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Forsideillustration: Arbejdsfoto fra udgravningens første dag. I forgrunden ses to affaldshuller fra oldtiden. 

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 24a ved Otteshave i 

Andst Sogn, øst for St. Andst 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 Jesper Lund Jensen (Tlf. 75 58 85 02/21 652 673). Museumsinspektør Per 

Ethelberg ved Museum Sønderjylland var museal sagsbehandler. 

   Yderligere samarbejdspartnere var entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S, repræsenteret ved 

maskinfører Jørn Mølby. 

 

 
Figur 1. Med gult er her angivet placeringen for nærværende undersøgelse. Grafik: www.kulturarv.dk 

 

 

Kulturhistorisk redegørelse 

Ved den systematiske undersøgelse blev der erkendt 24 jordgravede anlæg. Heraf var 6 stolpehuller 

hørende til et lille hus, mens de resterende 13 stolpehuller muligvis kunne knyttes til div. 

hegnsforløb – disse forløb kunne desværre ikke udskilles med sikkerhed. Desuden blev der fundet 
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rester efter to madlavningshuller, to større affaldshuller samt en dårligt bevaret, såkaldt jordovn. 

Foruden disse nedgravninger blev der fundet enkelte keramikskår og enkelte stykker affald efter 

produktionen af flintredskaber. De samlede undersøgelsesresultater kan ses på fig. 2 og Bilag I. 

 

 

Fund 

Som skrevet ovenfor blev der fundet ganske få skår efter forskellige kar eller potter fra oldtiden. Én 

fundgruppe blev erkendt i et større affaldsdepot, som blev fundet øst for det hus, der også blev 

fundet ved udgravningen. Desuden blev der fundet ét skår i en lille ovn, som blev fundet på den 

anden side af huset. Skårene var relativt dårligt producerede og var generelt af lav kvalitet. Men 

netop denne lave kvalitet betød, at hvert fald affaldsdepotet og ovnen kunne dateres til yngre 

bronzealder – dvs. ca. 1000 – ca. 500 f.kr. 

 

De små flintafslag, der skal ses som affald efter produktionen af redskaber i flint, blev især fundet 

ved muldafrømningen af udgravningsfeltet. Disse afslag dateres meget bredt til perioden stenalder - 

bronzealder.  Herved antydede også disse fund at den fundne bopladsaktivitet skulle dateres til 

senest yngre bronzealder. Flintafslagene blev ikke taget med hjem. 

 

 

Huset 

Stolpehullerne, som hørte til det arkæologisk erkendte hus kunne, som det er normalt ved 

arkæologiske undersøgelser, først erkendes efter al muldjorden var fjernet. Efter denne 

muldafrømning fremstod de mørke nedgravninger tydeligt i den gulbrune lerede undergrund. 

 

Der blev fundet et lille, relativt dårligt bevaret, nord-syd orienteret hus ved denne arkæologiske 

undersøgelse (fig. 2). Huset havde formentligt fremstået som en lille økonomibygning i sin 

funktionstid. Huset var et såkaldt treskibet hus, hvilket betyder, at husets tagkonstruktion blev båret 

af to rækker stolper, som stod inde i selve husets rum. Stolperne stod i ”sæt” og denne 

konstruktionsmetode var typisk for næsten alle oldtidens perioder. På hver side af disse tagbærende 

stolpehuller, ville der i husets funktionstid have været vægge og indgangspartiet ville formentligt 

være placeret enten i den ene gavl eller i én af de to vægge. Væggene kunne have været lerklinede – 

dette kendes fra andre lokaliteter. 

   De tagbærende stolpehuller var alle relativt nedpløjede af årtiers landbrug. Anlæggene var dog 

særdeles tydelige mod den meget lerede undergrund. Desværre blev der ikke gjort nogen fund i 

stolpehullerne og huset blev derfor blot dateret ud fra dets type og de omkringliggende 

nedgravninger, som viste sig at indeholde keramikskår fra yngre bronzealder. Der blev taget prøver 

fra de bedste tagbærende stolper, men resultatet af de indledende analyser var resultatløse. 

   Da det blev antaget, at dette hus blot var en økonomibygning, måtte det formodes, at der i husets 

umiddelbare nærhed måtte have ligget en større bygning, som havde været et bolighus. Dette hus 

kunne desværre ikke erkendes ved denne undersøgelse. 
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Figur 2. De samlede udgravningsresultater ses her angivet ved forskellige farvekoder. De seks blå større markeringer midt i 
undersøgelsesfeltet er det fundne hus. De gule markeringer er affaldshuller, mens de to sorte mod nord er madlavningsgruber. 
De grønne mindre markeringer er anlæg uden umiddelbare relationer. Den gennemsigtige markering vest for huset er ovnen, de 
blå mindre markeringer, der bevæger sig i en bue syd for huset er muligvis et hegn. De mange grå markeringer er moderne 
forstyrrelser. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

En ovn 

Få meter vest for huset blev der fundet en lille jordgravet ovn (fig. 3 og 4). Efter muldafrømningen 

fremstod denne ovn som en oval, rødbrændt nedgravning. Som følge af den ildpåvirkning, der 

naturligt opstod i ovnen, blev den lerede undergrund tydeligt rødbrændt. Ved undersøgelsen af 

ovnen kunne det fastslås, at anlægget havde været fladbundet, og endvidere blev det tolket, at ovnen 

havde været brugt af flere omgange – dette sås ved tilstedeværelsen af flere tynde, sorte 

trækulsholdige striber. Hvad der blev produceret i ovnen, kunne ikke bestemmes. Men 

sandsynligvis var ovnen beregnet på madlavning. 

   I ovnen blev der, som tidligere skrevet, fundet et lille dårligt bevaret keramikskår. Dette daterede 

ovnen til sen yngre bronzealder eller måske lidt senere. Skåret var dog så dårligt bevaret, at det var 

svært at slutte en mere præcis datering. 
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Figur 3. Her ses ovnen, som den så ud, da al muldjorden var fjernet. Bemærk de cirkulære sorte aftegninger. Disse viste at ovnen 
havde været brugt flere gange. Foto: Museet på Sønderskov 

 

 

 
Figur 4. Her ses ovnen i profil. Pga. de meget våde forhold kunne anlægget kun undersøges ved at bortgrave halvdelen. Bemærk 
igen de flere horisonter af trækulsholdige lag. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Spredte nedgravninger 

Foruden de ovenfor behandlede anlægstyper blev der også erkendt en række stolpehuller, som ikke 

kunne sættes i umiddelbar relation til konstruktioner eller andet. Muligvis kunne der udskilles rester 

efter et hegnsforløb, men generelt kunne kun stolperne hørende til huset placeres i relationer. 

 

Dertil blev der erkendt to gruber, som formentligt havde fungeret som simple affaldshuller i deres 

funktionstid. Dette sås eksempelvis ved tilstedeværelsen af det keramikmateriale, som blev fundet i 

den ene grube. Traditionelt er det vanskeligt at funktionsbestemme gruber, og dette var også 

tilfældet ved nærværende undersøgelse. Dog blev det antaget, at disse gruber havde været beregnet 

til affaldsdeponi. 

 

Slutteligt blev der erkendt to kogestensgruber (se forside). Disse var fyldt med trækulsholdigt 

materiale og ildpåvirkede sten. Også for disse to kogestensgruber gjaldt det, at de ikke kunne 

funktionsbestemmes nærmere.   

 

 

Perspektiver 

Som følge af undersøgelsens relativt gode arkæologiske resultater er de fremtidige perspektiver ved 

nærværende undersøgelser få. Kun erkendelsen af det større bolighus, som givetvis må befinde sig i 

udgravningsarealets nærhed, kan vise sig interessant ved fremtidige undersøgelser. Yderligere 

undersøgelser bør herved foretages på de omkringliggende arealer, hvis muligheden opstår – kun 

herved kan betydningen af nærværende undersøgelser bestemmes. 

 

 

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. Med baggrund i de indledende 

forundersøgelser, som blev foretaget af Museum Sønderjylland, blev det formodet, at en større 

boplads kunne findes på udgravningsarealet. Undersøgelsen blev derfor igangsat af Museet på 

Sønderskov primo august 2011. 

 

 

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

var placeret ca. 45 m over havets overflade, men i nærområdet sås endnu højere højdedrag. 

Undergrunden bestod af gulbrunt, svagt sandet ler. Undergrunden var stenfuld og fremstod stærkt 

forstyrret af primært landbrug – således sås der ved muldafrømningen op til 7 cm dybe pløjefurer i 

undergrundsmaterialet. Østligst i feltet var undergrunden tydeligt forstyrret af moderne 

nedgravninger, som med sikkerhed var opstået som følge af nedgravningen af den ældre gasledning. 

 

 

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, 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 fremstår Gamst 

Søenge som et, for stenalderen, forskningsmæssigt bemærkelsesværdigt område.   

 

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 sen bronzealderbebyggelse 

interessant, da dette vidner om en kontinuitet i landskabets udnyttelse. Stenalderen kendes således 

fra de nærliggende Gamst Søenge, ældre Bronzealder fra Roved og yngre bronzealder nu fra 

Otteshave, jernalder fra Bæklund, som i nordlig fugleflugt ligger blot 600 m fra Otteshave og tidlig 

middelalder igen fra Bæklund og fra St. Andst Kirke. Samlet set er næsten alle Danmarks 

tidsperioder repræsenteret i forskelligt omfang i St. Andsts relative nærområder.   

 

 

Udgravningens data 

Den arkæologiske undersøgelse blev indledt i felten d. 8. aug. 2011 og afsluttedes endeligt d. 17. 

aug. Feltet blev tildækket umiddelbart efter den fysiske udgravnings afslutning. Daglig leder var 

Cand.mag. i Middelalder- og renæssancearkæologi, Lars Grundvad. Cand.mag. i Middelalder- og 
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renæssancearkæologi Janne Krøtel og BA i Middelalder- og renæssancearkæologi 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 under hele udgravningsforløbet stærkt præget dagsregn kun afbrudt af mere intense 

tordenbyger, og vejret var herved hæmmende for undersøgelsesprocessen. 

 

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 HBV1448 

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

Undersøgelsens sted- og lok.nr. er: 190101-128 og KUAS nr. er: 2011-7.24.02/HBV-0013. 

 

 

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 én ombæring. Herved 

fremstod undersøgelsesarealet i sit hele allerede på førstedagen. 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. Udvalgte 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 stedvist sandede 

undergrund var et potentielt område for stenaldermateriale, hvilket viste sig sandt. 

   Endvidere blev ældre kortmateriale anvendt til den topografiske analyse. Desværre var 

resultaterne af disse analyser ikke gode i arkæologisk henseende. Det samme gjaldt for forskellige 

terrænkort. 
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Konklusion 

Udgravningsresultatet var ganske godt i arkæologisk perspektiv. Således blev resultatet af denne 

undersøgelse at endnu en yngre bronzealderlokalitet kunne erkendes. Denne kan således bidrage til 

forståelsen af bronzealderens landskabsudnyttelse. Og særligt i regionalt perspektiv er denne 

forskning interessant set i lyset af de meget store bronzealderudgravninger ved Kongehøj/Mannehøj 

i det sydlige Vejen, og en for nyligt påviste bronzealderboplads ved Nørregård nord for Holsted. 

 

Museet på Sønderskov betragter herved de arkæologiske undersøgelser ved HBV1448 Otteshave, 

som værende fuldt afsluttede og arealet frigives til videre anlægsarbejder. 
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Tidslinje 

 

 
Tidslinje for de gældende tidsperioder i Danmarks historie. Pilen markerer dateringen for lokaliteten, som blev erkendt ved 
Otteshave. 
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Koordinatliste 

 

De angivne punkter kan ses på Bilag I: 

 

Pkt. 1:  X: 515.989/Y: 6.148.015 

Pkt. 2: X: 516.012/Y: 6.148.018 

Pkt. 3: X: 515.999/Y: 6.147.948 

Pkt. 4:   X: 516.021/Y: 6.147.951 
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Bilag I 

 

 
Bilag I. De samlede udgravningsresultater ses her angivet ved forskellige farvekoder. De seks blå større markeringer midt i 
undersøgelsesfeltet er det fundne hus. De gule markeringer er affaldshuller, mens de to sorte mod nord er madlavningsgruber. 
De grønne mindre stolpehuller er anlæg uden umiddelbar tilknytning. Den gennemsigtige markering vest for huset er ovnen, de 
blå mindre markeringer, der bevæger sig i en bue syd for huset er muligvis et hegn. De mange grå markeringer er moderne 
forstyrrelser. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 


