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Forsidens illustration viser en del af udgravningsfeltet set fra nord. Forrest ses en anlægskoncentration på arealets lille 

bakketop. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Indledning 

I forbindelse med nedlægningen af den nye naturgasledning (Ellund-Egtved) foretog Museum 

Sønderjylland en forundersøgelse på området. Her fremkom talrige anlægsspor, og derfor foretog 

Museet på Sønderskov derefter en systematisk udgravning af området. Arealet ligger i den 

nordvestlige del af matr. 17bø, St. Andst By og er 1275 m2. 

 

 

Fig. 1. På 4-cm kortet ses udgravningsarealet markeret med rødt syd for den røde pil.  

 

EnerginetDK er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen. Ifølge aftale stod 

Friesesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf.:75360743, for selve muldafrømningen samt 

tildækningen af arealet. Maskinfører Jørn Mølby udførte muldafrømningen.  

 

Kulturhistorisk redegørelse 

På det undersøgte område fremkom aktivitetsspor fra forhistorisk tid. På arealet blev der erkendt 55 

anlægsspor med arkæologisk interesse. Anlægssporene ses som mørkere aftegninger i 

undergrunden. Disse var fordelt på 23 stolpehuller, 33 gruber og et fyldskifte. Stolpehuller indgår 

typisk i konstruktioner, såsom huse eller hegn. Gruber er typisk lidt større nedgravninger, som har 

haft forskellige formål, som for eksempel til affald eller råstofudviding efter sand eller ler. Gruberne 
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kan også have været såkaldte kogestensgruber, som var datidens jordovne, hvori man tilberedte 

mad. Sådanne gruber indeholder generelt store mængder trækul og håndstore 

ildpåvirkede/ildskørende sten. På Bæklund I lokaliteten var 18 af de fremkomne gruber 

kogestensgruber. 

Hovedparten af anlægssporene lå koncentreret på et lille højdedrag, men både på nord og syd 

skråningen var der spredte anlæg (fig. 2). 

 

Fig. 2. Feltoversigt.  

 

Konstruktionen 

På det lille højdedrag fremkom en konstruktion i form af et hus (K1) (fig. 3). Der er intet tilbage af 

de nedgravede stolper, som for længst er formuldede eller trukket op i forbindelse med genbrug, 

men i undergrunden ses endnu aftegningerne af, hvor disse engang har stået. At der her er tale om 

huse fra forhistorisk tid kan ses ud fra huskonstruktionerne. Fra bronzealderen frem til vikingetiden 
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(775 e.Kr. til 1050 e.Kr.) har man bygget såkaldte 3-skibede huse, som bestod af to rækker med 

tagbærende stolper og på hver side af disse en række af vægstolper, hvilket har opdelt huset i 3 rum 

i dets længderetning. Op igennem forhistorien har man bibeholdt denne 3-skibede konstruktion, 

men husenes længde og bredde har ændret sig, hvilket giver os et dateringsgrundlag. 

K1 består af fire sæt tagbærende stolper, hvis aftegninger stadig kan ses i undergrunden. Husets 

vægstolper kan ikke længere erkendes. Muligvis er en sydlig indgangsstolpe til huset stadig bevaret 

(A23), dog er dens placering lidt langt væk fra husets tagbærende stolper. K1 er ca. 6 meter langt og 

4,5 meter bredt, og har en øst/vest orientering, som er meget typisk for forhistoriske huse. 

Typologisk dateres huset til yngre bronzealder, hvilket bekræftes af de to små sideskår, som blev 

fundet i stolpehullerne. 

Centralt placeret inde i huset ligger A16 (på fig. 3 markeret med grønt). Først blev anlægget tolket 

som værende en mulig grav, men efter en nærmere undersøgelse blev det klart, at dette ikke var 

tilfældet. Vi er dog ikke kommet en tolkning nærmere, end at der er tale om et fyldskifte med en 

mulig tilknytning til K1 pga. dets placering.   

 

Fig.3 Bronzealderhuset (K1) er markeret med blåt. Det sydligste blå stolpehul er muligvis en indgangsstolpe til huset. 

De resterende stolpehuller er markeret med rødt, gruber med gult og kogestensgruber med sort. Det grønne anlæg er et 

ikke tolkbart fyldskifte. Et muligt stolpehul er markeret med gråt og de skraverede er spor i undergrunden, som ikke har 

arkæologisk interesse, så som dyreaktivitet, naturlig variation og rodvæltere.  
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Kogestensgruber 

På Bæklund I lokaliteten blev der er kendt 18 kogestensgruber. Ofte dateres kogestensgruberne til 

yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.), nye undersøgelser ved Museum Sønderjylland har dog påvist 

aktivitetsområder med kogestensgruber, som dateres fra begyndelsen af bronzealderens periode III 

(1300-1100 f.Kr.) og frem til yngre bronzealder. To fynske lokaliteter med kogestensgrubefelter er 

dog dateret til førromersk jernalder ud fra fundne genstande i gruberne (Kristensen 2008: 36).  

Som det også var tilfældet med stolpehullerne, er hovedparten af kogestensgruber erkendt på et lille 

højdedrag. Her blev der erkendt ti kogestensgruber. Sandsynligvis findes der flere kogestensgruber 

mod vest. Her er terrænet let stigende, og de fremkomne kogestensgruber grænser op til den 

vestlige feltgrænse. Omkring feltets østligste grænse fremkom ingen kogestensgruber, og man må 

antage at koncentrationen er afgrænset her. Mod nord fandtes fire kogestensgruber og ligeledes mod 

syd. Kogestensgruber fortsatte på Bæklund II lokaliteten, beliggende ca. 200 meter syd for Bæklund 

I. Ifølge lodsejer forekommer der også sorte plamager af trækul, når han pløjer, så der forefindes 

sandsynligvis kogestensgruber på en større del af området omkring begge Bæklund-lokaliteter.   

 
Fig. 4. Eksempel på en kogestensgrube A45. Det nederste sorte lag indeholder  

store mængder trækul og håndstore sten (type 2).  Foto: Museet på Sønderskov. 

 

To kogestensgruber, A21 og A25, lå placeret inden i K1, og kan muligvis have tilknytning til huset. 

Ingen af dem ligner dog ildsteder, hvor der ofte erkendes rødbrændt ler i kanten og/eller i bunden af 

anlægget, hvilket ikke var tilfældet med hverken A21 eller A25.    
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Kogestensgrube A24 har derimod ingen forbindelse til huset, eftersom husets sydøstligste stolpe var 

nedgravet i gruben, og derfor er ældre end K1. Ligeledes synes kogestensgrube A15 at ligge for tæt 

til husets tagbærende stolper til at kunne være tilknyttet konstruktionen.  

Kogestensgrubefelter enten anlagt på rækker eller i større koncentrationer sættes ofte i forbindelse 

med bronzealderens gravhøje, og man tolker dem som værende del af de rituelle og religiøse 

handlinger forbundet med gravhøjene. Ofte ligger de også i nærheden af vand (Kristensen 2008: 9, 

40). Om der også er denne forbindelse mellem kogestensgruberne og bronzealdergravhøje på 

Bæklund I er uvist, men gruberne og det 3-skibede hus vidner om en aktivitet i området fra denne 

periode.  

 

Fig. 5. Forhistoriske lokaliteter omkring Bæklund I og II lokaliteterne (markeret med A, Bæklund I ligger længst mod 

nord). De sorte cirkler markerer udaterede overpløjede gravhøje, en grøn cirkel markerer en høj fra bronzealderen. Den 

sorte cirkel med firkanten er en udateret bebyggelse, de røde stenalder, de grønne bronzealder og den blå jernalder. Den 

blå cirkel med krydset er et jernalderfund (en guldbrakteat fundet i 1858). Kilde: http://www.kulturarv.dk/fund 

ogfortidsminder/ 

 

 

I en radius af 500 meter fra Bæklund I ligger seks gravhøje. De fem er udaterede og den sjette er 

dateret til bronzealderen, og skulle have indeholdt en bronzedolk, som dog desværre er forsvundet  

(sb. 190101-12). I Store Andst by vest for udgravningsområdet er der fremkommet to lokaliteter 

http://www.kulturarv.dk/fund%20ogfortidsminder/
http://www.kulturarv.dk/fund%20ogfortidsminder/
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med huse dateret til bronzealderen (sb. 190101-114, sb. 190101-111). Som det også gør sig 

gældende i forbindelse med andre kogestensgrubefelter, findes et åløb, som munder ud lige vest for 

lokaliteten.   

De fremkomne kogestensgruber kan inddeles i to grupper. I den ene gruppe (type 1) var gruberne 

meget overfladiske eller kun lidt nedgravet i undergrunden. Det drejer sig om ti gruber (A1, A2, 

A10, A21, A28, A37, A38, A41, A46). I den anden gruppe (type 2) var gruber gravet længere ned i 

undergrunden, og der var aflejrede lag oven over det meget trækulsholdige og stenfyldte kogelag. I 

alt var der otte af denne type kogestensgrube (A3, A5, A15, A24, A25, A26, A45, A74). Hvorfor der 

er denne forskel vides ikke. De to forskellige typer ligger spredt mellem hinanden, og der er derfor 

ikke tale om grupperinger af enten den ene eller anden type af kogestensgrube. Der er udtaget 

prøver fra begge typer (fire fra type 1 og seks fra type 2), som muligvis kan forklare deres forskel i 

udformning. Inge Kristensen har forsket i kogestensgrubefelter, og har iagttaget denne forskel i 

kogestensgruber (hun opererer dog med en lidt anden gruppeinddeling end her). Ifølge hende kan de 

forskellige lag i kogestensgruberne ”repræsentere forskellige anvendelses- og oprydningsstadier” 

(2008: 40). Ved Frammerslev fremkom en kogestensgruberække på 33 gruber. Her optræder gruber, 

som ikke har trækul eller ildskørnede sten i fylden, men de klassificeres alligevel som 

kogestensgruber. Hun tolker gruberne som ”en slags forstadie til den egentlige anvendelse. Eller der 

er foretaget en total rengøring af selve gruben efter endt brug” (Ibid: 17). På Bæklund I lokaliteten 

blev der også erkendt gruber som ikke indeholdt trækul eller ildskørnede sten, som lå placeret 

mellem kogestensgruberne. I formen kan de minde om type to kogestensgruberne bare uden trækul 

og ildskørnede sten. Jeg klassificerer dem dog om gruber, eftersom det ikke kan bevises, at de 

skulle fungere eller har fungeret som kogestensgruber.   

Der er udtaget prøver til C14-datering i et forsøg på at belyse dateringsproblematikken angående 

kogestensgrubefelter. Måske kan resultaterne også fortælle, om alle gruberne er anlagt samtidigt, 

som deres placeringer tyder på, idet ingen af dem er nedgravet i hinanden. Måske er der dog forskel 

på kogestensgruberne på toppen af bakken, og det mere nord-sydgående forløb. Til dette vil der 

blive foretaget vedanatomisk analyse, som bestemmer træsorten af det tilbageblivende trækul i 

gruberne. Hvis der i alle gruberne har været benyttet samme træsort, er det muligt at tolke, at de har 

været  benyttet i en afgrænset periode. Muligvis kan undersøgelserne også årstidsbestemme 

anvendelsen af gruberne.    
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Øvrige anlæg 

I alt fremkom 23 stolpehuller på lokaliteten, hvoraf de ni indgår i K1. De resterende stolper ligger 

spredt, og tolkes ikke som værende del af andre konstruktioner.  

Der blev erkendt 32 gruber på lokaliteten, 18 af disse var de allerede omtalte kogestensgruber. Seks 

gruber lå imellem kogestensgruberne på toppen af bakken, og har muligvis en tilknytning til dem. 

De resterende otte gruber ligger spredt på feltet og kan ikke nærmere klassificeres eller dateres.  

I den nordligste del af feltet fremkom spor i undergrunden, der blev tolket som værende en kunstig 

anlagt rævegrav.  

 

Fund 

I flere af kogestensgruberne blev der fundet keramik samt i to af stolpehuller tilknyttet K1. 

Keramikken fra anlæggene dateres til yngre bronzealder, men eftersom de ikke er fundet i det 

primære trækulsholdige lag i kogestensgruberne, er det muligt, at de har en yngre datering end selve 

det trækulsholdige lag, hvis gruberne er opfyldt med tiden og ikke umiddelbart efter brug. 

                                                                  
Fig. 6. Randskår fra kar fra kogestensgrube A25                  Fig. 7. Sideskår med negleindtryk fra grube A26   

 

Perspektiver 

I forbindelse med anlæggelsen af Kolding-Esbjerg motorvejen fremkom der flere forhistoriske 

lokaliteter lige nord for Store Andst by, men ellers ligger det undersøgte areal i et område, hvor der 

ikke er foretaget mange arkæologiske undersøgelser. I forbindelse med gastraceet undersøgte 

Museet på Sønderskov fire lokaliteter i området omkring Store Andst by (HBV1445 Glibstrupgård, 

HBV1446 Bæklund I, HBV1447 Bæklund II og HBV 1448 Otteshave). Bronzealderne var stærkt 
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repræsenteret på alle fire lokaliteter, men der fremkom også enkelte huse fra både jernalderen og 

middelalderen på to af lokaliteterne på henholdsvis HBV1445 Glibstrupgård og HBV1447 Bæklund 

II. På alle fire lokaliteter fremkom kogestensgruber, og i et forsøg på at belyse denne type anlæg 

nærmere blev der udtaget prøver på tre af lokaliteterne og indsendt til C14-datering samt 

vedanalyser. Disse vil muligvis kunne besvare, om der er tale om horisontal stratigrafi i et mindre 

afgrænset lokal område, og hvornår gruberne er fra.   

De fire mindre udgravninger foretaget i området sommeren 2011 har bevist, hvor vigtigt det er, at 

man også i fremtiden i forbindelse med diverse anlægsarbejder benytter lejligheden til at undersøge, 

hvorvidt der gemmer sig aktivitetsspor i undergrunden med arkæologisk interesse. Sådanne 

undersøgelser, store som små, kan være med til at give os et indblik i kulturhistorien og resultere i 

ny viden vedrørende bebyggelsesaktiviteten i et område, som endnu ikke er særligt godt belyst.    

 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen  

I forbindelse med Museum Sønderjyllands forundersøgelse af området fremkom anlægsspor i form 

af kogestensgruber og stolpehuller. På baggrund af denne undersøgelse blev der iværksat en 

systematisk undergravning. Desuden ligger koncentrationen af anlægsspor fra forundersøgelsen 

topografisk på en lille bakketop i landskabet.    

 

 

Det omkringliggende landskab  

Andst sogn ligger i et landskab med tunneldale skabt under den sidste istid. Sognet ligger i Anst 

Herred beliggende i et morænelandskab, præget af et terræn med små bakker. Mod vest afgrænses 

Andst sogn af Vejen å og mod syd af Kongeåen. Undergrunden varierer fra ler til sand, omkring 

Kongeåen er undergrunden dog præget af hedeslette.   

Selve undersøgelsesarealet ligger ca. 500 meter vest for Store Andst by i et let kuperet terræn med 

flere mindre bakketoppe. Undergrunden varierer fra sand til groft sand. Muldlaget var mellem 20 og 

30 cm tykt. Hovedparten af anlægsaktiviteten lå placeret på en lille bakke, som det også ses på 

højdekortet (fig. 8). 



 

  
Side 11 

 
  

    

Fig. 8. Højdekort. Bæklund I er markeret med A’et længst mod nord. Kilde: http://www.kulturarv.dk/fund 

ogfortidsminder/.  

 

 

Andre fortidsminder i landskabet 

 
Som allerede fortalt, ligger udgravningsarealet i et område med flere gravhøje, og i Store Andst by 

er der fremkommet bebyggelsesspor fra bronzealderen på to lokaliteter, Store Andst (sb. 190101-

111) og Nørreskovgård (sb. 190101-114) (fig. 5). En halv kilometer nord for Bæklund blev der i 

2007 udgravet en mindre område med bebyggelse fra tidlig jernalder (ca. 500 f.Kr.), og ved 

Kolding-Esbjerg motorvejen er der også erkendt aktivitet fra forhistorisk tid. Der er fundet flere 

enkeltfund dateret til stenalderen, kogestensgruber dateret til sen bronzealderen eller tidlig jernalder, 

samt bebyggelsesaktivitet fra samme periode. Ser man lidt længere væk ligger Dollerup ca. en km 

fra vest/sydvest for Bæklundlokaliteten, og her er fundet flere bopladser fra stenalderen.  

Af mere historisk karakter skal nævnes Bæklund II lokaliteten ca. 1 km sydøst for udgravningen. 

Her fremkom et middelalderhus typologisk dateret til 1100-1200 tallet samt spredte 

kogestensgruber. Derudover ligger Andst kirke ca. 1,5 km fra udgravningsfeltet. Kirken er en 

http://www.kulturarv.dk/fund%20ogfortidsminder/
http://www.kulturarv.dk/fund%20ogfortidsminder/
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romansk granitkvaderstensbygning og dateres til slutningen af 1100-tallet.  

 

Konklusion  

 
I forbindelse med den systematiske undersøgelse på Bæklund I fremkom aktivitetsspor fra 

bronzealderen i form af 23 stolpehuller, 32 gruber og et ikke tolkbart fyldskifte. På bakken fremkom 

et 3-skibet hus typologisk dateret til yngre bronzealder og ti kogestensgruber. Derudover fremkom 

der et mere nord-sydgående forløb bestående af otte kogestensgruber. Normalt dateres 

kogestensgrubefelter til yngre bronzealder, men nye undersøgelser fra Museum Sønderjylland viser, 

at de kan stamme helt tilbage til ældre bronzealder, periode III, og frem til yngre bronzealder. For at 

belyse dette er der udtaget prøver fra kogestensgruberne, både på toppen af bakken og i det nord-

sydgående forløb, som indsendes til C14-datering. Der bliver også indsendt udvalgte prøver fra 

kogestensgruberne til vedanalyse for at undersøge deres indbyrdes relation hinanden i et forsøg på 

at afklare om gruberne er anlagt indenfor en begrænset - eller længerevarende periode. Måske kan 

prøverne også fortælle, om gruberne er årstidsbestemt, og om der er forskel på type 1 og type 2 

gruberne i anvendelse eller tid eller begge dele.  

Undersøgelsen af Bæklund I har været yderst givtig, idet den har givet et lille indblik i  

kulturhistorien i et område, hvor der sjældent bliver foretaget arkæologiske undersøgelser. De 

mange gravhøje som kendes fra området kan nu sammenholdes med anden aktivitet fra 

bronzealderen, nemlig kogestensgruberne og det 3-skibet hus.   

 

Rapport udarbejdet af 

 

Britt Petersen, forhistorisk arkæolog 

Museet på Sønderskov 
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Udgravningsdata 

 

Administrativ data 

 
På baggrund af museumsloven §27, stk 4. blev den systematiske undersøgelse af det berørte areal 

sat i værk. Sagsgangen var følgende:  

 

D. 30.03.2011 Museum Sønderjylland indsender budget til KUAS (Kulturarvstyrelsen) 

til godkendelse.  

 

D.15.04.2011  KUAS godkender det indsendte budget.  

 

 

Bygherre: EnerginetDK, Lautruphøj 7, 2750 Ballerup, kontaktperson Ole Michaelsen 

Lodsejer : Jesper Lund Jensen, Koldingvej 54, 6600 Vejen, tlf. 75588502. 

 

 

Øvrige data  
 

D. 29.08.2011 Opstart på den systematiske udgravning. 

 

D. 13.09.2011 Selve feltarbejdet afsluttes. Gastracéearealet er frigivet til bygherre. 

 

 

Maskinfører Jørn Mølby fra entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S har foretaget muldafrømningen og 

tildækningen af arealet (Hans Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf.: 75360743). 

 

Den systematiske undersøgelse af arealet blev foretaget af Museet på Sønderskov, 

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf.: 75383866. I undersøgelsen deltog Britt Petersen 

(udgravningsleder og beretningsansvarlig, arkæolog) og Janne Krøtel (arkæolog).  

 

Projektet har journalnr. HBV1446, og al dokumentationsmateriale bestående af måledata, fotos og 

fund tilknyttet projektet er at finde på Museet på Sønderskov under dette lokalitetsnr. Anlæg, fund 

og fotos er ligeledes registrerede i MUD (Museernes udgravningsdata).   

 

Udgravningsmetode 

Selve udgravningsområdet blev afrømmet med en 35 tons gravemaskine med en rabatskovl på 2,5 

meter. I henhold til de fastsatte regler for muldafrømning i forbindelse med gastraceet blev feltet 
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åbnet af to omgange i to nord-sydgående baner, og den aftagne muldjord lagt indenfor feltgrænsen. 

Alle de fremkomne aktivitetsspor blev indridset i fladen og derefter indmålt med gps (UTM zone 32 

Jylland, ED 50), og digitaliseret i GIS programmet Map Info 8.5. Alle anlægsspor blev gravet med 

håndskovl eller –spade, hvorved halvdelen af anlægget blev vækgravet, så profilen stod tilbage. 

Disse blev derefter tegnet på millimeterpapir i målestoksforhold 1:20. Udvalgte anlæg blev 

fotoregistreret. Til slut blev der udtaget jordprøver fra udvalgte anlæg, som bliver videresendt til 

C14-datering og vedanalyse. 

 

 

Litteraturliste 

Kristensen, Inge Kjær 2008. Kogegruber – i klynger eller på rad og række. Kuml, ss.9-57. 

 

 

Koordinatliste 

 
Fig.  Udgravningsfeltet med de fire hjørnekoordinater. 

 
Hjørne A: 515.858/6.149.101 

Hjørne B: 515.877/6.149.098 

Hjørne C: 515.874/6.149.044 

Hjørne D: 515.851/6.149.047 
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Tidstavle 

 
Fig.        Tidstavlen viser de forskellige perioder, og pilen til højre angiver dateringen af Bæklund I.  


