

kunne udvindes først ved opvarmning og derefter en slags tærskning. 

   Hørbrydegruben, der blev fundet ved denne undersøgelse, skal anses, som værende de 

arkæologiske spor efter opvarmningsprocessen. Og muligvis skal vådområdet syd for den 

middelalderlige hustomt, anses som værende stedet for hørrødningsprocessen. Dette kunne dog ikke 

bevises. Ved tilstedeværelsen af hørbrydegruben ved Røjgård, er der et definitivt bevis på 

hørklædeproduktion ved renæssancens Røjgård. 

 

 
Figur 6. Til vestre ses hørbrydegruben umiddelbart efter muldafrømningen. Bemærk den rødbrændte kant. Til højre ses 
anlægget delvist udgravet. Den mørke fyld er brændt tørv, som er brugt ved brændingen af den rødnede hør. Denne 
hørbrydegrube var blevet brugt mindst 4 gange, hvilket sås ved tilstedeværelsen af 4 brandlag, som var tydeligt adskilt. Foto: 
Museet på Sønderskov. 
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Spredte nedgravninger 

Spredt over hele undersøgelsesarealet blev det fundet flere nedgravninger, hvis relationer og 

betydning oftest ikke kunne bestemmes. Flere af disse spredte anlæg skulle dog tolkes som 

affaldshuller. Der blev ikke fundet genstande eller andet daterende materiale i disse gruber, så 

generelt var det gældende, at disse nedgravninger ikke kunne knyttes til det udgravede hus. 

 

Èt anlæg blev dog opprioriteret udgravningsmæssigt – nemlig en tydelig grøft, som bevægede sig 

parallelt med huset i undersøgelsesfeltets nordlige ende. Ved udgravningen viste grøften sig at være 

30-40 cm dyb og 1,2 m bred. Grøften var fladbundet, og i den blev der fundet enkelte stykker 

keramik fra jernalderen. Dette kunne antyde, at der var tale om en lovmæssig afgrænsning fra 

jernalderen. 

   Desværre viste en analyse af luftfotos og ældre kortmateriale efter udgravningens afslutning, at 

der ikke var tale om en grøft fra jernalderen, men derimod om en grøft, som forløb langs foden af et 

fredet dige. Jernalderkeramikken måtte derfor være endt i grøften ved et tilfælde, da man fyldte 

grøften. 

 

 

Perspektiver 

De fremtidige perspektiver ved denne arkæologiske undersøgelse er omfangsrige for forståelsen af 

lokalområdet nord for Gesten, og især forståelsen af landsbyernes og byernes udvikling langs 

Hærvejen.  Ved erkendelsen af denne middelalderlige gårdsenhed, som med største sandsynlighed 

skal knyttes til Røy Hovedgårds tidligste år, har vi haft muligheden for at undersøge den 

middelalderlige bebyggelse og bøndernes levevis og erhverv i dette lokalområde. Nærværende 

undersøgelse kan sammenlignes med en nyligt overstået undersøgelse i det nordlige Bække, som 

viste mange ligheder, med det hér undersøgte. 

   Perspektiverne kan dog med tiden vise sig at vokse betragteligt. Således er det med sikkerhed 

påvist, at denne gårdsenhed fortsætter sin udtrækning mod vest. Således er mulighederne for at 

undersøge en hovedgårds udvikling store, hvis det i fremtiden skulle blive muligt at undersøge 

jorderne mod vest. 

 

 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

Denne systematiske undersøgelse blev foretaget på foranledning af Energi.dk, som ønskede at 

nedlægge en ny gasledning mellem Ellund og Egtved. Som følge af de arkæologiske 

forundersøgelser, som blev foretaget af Museum Sønderjylland, blev det vurderet, at et 

undersøgelsesfelt skulle udsættes vest for Røjgård. 

   Arkæologisk er det pågældende areal relativt ukendt. Dog er der fra lokalområdet blev indleveret 

enkelte genstande til Museet. Det blev dog ikke vurderet, at disse genstande var betydende for 

nærværende undersøgelse. 
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Landskabet omkring den undersøgte matrikel 

Arealerne omkring Kongeåen og ned lang Hærvejen er præget af vandskellet, der bevæger sig 

parallelt med den Jyske højderyg. Langs skellets højderyg ses endnu lange rækker af gravhøje fra 

yngre stenalder og/eller bronzealder. Den Jyske højderyg kendetegnes geologisk ved at være dannet 

af den sidste istids hovedopholdslinje, og den landskabstype, der dominerer langs 

hovedopholdslinjen betegnes også randmorænebakker. Mere specifikt er Andst Herred 

karakteriseret ved et jævnt bølget bakkeøterræn med op til 70 m høje bakker. Dette kuperede 

landskab er flere steder skåret af å- og bækforløb. 

 

Lokalt for denne undersøgelse, så var feltet placeret på et svagt mod syd skrånende terræn. Feltet 

var placeret ca. 49 m over havets overflade, men i nærområdet sås endnu højere højdedrag. 

Undergrunden bestod af gulligt sandet ler. Undergrunden var relativt stenfri og fremstod uforstyrret 

af eksempelvis landbrug. Nordligst i feltet var undergrunden tydeligt forstyrret af moderne 

nedgravninger, som mest sandsynligt var opstået som følge af tilstedeværelsen af et vejforløb i 

nyere tid. 

 

 

Andre fortidsminder i området  

Området omkring Kongeåen og inden for Vejen Kommune har siden ældre bronzealder været 

beboet i en endnu uvis grad. Arkæologiske undersøgelser det forløbne tiår har påvist 

bronzealderbebyggelse ved Kongehøj og Mannehøj, kontinuerlig bebyggelse fra førromersk 

jernalder til germansk jernalder på Vejen Vestermark, 800-900-tals bebyggelse ved Grethenlund og 

Dalhus ved Vejen og tidlig middelalderlig landsbybebyggelse på Vejen Vestermark. Alle disse 

lokaliteter, på nær Grethenlund, ligger inden for det nuværende Vejens bygrænse. Årsagen til denne 

lange bebyggelseskontinuitet skal søges i områdets landskabstyper.  

 

Endvidere er Vejen Kommune generelt spændende som arkæologisk distrikt. Dette skyldes, at der 

på den Jyske højderyg opstod et vejsystem senest i vikingetiden. Vejforløbet blev placeret dér, da 

dette forløb kun meget få steder forstyrredes af vådområder, som besværliggjorde transporten. 

Omkring år 950 e.Kr. fremstod Hærvejen således i den form, vi kender den i dag. Hærvejen krydser 

Kongeåen ved Skodborghus lige syd for Vejen og bevæger sig vest om byen. Denne jyske 

hovedfærdselsåre, der forbandt Jylland med de nordtyske markeder, har ført overskud og aktivitet 

til Vejenområdet, såvel som til regionerne langs hele dens udstrækning op til Viborg. Egnens 

betydning allerede i vikingetiden ses bl.a. ved Klebæk Høje, og ved Malt Runestenen. Denne 

betydning fortsatte de følgende århundreder, hvor eksempelvis Skodborghus kontrollerede 

overfarten ved Kongeåen. Netop Skodborghus kan muligvis spores tilbage til 1000-tallet, hvor 

Kongeåen første gang benævnes Skodborg å.  

 

Mere lokalt for det her behandlede område er tilstedeværelsen af middelalderlig landbebyggelse ved 

Bulagergård umiddelbart øst for det nuværende Veerst interessant. Denne bebyggelse blev udgravet 

af Esbjerg Museum i 1980´erne og af Museet på Sønderskov i 2011, og materialet og data fra 1980- 

undersøgelsen anvendes endnu hyppigt som undervisningsmateriale ved Århus Universitet. 
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Desuden skal Gesten Kirke nævnes. Denne fremstår i sin grundform som en romansk 

kvaderstenstenskirke bygget ikke senere end 1170. Denne kirke er interessant for nærværende 

lokalitet, da også denne vidner om bebyggelse dateret til middelalderen i lokalitetens umiddelbare 

nærhed. 

 

 

Udgravningens data 

Den arkæologiske undersøgelse blev indledt i felten d. 4. juli 2011 og afsluttedes d. 20. juli samme 

år. Feltet blev tildækket umiddelbart i forlængelse af undersøgelsens afslutning. Daglig leder var 

Cand.mag. i Middelalder- og renæssancearkæologi, Lars Grundvad. Cand. Mag. Janne Krøtel og 

BA. Jens T. Saugbjerg var medvirkende under hele undersøgelsen. Da Museum Sønderjylland 

foretog de samlede forundersøgelser af gastraceet langs hele strækningen, forestod de også den 

museale sagsbehandling – denne foregik ved museumsinspektør Per Ethelberg. Museet på 

Sønderskov var repræsenteret i sagsbehandlings øjemed ved BA. Anita Terp. 

   Al maskinarbejde såsom muldafrømning eller dozerarbejde foregik ved entreprenør Frisesdahl 

A/S. Gravemaskinen blev ført af Jørn Mølby. Øvrigt materiel blev leveret af museet selv. 

 

Vejret var generelt solrigt og lunt, og vejret var på ingen måde hæmmende for undersøgelses-

processen. 

 

Undersøgelsen blev foretaget på foranledning af Energi.dk, som følge af fremtidig nylægning af 

gasledning mellem Ellund og Egtved (jvf. Museumsloven á 2001 §27). 

   Al originaldata og registrering ligger på Museet på Sønderskov under Journalnummer HBV1441 

Røjgård. Alle fund ligger på fjernmagasin, og kan rekvireres vha. samme journalnummer. 

Undersøgelsens SB.nr. er: 190103-96  og KUAS j.nr. er 2011-7.24.02/HBV-0004. 

 

 

Udgravningens metode 

Udgravningen foregik ved maskinel muldafrømning vha. af en larvefodsdrevet gravemaskine med 

et skovlblad på 2,5 m. Feltet blev trukket således, al muldjord blev fjernet af to ombæringer. 

Endvidere blev matriklens markflade undersøgt med håbet om at påvise flintmateriale, der kunne 

indikere tilstedeværelsen af stenalder- og bronzealderaktivitet. Dette skete da 

undergrundsforholdene var let sandede og derfor velegnede til erkendelsen af sådant.  

   Efter muldafrømningen blev alle anlæg GPS indmålt i UTM zone 32 Jylland ED50. Efter 

indmålingen blev dataene digitaliseret i GIS-programmet, MAPinfo. Endeligt blev alle anlæg snittet 

med skovl, spade og graveske. Den tilgængelige information blev herefter registreret og beskrevet i 

målestok 1:20. Alle profiler af anlæg blev fotodokumenteret. Også flade- og arbejdsfotos blev taget. 

Sluttelig blev al data tastet i det internetbaserede databaseprogram MUD.  

 

Udgravningsmetoden blev valgt, da denne måde regnes for den bedst anvendelige ved systematiske 

fladeundersøgelser. Rekognosceringen blev foretaget, da vi vurderede den sandede undergrund var 

et potentielt område for stenaldermateriale. 
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   Endvidere blev ældre kortmateriale anvendt til den topografiske analyse. Desværre var 

resultaterne af disse analyser ikke gode i arkæologisk henseende. 

 

 

Konklusion 

Udgravningsresultatet var ganske givende set i arkæologisk perspektiv. Kun sjældent udgraves der 

enkeltliggende gårdsenheder fra den ældste danske middelalder, hvilket øger betydningen af denne 

undersøgelse. Dertil kom hørbrydegruben, som ved sine meget gode bevaringsforhold, på sigt kan 

vise sig at bidrage til forståelsen af lokal hørproduktion i tiden efter middelalderen afslutning. 

 

I alt blev der undersøgt én velbevaret hustomt fra den ældre middelalder, som viste spor efter et 

aktivitetslag inden for husets vægge, hvilket kun meget sjældent forekommer. Desuden blev der 

undersøgt en meget velbevaret brønd og en flerefaset hørbrydegrube, som dog ikke var samtidig 

med hus og brønd. 

 

Museet på Sønderskov betragter herved de arkæologiske undersøgelser ved HBV1441 Røjgård, som 

værende fuldt afsluttede og arealet frigives til videre anlægsarbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cand.mag. Lars Grundvad 

For 

Museet på Sønderskov 
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Tidslinje 

 

 
Med blå pil er markeret dateringen for hus og brønd på Røjgård. Grafik: Museet på Sønderskov. 
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Koordinatliste 

Herunder er anført X- og Y koordinater for undersøgelsesfeltets 4 hjørner. 

 

Nordvestlige hjørne:  X: 516.108/Y: 6.154.524 

Sydvestlige hjørne: X: 516.114/Y: 6.154.458 

Nordøstlige hjørne:  X: 516.129/Y: 6.154.525 

Sydøstlige hjørne:  X: 516.135/Y: 6.154.461 
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Bilag I 

 
De samlede undersøgelsesresultater ses her angivet ved farvekoder. Gul er affaldshuller, Blå er vådområde og brønd, grøn er 
stolpehuller til hus og hegn, rød er Stolpehuller, som ikke direkte kunne knyttes til de to førnævnte konstruktioner, olivengrøn 
er aktivitetslaget i huset, sort er hørbrydegruben og lys grå er moderne forstyrrelser. Grafik Museet på Sønderskov. 

    


