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Indledning 

De systematiske arkæologiske undersøgelser blev foretaget på foranledning af Vejen Kommune - 

Vej, Park og Forsyning, som ønskede at udstykke arealerne til fremtidig industri. De berørte arealer 

var matrikel 5o, 6g og 5a i Nørre Holsted (fig. 1). Arealerne blev arkæologisk forundersøgt i 

oktober 2011 ved Museet på Sønderskov, hvorefter de hér behandlede områder blev udvalgt af 

Museet. Kontaktperson ved Vejen Kommune var Thomas McCulloch (tlf: 79 96 62 16). Kontakten 

med de lokale lodsejere foregik gennem kommunens repræsentant. Museal sagsbehandler var 

indledningsvist BA. Anita Terp. Kulturstyrelsen var repræsenteret ved Susanne Klingenberg. 

Bygherre finansierede projektet i henhold til Museumsloven af 2006, § 27, stk. 4.  

   Af logistiske hensyn blev de udvalgte undersøgelsesarealer opdelt i to områder, som betegnedes 

etape VIII og etape IX. Denne opdeling blev foretaget af Vejen Kommune, som desuden betragtede 

sagen som et hasteprojekt, og undersøgelserne på etape VIII ønskedes gennemført inden april 2012. 

For at sikre at udgravningen blev udført efter Kulturstyrelsens forventninger, blev det Arkæologiske 

råd indledningsvist knyttet til projektet. Rådet var repræsenteret ved Museumsinspektør Morten 

Søvsø, Lektor Mads K. Holst fra Aarhus Universitet og Susanne Klingenberg fra Kulturstyrelsen. 

Det arkæologiske råd var direkte involveret i undersøgelsen fra november 2011 til februar 2012, 

hvorefter rådet og særligt Mads K. Holst, fungerede som rådgivende element i forbindelse med 

metodik og tolkninger af udvalgte anlæg. 

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

maskinfører Jørn Mølby.  

 

 
Figur 1. De forundersøgte og systematisk udgravede arealer ses her markeret med røde søgegrøfter og røde feltgrænser. I alt 

blev der forundersøgt ca. 25 ha. De systematiske undersøgelser udgjorde omtrent 6,5 ha. Grafik: Museet på Sønderskov. 
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Nærværende rapport omhandler resultaterne af de omfattende arkæologiske undersøgelser, som 

blev foretaget gennem 9 måneder på Mariegårdens jorder nord for Holsted. 

 

 

Kulturhistorisk redegørelse 

Ved den systematiske udgravning blev der fundet mere end 4000 jordgravede anlæg af arkæologisk 

interesse. Disse fordelte sig på grøfter, flere kultanlæg, 5 enkeltgrave og én højtomt, over 400 

gruber af varierende karakter, ildsteder, 6 produktionsanlæg som primært skulle knyttes til 

teglproduktion, 1615 stolpehuller, én brønd, ca. 1300 nedgravninger som primært skulle knyttes til 

de moderne gårde på udgravningsarealet, 32 meget dybe og svært tolkelige nedgravninger og 

endeligt 7 anlæg som ikke kunne klassificeres. 

   Stolpehullerne fordelte sig på 46 konstruktioner såsom huse og hegn. Dateringsmæssigt kunne 

anlæggene fordeles på stort set alle perioder i Danmarkshistorien mellem sen bondestenalder og 

nyere tid, dog undtaget vikingetid og middelalder. Men særligt interessante var levnene fra sten- og 

bronzealder samt germansk jernalder. 

   Der blev desuden hjemtaget en del fundgrupper ved undersøgelsen. I alt blev der registreret mere 

end 600 forskellige fundvarianter, som hver blev tildelt et separat nummer. Udvalgte fund vil blive 

beskrevet under de forskellige periodebeskrivelser. 

 

 

Spor efter sen tragtbægerkultur (3.500 – ca. 2.800 f.Kr.) 

Undersøgelsens ældst daterede fund blev gjort øverst på det sandede plateau, som udgjorde den 

centrale del af udgravningsfeltet. I kanten af et naturlig, lavbundet vådområde blev der fundet et 

større fragment af en sleben tyndnakket flintøkse (fig. 2). Ofte findes sådanne økser i pløjelaget, 

men denne økse skulle muligvis betragtes som en offernedlæggelse, da vådområder ofte knyttes til 

sagn og riter i forbindelse med overgangen mellem de dødes og de levendes verden. 

   Tragtbægerkulturen er en relativt sjældent påvist periode i det nuværende Vejen kommune. Men 

med nærværende genstandsfund, syntes der at fremtone et nærområde med flere samtidige fund. 

Således kendes der samtidige keramikskår fra Hovborg, og storstensgrave i form af dysser kendes 

også fra Hovborgområdet. 

 

Desværre kunne der ikke knyttes huse eller grave til fundet, hvorfor det ikke beretter stort om 

perioden generelt. 
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Figur 2. Den tyndnakkede flintøkse fra Tragtbægerkulturen ses her rentegnet. Tegning ved Bente Grundvad. Museet på 

Sønderskov. 

 

 

Boplads og grave fra sen bondestenalder (ca. 2800-1700 f.Kr.) 

Omkring 3800 f.Kr. begyndte agerbruget at opstå i Danmark – bondestenalderens komme var 

herved varslet. Små stykker jord blev ryddet for skov og beplantning. Den gamle jæger- og 

nomadementalitet blev over en periode opgivet til fordel for arden og reelt jordbrug. Med tiden kom 

små dyrehold også til, og herved kunne hver hustand være selvforsynende med stort set alle 

fødevaregrupper, og dertil kom alle de øvrige fordele ved at være fast bosiddende såsom 

eksempelvis frihed til at lave håndværk i kontrollerede omgivelser. Udviklingsnetværk blev dannet, 

og særligt med handlen sydfra kom også løbende nye tanker og opfindelser.  

   Med ideerne sydfra kom de faststående, tømmerkonstruerede huse og dertil tanker om at knytte 

husdyrene nært til husene. Et fastforankret samfund begyndte at opstå, og større jordarealer blev 

ryddet. Bønderne samledes i mindre grupper, uden der dog var tale om egentlige landsbyer, men 

nærheden og bevidstheden om et tidligt fællesskab var tilstede. Som tiden gik, blev de ældste huse 

revet ned, og man flyttede sine boliger for at udnytte nye, nærringsrige jorder. Stadig større 
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jordstykker fremstod skovfri, og langsomt tog landskabet de første skridt mod det landskab vi ser i 

dag. 

 

Sporene efter disse første bønders huse og bopladser ses primært i form af de nedgravninger, som 

blev anvendt som stolpehuller eller affaldshuller (gruber). Både stolpehuller og gruber ses først i 

den rene undergrund, når mulden af afrømmet. De fremstår som grå, brune og mørke aftegninger, 

som ofte er svære at erkende ved første øjekast. Først efter et par dage, udsat for vind og vejr, 

fremtræder levnene mere tydeligt. Husene fra perioden kaldes toskibede huse eller midtsulehuse. 

   Bondestenalderens huse var stort set alle sammen konstrueret ud fra de samme principper. Kun et 

hus ved denne undersøgelse adskilte sig fra de øvrige. Dette vil blive behandlet særskilt. Det 

overordnede konstruktionsprincip var dannet over én tagbærende stolperække, som bar husets 

tagryg. De tagbærende stolper var placeret tilnærmelsesvist regelmæssigt indbyrdes, hvorved tagets 

vægt blev fordelt ligeligt ned gennem hver stolpe. Husets vægge var konstrueret ved systematisk 

placerede stolper. Da den tagbærende stolperække (midtsulerne) bar selve taget, var det ikke 

nødvendigt at fundere vægstolperne tilsvarende dybt. Som følge af vægstolpernes vagere fundering, 

er disse ofte bortpløjede af moderne landbrugsmaskiner, hvilket betyder, at man hyppigt kun 

erkender de tagbærende stolpehuller ved arkæologiske udgravninger. Mellem vægstolperne var 

fagene sandsynligvis udfyldt med lerklinet fletværk, præcis som ved de endnu stående 

bindingsværkshuse. Lerklining bliver hyppigt fundet på arkæologiske undersøgelser. Det er endnu 

uvist, hvad husenes tage var klædt med, men formodentligt var de tækkede med siv eller lignende. 

 

Ved de samlede undersøgelser blev der undersøgt 12 velbevarede huskonstruktioner fra 

bondestenalderen - højst sandsynligt fra bondestenalderens sidste århundreder. I det følgende vil de 

bedst bevarede senneolitiske huse blive beskrevet enkeltvist. 

   Den første stenalderhustomt, der blev erkendt ved undersøgelsen, benævnes K15. Denne blev 

fundet på en isoleret forekomst af rent undergrundssand omgivet af gruset og svagt leret sand. 

Hustomten var et mindre toskibet hus med parallelle vægge og rette gavle, og det var orienteret 

tilnærmelsesvist øst-vest. Huset målte ca. 13x5,2 m og var hermed af en relativt beskeden størrelse. 

Konstruktionen fremstod meget velbevaret. Kun stolpehullerne i husets nordvestre del af 

nordvæggen manglede. Husets rum havde tre midtsuler, som delte det indre areal i to jævnbrede 

rum på længdeaksen. Endnu en midtsule var indlemmet i den østre gavl, hvorved den ikke 

hæmmede brugen af husets rum, men dog bevarede sin tagbægerende funktion. På tværs af huset 

havde der sandsynligvis stået en skillevæg, som delte bygningen i to dele, hvor den østre del var en 

anelse mindre end den vestre del. 

   Der kunne ikke knyttes øvrige funktioner eller nedgravninger sikkert til huset, men kun få meter 

vest for vestgavlen blev der udgravet en kogestensgrube. Sådanne blev sandsynligvis anvendt ved 

madlavning. Muligvis skulle denne kogestensgrube relateres til K15. 

   Der blev ikke gjort entydigt daterende fund i stolpehullerne, som hørte til huset. Men der blev 

fundet flere flintafslag, som skulle ses som affald fra produktionen af redskaber i flint. Huset 

dateredes typologisk relativt bredt til perioden 2800-1700 f.Kr.  
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Figur 3. K15 ses her digitalt rentegnet. Hver turkis markering illustrerer et stolpehul. I husets nordøstligste gavlstolpe ses et 

stolpespor markeret med fed streg. I dette stolpehul kunne der således ses et aftryk af den stolpe, der oprindeligt stod i 

nedgravningen. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 
Figur 4. Alle stolpehuller, som hørte til K15, ses her markeret med mel og røde flag. Udgraveren står i baggrunden for at 

illustrere hustomtens beskedne størrelse. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

Kun 65 m vest for K15 blev der udgravet endnu et hus fra bondestenalderen, nemlig Hus K17. 

Denne konstruktion var dårligere bevaret som følge af en meget stor rodvælter, som havde fjernet 
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husets midte, og de tilhørende stolpehuller. Stolpehuller, som hørte til K17, var allerede blevet 

udgravet ved forundersøgelsen. Dette skyldtes, at lerkar fremkom ved muldafrømningen. Der var 

tale om 6 hele kar, som var placeret på hovedet inden i hinanden. Det inderste af disse kar var af en 

særlig type, som blev anvendt over store dele af Europa. En interessant følge af det væltede træ, var 

at kulturjord var faldet ned i rodvælterhullet. Denne fyld indeholdt genstande, som alle 

dateringsmæssigt kunne knyttes til husets brugstid. Blandt fundene var store mængder flintaffald og 

flere små potteskår. 

   Selve huset var orienteret øst-vest, og stolpehullerne var alle nedgravet i fint undergrundssand. 

Huset målte ca. 13x4,7 m. Dog blev den vestre gavl usikkert erkendt, så muligvis fremstod huset 

blot 11,2 m langt. Der blev kun fundet to midtsuler, men væggene fremstod derimod mere 

velbevarede. Særligt den nordre langvæg fremstod tydeligt, og det var i et af anlæggene, som hørte 

til væggen, at de 6 omtalte kar blev fundet under forundersøgelsen. Nedgravningen, som karrene 

blev fundet i, var formodentligt ikke en stolpehul. Derimod var det et hul, som var blevet gravet 

specifikt med det formål at hengemme karrene af uvisse årsager – således udfyldte de hele hullet. 

   Ud fra de 6 kar og husets form kunne K17 dateres til perioden omkring 2550-1950 f. Kr. 

 

 
Figur 5. Hus K17 ses her rentegnet med turkise stolpehuller. Med Grå er de mange forstyrrelser markeret. Disse havde særligt 

nedbrudt den centrale del af huset. Den nordlige væg var stedvist så velbevaret, at der endnu kunne ses stolpespor. 

Stolpesporet er vist med sort streg. Nedgravningen med de 6 kar er markeret med pil. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6. De omtalte 6 kar under udgravning. Foto: 
Museet på Sønderskov. 

Figur 7. Det inderste af de 6 kar. Resultatet blev dette 
fornemme kar. Foto: Museet på Sønderskov. 
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I udgravningsfeltets østlige ende blev hus K18 undersøgt. Dette hus var af betragteligt større 

dimensioner end de ovenfor beskrevne og dertil kom, at konstruktionen var af en lidt anderledes 

type. Således fremstod den vestre gavl tydeligt rundet, mens den østre mest sandsynligt havde stået 

åben, eller havde en ret afslutning. Huset kunne dog ikke udskilles i hele som udstrækning. Særligt 

den østlige del af den sydlige væg var dårligt bevaret. Derimod var de tagbærende midtsuler dybt 

nedgravede, hvilket antyder, at huset havde fremstået som et større og tungere byggeri. Huset målte 

ca. 21x6 m og var orienteret tilnærmelsesvist øst-vest. Lige øst for en af midtsulerne i husets østre 

fag blev der udgravet en grube, som kan tolkes som en funktions- eller opbevaringsgrube knyttet til 

huset. 

   Desværre blev der ikke gjort daterende fund af nogen art i husets stolpehuller eller gruben. Derfor 

dateredes konstruktionen ud fra sin type til perioden 2800-1700 f.Kr. 

 

 
Figur 8. Hus K18 ses her rentegnet med turkise stolpehuller. Den cirkulære stregmarkering i det ene anlæg i sydvæggen er et 

stolpespor. Med blå er den omtalte grube vist, mens sort markere en kogestensgrube, som dog ikke kunne relateres direkte til 

huset. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

Kun 45 m nordvest for K18 blev der undersøgt endnu et meget velbevaret og interessant hus, K37. 

Dette hus var af en type, som er relativt hyppigt påvist i Jylland, men ellers er yderst sjældent 

forekommende i resten af Danmark. Huset var konstrueret ud fra de samme principper som K15. 

Således var det tydeligt, at hustomten havde rette gavle og parallelt forløbende langvægge. K37 

udemærkede sig ved at fremstå med et forsænket gulvlag i husets østligste tre fag samt at have 

tilnærmelsesvist fuldt udskilte vægpartier. Huset målte ca. 13x5,5 m og var orienteret øst-vest. 

Midtsulerne var tydeligt dybere funderede end væg- og gavlstolperne. Vægstolperne stod så 

regelmæssigt, at det kunne bestemmes at én stolpe ikke kunne genfindes i nordvæggen som følge af 

et rodvælte. 

   Al fylden fra stolpehullerne, som kunne relateres til K37, blev tørsoldet. Dette skete med henblik 

på at finde daterende materiale, som kunne berette nærmere om huset. Ved denne soldning blev der 
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fundet enkelte potteskår, som sammen med husets type, daterede konstruktionen til sen 

bondestenalder. Foruden keramik blev der også fundet flere flintafslag, som er spor efter 

flinthåndværk, der var foregået enten i huset eller i dets nærhed. 

 

 
Figur 9. K37 ses her digitalt rentegnet. De små, turkise markeringer er stolpehuller hørende til huset, mens den store blå 
plamage er det nedgravede gulvareal. Grå viser de synlige levn efter to væltede træer, som havde stået på arealet efter huset 
forsvandt. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 
Figur 10. K37 ses her markeret i undergrunden med opstregning. Parallelt løbende med den centrale mørke plamage, som er det 
forsænkede gulvlag, ses flankerende stolperækker, som illustrerer husets vægforløb. Efter danske standarter er denne hustomt 
meget velbevaret. Krydset som er dannet hen over huset, er lavet af tolkningshensyn. Foto: Museet på Sønderskov.  
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Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor dele af bondestenalderens huse var nedgravede, men disse 

forsænkninger er ofte interessante, da de efter deres brugsperiode blev fyldt med kulturjord, som 

gerne indeholdt mange genstandsfund. Disse fund kan berette om perioden, hvor huset eksisterede. 

Opfyldningen af forsænkningerne var muligvis en handling, som blev omgærdet af mystik og flere 

rituelle handlinger. Eksempelvis er der påvist stensamlinger i flere forsænkede hustomter i Vejen 

kommune. Disse stensamlinger var tydeligvis bevidst anlagt på bunden af forsænkningerne og 

dannede en røselignende konstruktion. Denne handling har store ligheder med dannelsen af de 

stensamlinger, som blev lagt over flere af samtidens fornemme grave. Desuden lader det til, at flere 

forsænkninger blev rituelt pløjet inden de blev tildækket. Også denne handling kan sammenlignes 

med aspekter vedr. ritualer før anlæggelsen af gravhøje. Ardspor under gravhøje kendes således fra 

flere arkæologisk undersøgte lokaliteter i Danmark. 

 

Kun 55 m nordøst for K37 blev der fundet et meget tilsvarende hus, K33. Også dette hus havde en 

nedgravet østende, og var funderet ved den centralt løbende stolperække. Væggene var desværre 

dårligt bevarede, men husets bredde kunne dog bestemmes til at være ca. 3,5 m. Dertil var længden 

ca. 13,5 m. 

   Det store forsænkede gulvlag blev udgravet minutiøst, og gevinsten derved var stor. Der blev 

fundet flintaffald og flere potteskår. Vigtigst var dog ét ornamenteret potteskår, som viste sig at 

kunne knyttes til det fælleseuropæiske kulturfænomen, den såkaldte Klokkebægerkultur. 

 

 

I undersøgelsesarealets østligste område, på et mod øst hældende areal, blev undersøgelsens store 

overraskelse fundet. Fra de arkæologiske forundersøgelser var det tydeligt, at vi ville finde et hus på 

arealet, men det var antagelsen, at der ville være tale om et meget ordinært jernalderhus. 

   Jernalderhuset viste sig imidlertid at skulle dateres til sen bondestenalder eller tidlig ældre 

bronzealder. Huset, K30, var meget velbevaret, og således var begge vægforløb samt den 

Figur 11. K33 ses her digitalt rentegnet. Bemærk at husets 
vægge var relativt dårligt bevarede. Den tagbærende centrale 
stolperække var dog kendetegnet ved at være relativt dybt 
nedgravet. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

Figur 12. Det nedgravede gulvlag I K33s østende ses her 
renset. De 4 udgravere står i baggrunden for at illustrere 
husets størrelse. Foto: Museet på Søndersov. 
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tagbærende stolperække tydeligt markeret ved gråbrune stolpehuller. Dertil kunne der ses 

stolpehuller inde i husets rum, som kunne bestemmes at stamme fra en skillevæg, der havde delt 

huset i to hovedrum. Ydermere blev der fundet tre meget interessante gruber. 

   Huset målte 32x7 m og fremstod i sin udskilte form, som det største af typen syd for Horsens 

Fjord. Typen er en sjældent forekommende variant, og den adskiller sig konstruktionsmæssigt fra 

de øvrige bondestenalderhuse ved at have støttestolper i husets rum, som var placeret nær væggene 

ud for de tagbærende stolpehuller. Af mængden af tømmer, der var blevet anvendt til husets 

bærende elementer, kunne det skønnes, at huset havde fremstået nærmest monumentalt i sin 

brugsperiode. Som nævnt var huset placeret på hældende terræn på kanten af et større vådområde, 

hvilket givetvist havde besværliggjort konstruktionen af huset. Man havde imidlertid gravet husets 

tagbærende stolper meget dybt ned, hvilket stabiliserede huset i nødvendig grad. Dybden af 

nedgravningerne var som følge af hældningen størst i husets østre fag, hvor de dybeste stolper var 

gravet mere end 80 cm ned i undergrunden. I disse meget dybe stolpehuller kunne der endnu ses 

tydelige aftryk efter de stolper, der havde båret husets tag. 

 

 
Figur 13. Det meget store K30 ses her digitalt rentegnet. De stregoptrukne markeringer viser stolpehuller, hvor der kunne ses 
spor efter selve stolpen, der havde stået i anlægget. De større turkise anlæg er opbevaringsgruber, mens den sorte er en dyb 
kogestensgrube. Bemærk at husets sydvæg buer ca. midt på huset. Muligvis har husets indgang været at finde i denne krumning. 
Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

Som følge af K30s karakter, blev det besluttet at opprioritere undersøgelsen af alle anlæg tilhørende 

huset. Derfor blev materialet fra stolpehullerne soldet og derefter indsendt til naturvidenskabelige 

undersøgelser ved Naturvidenskabelig afdeling på Moesgård Museum. Dette gjaldt også for 

materialet for de tre undersøgte gruber. 

   Resultaterne blev meget interessante – således blev alt kornmateriale fundet i husets østre 

tredjedel, hvilket indikerede, at denne del af huset bl.a. blev brugt til opbevaring af korn. Ydermere 

kunne kornforekomsten berette om agerbruget i husets brugsperiode. Blandt de fundne kornsorter 

var nøgen byg, spelt, hvede, emmer og mere interessant, avnklædt byg. Sidstnævnte er blandt de 

ældste forekomster fundet i Danmark. Også fylden fra de tre gruber rummede overraskelser, da især 

én grube indeholdt store mængder brændte agern, som med sikkerhed stammede fra bevidst 

indsamling – herved var der tale om opbevaring af mad, hvilket er meget sjældent påvist i Danmark. 

Fra analyserne kunne det desuden sandsynliggøres, at det store langhus var brændt ned til grunden. 
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Således blev der fundet større mængder forslagget materiale i de indsendte prøver. Slagge opstår 

først ved temperaturer over 1000 grader celsius. 

   Foruden kornmaterialet blev der også fundet flere stykker flintaffald i husets stolpehuller. 

 

 
Figur 14. K30 ses her markeret med mel. Seks arkæologer sætter husets størrelse i perspektiv. I alt 224 m2 var under tag. I 

baggrunden ses det vådområde, som givetvist var årsagens til husets placering. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 

116 m stik nord for K30, blev endnu et meget stort hus fra bondestenalderens slutning udgravet. 

Dette hus, K40, var ikke nær så godt bevaret som K30, og det var heller ikke ligeså stort. Dertil var 

begge gavlforløb sandsynligvis lukkede. Huset var som de øvrige huse fra perioden tilnærmelsesvist 

øst-vest orienteret. Det var også konstrueret ved en centralt løbende tagbærende stolperække, der 

var flankeret af to parallelt løbende vægforløb. Eftersom dette hus også var meget stort, ca. 24x5,2 

m, var de tagbærende stolper ligeledes meget dybt nedgravede, og i flere af de tagbærende 

stolpehuller kunne stolpeaftrykket endnu anes. 

   Huset adskilte sig fra de øvrige huse - K30 undtaget - ved tilstedeværelsen af én dyb 

opbevaringsgrube, som lå tæt op af husets nordlige væg. Gruben var meget utydelig i fladen, men 

endte med at rumme noget interessant. I bunden af gruben blev der fundet et markant brandlag, som 

bestod af forkullet organisk materiale. Lignende gruber blev i 2012 undersøgt under lignende 
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forhold ved Revsing Plantage nord for Vejen By. Det brændte materiale viste sig i Revsing at består 

af store mængder brændt korn, og forhåbningen var derfor at der også ville være lignende materiale 

i den her undersøgte grube. Imidlertid viste det sig, at der bl.a. var tale om forkullet muselort. 

Bondestenalderens bønder døjede altså også med mus i deres afgrøder. 

 

De mange huse fra bondestenalderens sidste århundreder, som blev fundet ved denne undersøgelse, 

var alle meget velbevarede, og relevansen af de grundige udgravninger kan ikke understreges nok. 

Således vil udgravningsresultaterne samt de naturvidenskabelige analyser med tiden komme til at 

indgå i den samlede brede forskning i bondestenalderes agrare og kulturelle miljø. Dertil er der 

fremkommet ny forståelse af en række konstruktionsmæssige udviklingstræk, som sjældent har 

været erkendt ved øvrige udgravninger i Danmark. 

 

 

Spredte grave fra bondestenalderen 

Fra udgravningerne som blev udført forud for etableringen af pumpehuset på matriklen vest for 

nærværende undersøgelse var det kendt, at der var en mulighed for at finde jordfæstegrave fra 

enkeltgravskultur. Således var der fundet og udgravet to grave med fornemme gravgaver ved 

naboudgravningen, hvoraf den ene blot lå få meter fra feltgrænsen til nærværende undersøgelse. En 

tredje grav fra perioden var blevet fundet ved den store 1993-undersøgelse under motorvejen syd 

for Nørregårdarealet. Gravene rummede, som nævnt fornemt gravgods. Her bør en kvindegrav med 

mere end 50 ravperler nævnes. 

 

Ved muldafrømningen, som blev indledt mod vest, blev der hurtigt påvist flere nedgravninger, som 

havde gravlignende karakter. Og som udgravningen fortsatte blev der fundet endnu flere. Således 

blev der fundet i alt 5 jordfæste grave med gravgaver. Dertil blev der fundet en nedgravning, som 

muligvis kunne tolkes som en røvet grav samt levnene efter en gravhøj. Gravene lå relativt spredt, 

men sammenholdt med de tre grave fra de ældre udgravninger, er det muligt, at der har ligget en 

gravplads fra bondestenalderen på Nørregårds jorder. Forruden den ene gravhøj, som her bør 

anskues isoleret, blev der ikke fundet levn efter gravhøje over gravene, hvilket sandsynliggør, at der 

var tale om en fladmarksgravplads – et fænomen som er relativt sjældent, men som senest er påvist i 

Vestjylland. 
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Figur 15. De udgravede jordfæstegrave ses her markeret ved blå. Den blå halvcirkel mod øst er højtomten, som blev fundet 

yderst på det sandede næs, der repræsenterede udgravningsarealet. De mange grå markeringer er moderne forstyrrelser. Grafik 

Museet på Sønderskov. 

 

 

Tre af de fornemme jordfæstegrave var placeret relativt tæt mod vest i udgravningsarealet. To var 

rektangulære nedgravninger med lysegrå fyld, og den tredje var tilnærmelsesvist trekantet med 

rundede hjørner i fladen. Der blev ikke erkendt skeletmateriale eller ligspor i nogen af gravene, men 

alle bød dog på flotte overraskelser i form af varierende gravgods. 

    Den sidstnævnte var umiddelbart den mest beskedne af de tre og repræsenterede en gravlæggelse 

af knap så høj status som de to øvrige. Ved undersøgelsen af denne grav, blev det hurtigt klart, at 

gravlæggelsen faktisk var mere traditionelt kisteformet end fladen afslørede, og at den var 

tilnærmelsesvist øst-vest orienteret. Graven var dog svær at se i fladen, og flere gange under 

udgravningsprocessen blev gravens ægthed diskuteret. Denne diskussion forstummede dog, da 

udgraveren stolt kunne fremvise en flintøkse endnu liggende på gravens bund (fig. 16). Øksen 

kunne dateres til tidlig enkeltgravskultur (2800-2550 f.Kr.), hvorved graven måtte være en såkaldt 

undergrav. Flinten var af lokal herkomst, men ellers relativt pænt forarbejdet og øksen fremstod 

velbevaret. Det kunne rimeligvist bestemmes ud fra gravgaven, at den gravlagte havde været en 

mandsperson. 
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Figur 16. En flintøkse ses her liggende på bunden af en lettere utydelig grav. Graven var én af de mere ordinære grave, der blev 
undersøgt ved udgravningen. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 

 
Figur 17. Den tyknakkede slebne flintøkse fra den først undersøgte grav. Foto: Museet på Sønderskov. 

    

 



  

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

 

Det antages normalt, at der har været bygget en gravhøj over grave af denne type, men der kunne 

intet påvises af en sådan høj, og fra det historiske kortmateriale kendtes ligeledes ingen gravhøje i 

det pågældende område. Vi ved fra andre samtidige grave i Danmark at, de gravlagte ofte har været 

nænsomt nedlagt på siden i sovestilling med optrukne ben. Øksen kunne ud fra dens placering ca. 

midt på gravens længdeakse bestemmes at have ligget ved den afdødes hofteparti. 

 

Den anden grav var nogenlunde samtidig med den ovenfor beskrevne og var placeret ca. 11 meter 

østligt derfor. Denne var synlig i fladen som et gråt øst-vest orienteret, rektangulært fyldskifte med 

dimensionerne 2,5x1,2 m. Ved udgravningen kunne det hurtigt bestemmes, at den afdøde havde 

været placeret på et leje af knytnævestore sten. De var nøjsomt placeret, som var der tale om en 

brolægning. Stenene var lagt, så de præcist udfyldte den rektangulære nedgravning (fig. 18 & 19). 

Ved gravens midte og lidt forskudt mod øst fremkom mindst 92 ravperler i varierende typer og 

størrelser samt to ravskiver. Perlerne havde tydeligvis været fæstnet til en tråd eller snor gennem 

fine gennemboringer. Denne snor eller tråd var på et tidspunkt efter gravlæggelsen bristet, og 

perlerne var derefter trillet ud på gravens bund og ned mellem stenene. 

   Ud fra gravgraverne antages det, at den gravlagte havde været en kvinde af relativt høj status. 

Igen man forvente, at der havde været rejst en gravhøj over kvinden og hendes gravgaver, men 

heller ikke ved denne grav kunne en høj påvises. 

 

Figur 18. Graven med ravperlerne ses her delvist udgravet. 
Firkanten viser hvor perlerne blev fundet. Foto: Museet på 
Sønderskov. 

Figur 19. Graven med perlerne ses her med blotlagt bund. 
Stenene var lagt således de udgjorde et leje. Foto: Museet på 
Sønderskov. 
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Den tredje grav var sandsynligvis helt samtidig med den meget fine (formodede) kvindegrav. Denne 

grav var også rektangulær og grå i fylden, men omkring den kunne et diffust, ovalt fyldskifte 

iagttages. Afstanden mellem ravperlegraven og denne grav var i nord-sydlig retning 37 m. Gravens 

dimensioner var ca. 3,3x2,2 m, og derved fremstod denne grav lidt større end de øvrige grave. 

   Der fremkom ligesom i kvindegraven en rektangulær stenlægning, som var meget omhyggeligt 

konstrueret af jævnstore sten (fig. 20). Ligheden mellem de to sidst beskrevne grave var slående, og 

forventningen om gravgaver steg, som stenlægningen blev forsigtigt afdækket og registreret. 

Glæden var derfor stor, da udgraveren kunne konstatere, at gravgaverne bestod af en meget flot 

stridsøkse i grøn bjergart og et lerfad. Øksen var placeret ved gravens sydligste kant, mens fadet var 

placeret i østenden. Stridsøksen kunne nøjagtigt dateres til undergravstid, præcis som flintøksen fra 

den først beskrevne grav – dog var der her tale om en øksetype af langt højere værdi. 

   Som et særegent træk ved denne grav, havde den gravlagte været anbragt i en kiste, formentligt en 

planke- eller stavkiste, hvorfra sporene endnu tydeligt kunne ses i forbindelse med stenlægningen. 

Endnu tydeligere fremstod nedgravningen til kisten, da stenlægningen blev fjernet som det sidste 

dokumentationsled i udgravningen. 

   Ud fra gravgaverne var der mest sandsynligt tale om en mandsgrav, og igen drejede det sig om en 

højstatusgrav. Heller ikke ved denne grav kunne der ses spor efter en gravhøj, selv om en sådan 

kunne forventes over en gravlæggelse af denne karakter. 

 

 
Figur 20. Mandsgraven med den fornemme stridsøkse liggende nederst i stenlaget. Længst til højre i stenlaget ses lerfadet. 
Bemærk stenlægningens meget rektangulære form som indikererede, at der havde været en art tømmerbygget kiste omkring 
selve gravlejet. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Om kvindegraven og mandsgraven direkte kan knyttes sammen, er umuligt at udrede endeligt. Men 

lighederne er tankevækkende, og skal man strække tankerne langt, kunne man forestille sig, at der 

var tale om to familiemedlemmer – evt. mand og kone – fra en rig slægt, som blev begravet efter 

samme ritualer og traditioner i grave af ens type med deres flotteste ejendomme, nemlig 

henholdsvis den meget udsøgte stridsøkse og den fornemme ravperlekæde. 

 

Udgravningen bød på endnu tre grave, hvoraf to desværre var meget forstyrrede, og én fremstod 

ganske som graven med flintøksen. Den sidstnævnte vil ikke blive beskrevet yderligere her. Den 

første af de forstyrrede grave var sandsynligvis blevet røvet for sit gods. Det var under 

udgravningen tydeligt, at der centralt i graven var blevet gravet et røverhul, hvorigennem man 

havde tømt graven for gods. Det eneste, der blev fundet af gravens udstyr var derfor enkelte 

potteskår, som daterede graven til slutningen af bondestenalderen. 

   Det er ikke udsædvanligt, at stenalderens jordfæstegrave blev røvet. Men det er ofte svært at 

bevise, hvornår den skændende handling blev udført. Det vides med sikkerhed, at disse røverier er 

sket helt op i det 20. århundrede. Ofte kan det dog bevises, at graven er blevet destrueret kort efter 

gravlæggelsen – årsagerne hertil kan være talrige. Det er muligt, at man ønskede at skænde den 

afdødes minde, eller der kunne være tale om simpelt tyveri af det ofte fornemme gravgods.  

 

Den femte jordfæstegrav lå længst mod nord i etape IX feltet, og denne blev undersøgt i juni 2012. 

graven var desværre meget nedbrudt af tidernes pløjning. Derfor var det kun det absolutte bundlag, 

der kunne delvist erkendes. Graven var orienteret vestnordvest-østsydøst. Muligvis havde denne 

grav også været stenklædt ved bunden, som de to fornemme grave var det. Således kunne der renses 

en del sten frem centralt i gravanlægget. Mellem disse sten kunne de eneste spor efter den afdødes 

gravgaver findes i sønderpløjet tilstand – nemlig resterne efter et lille retvægget lerbæger. Desværre 

var bægeret så ituslået, at hverken højde eller diameter kunne bestemmes, men samlet viste 

fundene, at denne grav var nogenlunde samtidig med de øvrige fra udgravningen. 

   Det interessante ved nærværende grav var sammenhængen, den indgik i. Omkring graven blev 

resterne efter et midtsulehus fra bondestenalderen fundet. Ved udgravningen af graven dukkede 

endnu en stolpe til dette hus op, og det kunne herved bevises, at graven var yngre end huset. 

Lignende omstændigheder kendes fra andre udgravninger i Danmark. I særlige tilfælde er gravhøje 

Figur 21. Her ses den slebne stridsøkse fra oven.  Foto: Museet 
på Sønderskov. 

Figur 22. Den samme stridsøkse fra siden. Øksehovedet var 
lavet i en grønlig bjergart. Foto: Museet på Sønderskov. 
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blev anlagt netop der, hvor huse havde ligget tidligere – så ofte er dette erkendt, at man har tolket, 

en direkte sammenhæng mellem gravhøjenes bygherrer og de ældre huse. Muligvis var tidsspændet 

mellem hus og gravanlæg så kort at den gravlagte kan have været en af husets beboere. Herved var 

gravhøjen en bolig til efterlivet og derfor en meget fornem gravgave. 

   Det her undersøgte hus var desværre også præget af landbrugets drift, men ikke desto mindre var 

relationen mellem hus og grav tydelig. Graven var orienteret på samme vis som huset, og den var 

placeret centralt i husets rum (fig. 23) 

 

 
Figur 23. Midt i det tørre felt ses hus og grav markeret med mel. Graven ses over landmålerstokken centralt i billedet.  Alle 

husets stolpehuller er her udgravet. Bemærk stolpehullet som tæt op til graven. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 

Den sidste grav, der her skal beskrives, blev kun delvist erkendt. Faktisk blev selve graven ikke 

fundet. I stedet blev der fundet en halvcirkelformet grøft, som med sikkerhed havde omkranset en 

gravhøj, som var samtidig med undersøgelsens øvrige grave. Ringgrøften blev fundet på 

højderyggens østligste punkt, lige der hvor skråningen ned mod de østlige vådområder begyndte. 

Fra det historiske kortmateriale var det kendt, at der var mulighed for at påtræffe en gravhøj på 

netop dette sted. På kortmateriale fra 1800-tallet kunne antydningen af en gravhøj spores. Men i 

1800-tallet forsvandt højen desværre. Ifølge lodsejeren, kunne graven dog indirekte spores endnu i 

1970´erne, eftersom han på stedet havde døjet med udsædvanligt mange sten i undergrunden – disse 

sten indgik sandsynligvis i gravhøjens konstruktion. 

   Graven havde med største sandsynlighed ligget centralt i det areal grøften afgrænsede, men 

desværre var den nu sløjfede Mariegårdsvej blevet anlagt hen over de nedpløjede højrester, hvorved 

de sidste levn efter grav og den nordlige halvdel af grøften var bortgravet (fig. 24).  

   Ringgrøften blev udgravet meget omhyggeligt hvilket resulterede i enkelte fund. Disse fund, som 

bestod af lidt flintaffald og få potteskår, daterede det nedbrudte monument til sen bondestenalder. 

Ganske få meter vest for højen blev det en af undersøgelsens flotteste enkeltgenstande fundet – 

nemlig en flintpilespids (fig. 25). Pilespidsen var sandsynligvis yngre en højtomten, og den kunne 

desværre ikke knyttes direkte til graven. Pilespidsen blev fundet som et løsfund frit liggende på 

undergrunden. 
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Spor efter kult, ritualer og eksotika i sen bondestenalder (omkring 2800-1700 f.Kr.) 

Arkæologiens tolkninger og teorier om oldtidens samfund er ofte stærkt prægede af den moderne 

forståelse for det, der indvirker i dagligdagens liv. Mange genstande og nedgravninger forsøges 

tolket ud fra tanker, der pragmatisk bør give mening ud fra sfærer, der omgiver os i dag. Men 

nøgternt set er der mange anlægsvariationer og fundsammenhænge, der ingen mening giver i den 

udgravede sammenhæng. Ofte kan de uforståelige aspekter endda være kombineret, hvor en 

”meningsløs” genstand findes nedlagt i en ikke-tolkbar nedgravning. For nemhedens skyld betragtes 

sådanne omstændigheder oftest som religiøse og rituelle handlinger. Ved at lægge termen kult på 

det uforståelige gøres mange tolkninger måske mere betydende end de reelt er, og ligeledes 

indskrænkes tankemulighederne vedr. betydningen af det undersøgte. 

   At knytte bestemte udgravede levn til religion eller rituelle handlinger forpligter – man bør have 

undersøgt alle muligheder, og man skal især have sikret, at de handlinger der karakteriserer anlæg 

og genstande ikke kan forklares med træk, der med nemhed kan relateres til dagligdagens gøremål. 

 

Figur 24. Til Venstre. Den halve ringgrøft ses her 
opridset i undergrundssandet. Nærmest 
landmålerstokken var grøften næsten helt 
bortpløjet.  Ved anlæggelsen af Mariegårdsvej blev 
de resterende elementer af gravanlægget 
destrueret. Foto: Museet på Sønderskov. 

Figur 25. Nedenfor. Den fornemt udførte pilespids 
som blev fundet ganske nær gravhøjen. Bemærk de 
savtakkede sider. Pilespidsen er udført ved en 
særlig presteknik, hvor man skubbede små flager af 
den givne genstand. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Levn der ikke kan knyttes til hverdagens formål, blev påvist ved flere tilfælde ved nærværende 

udgravning. I alle tilfælde, på nær to, kunne de rituelle elementer dateres til sen bondestenalder. I 

endnu to af de rituelt tolkede anlæg kunne der endvidere tilknyttes særlige eksotiske træk. 

   Den først undersøgte af de kultiske nedgravninger lå ganske isoleret sydligst i udgravningsfeltet. 

Ved første øjekast lignede anlægget blot en ganske ordinær, helt cirkulær kogestensgrube, og det 

blev overvejet at fraprioritere dette anlæg. Heldigvis blev anlægget alligevel undersøgt. Ved første 

spadestik fremkom enkelte potteskår, og i det næste endnu flere. Det blev derfor besluttet at 

undersøge nedgravningen med graveske og at udtage jordprøver lagmæssigt nedefter. Hurtigt 

fremkom der en hel karside af et ornamenteret kar, som lå på siden ved en større kampesten. Karret 

var større end sædvanligt, og optagningen voldte lidt besvær, eftersom det viste sig at være 

tilnærmelsesvist intakt. Karret viste sig at være spandformet og ornamenteret med horisontale 

streger (fig. 26) – lerkar af denne type kendes ikke fra andre udgravninger i Danmark. Under det 

store kar fremkom den cirkulære aftegning efter randen af endnu et intakt kar (fig. 26). Det sidst 

fundne stod oprejst ved siden af den store sten. Karret var væsentligt mindre end det først optagne, 

og det var af en mere almindeligt kendt type. Ved erkendelsen af det sidste kar kunne 

nedgravningen og de samlede fundmængder dateres mere præcist. 

   Som et sidste led i udgravningen af dette anlæg, som allerede havde budt på endda meget 

fornemme fund, blev den store sten vendt. Herved fremkom en tredje stor overraskelse, da stenen 

viste sig at være en kværnsten, og under den var løberstenen placeret. De to dele var lagt omvendt, 

så løberen var placeret nederst (fig. 27). 

   Det er generelt meget sjældent at finde både løber og underligger samlet, men dette fund 

udmærker sig ved at være meget veldateret, og ved at høre til de ældst daterede komplette 

kværnsten i Danmark. 

 

Foruden genstandsfundene var fylden i selve nedgravningen også informationsrig. Det var tydeligt, 

at fylden var stærkt påvirket af ild. Indledningsvist blev det tolket, at fylden var blevet brændt 

andetsteds, men de naturvidenskabelige analyser sandsynliggjorde, at brændingen havde foregået i 

gruben. Undergrundssandet viste sig at være smeltet. Dette kan kun være sket under meget stærk 

varme. 

   Samlet syntes de undersøgte levn at afspejle en rituel afbrænding af organisk materiale i gruben. 

Efter brændingen, eller umiddelbart efter ilden slukkedes, var først kværnstenssættet blevet nedlagt 

omvendt i gruben, og derpå fulgte karrene. Af de to kar viste det største kar sig faktisk at være svagt 

ildpåvirket, hvilket indikerede, at genstandene var lagt i hullet, mens bålet endnu blussede. 

   Netop de på hovedet placerede objekter skulle vise sig at optræde igen ved undersøgelsen. 

Eksempelvis blev de 6 kar, som blev fundet i et hjørnestolpehul i K17 (se beskrivelse ovenfor), også 

fundet placeret omvendt, stablet oveni hinanden. Dette fund mangler også en pragmatisk forklaring, 

og det er blevet foreslået, at karrene var placeret som et husoffer til husets og beboernes guder.  
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Figur 26. Det store spandformede kar og det lille retvæggede bæger ses her opstillet sammen. Bemærk brandsporene på det 

store kar. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 
Figur 27. Kværnsten og løber ses her netop som kværnen er blevet vendt. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Eftersom udgravningen af ovenfor beskrevne grube biddrog med så interessante resultater, blev det 

besluttet at undersøge alle formodede kogestensgruber indgående. Hurtigt fremstod endnu en meget 

lignende grube interessant. Også denne lignede en art kogegrube, og den var ligeledes helt cirkulær 

i fladen (fig. 28). Om end gruben ikke bød på de samme fundmængder, så viste den sig også at 

rumme et spændende indhold. Gruben viste sig nemlig at have været præget af kraftig varme, og 

dertil bød den på enkelte daterende potteskår – men det vigtigste fund var dog en halv kværnsten. 

Også denne kværnsten var placeret nederst i hullet, og ligheden med den først fundne grube var 

slående (fig. 29). Den samlede handling, som gruben og kværnstensfragmentet udgjorde, tolkedes 

således også som et udtryk for rituelle handlinger.  

 

 

Endnu en formodet rituel nedgravning blev undersøgt øst for Mariegård. Anlægget adskilte sig i 

fladen en anelse fra de øvrige formodede kultiske gruber. Denne grube var således ottetalsformet, 

og den bar ikke umiddelbart synlige spor efter ildpåvirkning. Indledningsvist blev denne grube 

derfor udgravet med spade, så en profil kunne registreres til slut. Imidlertid fremkom der pludseligt 

et tydeligt brandlag ca. en halv meter nede i anlægget, og der begyndte dertil at ane sig randen af et 

halvt kar (fig. 30). 

   Det blev derfor besluttet at udgrave keramikken og anlægget mere nøjsomt, samt at udtage en 

serie jordprøver af det brændte materiale. Den forkullede fyld viste sig at omslutte det halve kar 

helt, og det viste sig dertil at ligge på anlæggets flade bund, samt at bevæge sig op af grubens 

kanter. Ved den sidstnævnte iagttagelse, kunne det sluttes at, der havde været en afbrænding i 

anlægget. Det halve kar var blevet deponeret, da bålet enten var udbrændt eller aftaget i styrke – det 

var derfor ikke påvirket af flammerne.  

 

Karret skulle vise sig at høre til en meget spændende type, som kendes fra store dele af Europa, og 

som benævnes efter den klokkeformede karform, hvorved kartypen kaldes et klokkebæger. Keramik 

af denne type knyttes til den fælleseuropæiske klokkebægerkultur. Levn der kan knyttes til 

klokkebægerkulturen, er relativt sjældne i Danmark, men de kendes dog efterhånden relativt 

Figur 28. Brandgruben med den halve kværnsten ses her i 
fladen inden udgravningen. Foto: Museet på Sønderskov. 

Figur 29. gruben ses her delvist udgravet. I bunden lå den 
halve kværnsten. Foto: Museet på Sønderskov, 
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hyppigt fra Vejen Kommune, og særligt fra Holstedegnen. Det her fundne kar var sirligt 

ornamenteret med geometriske mønstre (fig. 31). Desværre kunne resten af karret ikke findes i 

gruben og skårenes brudzoner var tydeligvis gamle og nedslidte. Karret var således deponeret i halv 

tilstand. 

   De seks potter fra K17 havde også en klokkeform, og kan ligeledes være inspirerede af dette 

fælleseuropæiske kulturkompleks. 

 

 

Klokkebægerkulturen var som nævnt et paneuropæisk kulturfænomen, hvis udbredelse foregik 

gennem et omfattende handelsnetværk, hvor fornemme metalgenstande udveksledes. Kulturen 

dateres traditionelt til perioden 2500-1900 f.Kr., men nye resultater antyder, at de sidste 

strømninger endnu prægede de nuværende danske områder indtil 1750 f.Kr. I nationalt perspektiv 

må perioden regnes for særlig vigtig, da det er første gang, man indgår i decideret samhandel med 

de omkringliggende lande. Kulturen kendes mod syd helt til Spaniens sydkyst og strakte sig til 

Danmark mod nord. I øst kunne den dertil spores helt til Ukraine, i vest helt over til Irland – 

netværket var enormt. 

 

Den rituelle nedlæggelse af klokkebægre er blandt danske udgravninger sjældent påvist, men 

pudsigt nok blev et af de mest interessante eksempler udgravet kun ca. 350 m sydvest for Nørregård 

i 1993 ved de store motorvejsgravninger. Således blev der dengang udgravet en dateringsmæssigt 

isoleret grube, som havde store ligheder med de her beskrevne gruber. Således viste bundlaget sig at 

være stærkt ildpåvirket. I brandlaget blev der gjort to meget interessante fund, nemlig dele af to 

klokkebægre og en klynge vævevægte. Vævevægtene vakte stor forundring, og endnu regnes de for 

at være blandt de ældst kendte i Skandinavien. Herved har Holsted bidraget med dels spektakulære 

vævevægte og dels et af de ældste komplette kværnstenssæt. Genstande som tilsyneladende var 

rituelt deponerede. 

   

 

Figur 30. Gruben med klokkebægerkeramikken og det brændte 
bundlag ses her i profil. Karret er angivet med blå pil. Foto: 
Museet på Sønderskov. 

Figur 31. Den fornemt udsmykkede karside ses her rentegnet. 
Bemærk den halve klokkeform, som ses ved profiltegningen 
til venstre. Tegning ved Bente Grundvad. Museet på 
Sønderskov. 
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De dybe anlæg (omkring 2800-1700 f.Kr.) 

Fordelt over hele udgravningsarealet på syd-, vest- og nordsiden blev der undersøgt i alt 32 meget 

sælsomme, voluminøse nedgravninger (fig. 32). Anlæggene var meget karakteristiske ved fladen i 

forhold til undergrundssandet, men de var af så store dimensioner, at de ofte indledningsvist blev 

fejltolket som grubehuse eller forsænkede hustomter. Endnu er det ikke afgjort, hvordan disse 

anlæg bør betegnes. Er det jordfæstegrave af en hidtil ukendt type, er det anlæg beregnet på 

produktion, eller er det noget helt tredje? 

   Når mulden var fjernet fremstod anlæggene som ovale, brune aftegninger, hvoraf det centrale 

område var stærkt præget af brændt tømmer og rødbrændt sand (fig. 33). Dimensionerne varierede 

en anelse, men de største kunne være op mod 3,5 m lange og knap 2 m brede. Langt hovedparten 

var orienteret enten Nv-Sø eller Nø-Sv. Kun ganske sjældent var de orienterede N-S eller Ø-V. Det 

omtalte brændte centrale lag fremstod ofte som det mest interessante, da dette ofte indeholdt fund i 

form af keramik og flintafslag. I et tilfælde blev der endda fundet en halv kværnsten. 

   Der blev eksperimenteret med udgravningsmetoderne af disse anlæg, men alle viste det samme 

resultat. Gruberne viste sig således at være mellem 170 og 230 cm dybe fra undergrundsniveau. 

Siderne var i alle tilfælde svagt skrånende for til sidst at ende som en tragtformet, helt fladbundet 

nedgravning (fig. 34). Brandlaget kunne i profilen bestemmes at have været rundbundet, og i 

enkelte tilfælde kunne der ses rester efter to brændinger. Som følge af anlægsdybderne var fylden 

oftest skredet sammen med tiden, hvilket bevirkede, at der ofte kunne ses en lodret trækulsstribe, 

som gik hele vejen ned til bunden. Bunden fremstod kisteformet i fladen, men siderne kunne være 

præget af tryk ovenfra, hvilket forårsagede illusionen af en butterfly-formet bundhorisont. 

  

 
Figur 32. De 32 meget dybe gruber ses her markeret med rødt. Bemærk den sydlige øst-vest orienterede linje. Med turkis er de 
sikkert påviste enkeltgrave vist. Grå er moderne forstyrrelser. Grafik: Museet på Sønderskov.  
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Fylden mellem ”kisten” og det brændte tømmer ved toppen var i alle tilfælde genindkastet 

undergrundsand, hvilket viste, at anlæggene var blevet lukket i hast. 

 

Det var vanskeligt at se systemer i placeringen af disse anlæg i felten under den fysiske 

udgravningsproces. Først da feltet fremstod færdigafdækket, syntes det muligt at ane visse mønstre. 

Det ses således på fig. 32, at særligt de sydligste gruber var placeret to og to. Endvidere fremtonede 

der sig en øst-vest orienteret linje, som bevægede sig fra pumpehusgrunden mod vest og ud af feltet 

mod øst. Der var dog talrige afvigere fra disse små grupperinger og den mulige linje. Også mod 

nordøst kunne en gruppe af disse huller udskilles. Her kunne der dog ikke spores placeringsmæssige 

mønstre eller linjer. 

   Den sydlige linje syntes at afspejle en afgrænsning af et bestemt areal. Muligvis var der tale om 

en afgrænsning af højdedraget – majoriteten af anlæggene var placeret i nogenlunde samme højde 

over havoverfladen. Desværre syntes de perifert placerede dybe anlæg at afkræfte dette. 

 

Udgravningerne af disse dybe anlæg voldte en del frustrationer, da det tidligt blev kendt, at 

arbejdsbyrden var voldsom stor i forbindelse med håndskovlingen ned gennem lagene. Afvigelserne 

mellem nedgravningerne var meget små, hvorved følelsen af rutinearbejde opstod. Udregninger 

viste at undersøgelserne af disse gruber involverede håndgravning af gennemsnitligt 11 m
3
 sandet 

materiale. 

   Enkelte anlæg biddrog imidlertid med meget spændende viden. I et anlæg var det således meget 

tydeligt, at fylden som nævnt blev genindført i stor hast. Således kunne der i en tværprofil ses en 

stor blok undergrundssand, som endnu tydeligt var blevet optaget i en klump og på forunderlig vis 

havde bevaret sin form, da den blev kulet tilbage i hullet (fig. 34). Vigtigst af alt syntes det dog 

muligt at bevise, at den kisteformede bund havde været klædt med lodret stillede planker. Det havde 

længe været diskuteret, hvorvidt en række farveforskelle ved bunden kunne tolkes som tømmerspor 

eller ikke – denne diskussion ophørte endeligt ved udgravningen af de sidste to eksempler. Heldige 

omstændigheder havde betydet, at netop disse to gruber var gravet så dybt ned i undergrunden, at 

grundvandsspejlet periodevist havde udsat plankerne for så store mængder fugt, at stavene endnu 

var så velbevarede, at træets struktur endnu kunne ses. (fig. 35). 

   Endelig skal de gruber, som indeholdt daterende potteskår betragtes som vigtige. Ikke alle anlæg 

indeholdt daterbare genstande, men i de tilfælde hvor der kunne erkendes sådanne, viste det sig, at 

der var en relativt stor spredning dateringsmæssigt. De yngste stykker keramik stammede således 

fra tiden mellem 2000-1750 f.Kr., mens de ældste tilsyneladende var 500 år ældre. Desværre blev 

der ikke fundet komplette kar i anlæggene, og et særtræk var, at alle genstande – både flintafslag og 

keramik – blev erkendt i det centrale brandlag. Det genindførte undergrundssand, som lå under 

brandlaget, var aldeles fundtomt. Dette indikerede også, at det opgravede materiale var blevet 

tilbageført efter et kort tidsrum.  
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Figur 33. Tre forskellige eksempler på de dybe grubers karakter i fladen. Til venstre ses en af de gruber, som tydeligt viste, der 
var tale om ét sammenhængende stykke brændt egetømmer. I midten kan en rødbrændt bræmme ses ved siden af det mørke 
trækul – dette viser, at der har været tale om meget intens varme. Til højre ses et eksempel, hvor trækulslaget kun svagt kunne 
anes. Fotos: Museet på Sønderskov. 

 

 

 
Figur 34. To eksempler på meget informationsrige profiler. Til venstre skal bemærkes to aspekter, dels at der ses to brandlag i 
form af de to sorte trækulsstriber, som ses under fotostokken, og dels en næsten lodretstående mørk stribe (markeret med blå 
pil), der bør tolkes som et plankespor. På profilen til højre skal særligt den lyse rektangulære plet bemærkes (markeret med blå 
pil). Denne fremstod nemlig som en genindført blok undergrundssand, som endnu havde bevaret sin oprindelige lagdelte 
struktur. Dette indikerer kraftigt, at sandet var blevet kastet meget hurtigt tilbage i det opgravede hul. Fotos: Museet på 
Sønderskov. 
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Figur 35. Én af de to dybe gruber med kistespor ses her i flade og bundprofil. Træsporene ses i form af de brune, svagt 
halvmåneformede aftegninger. Tydeligst ses de i profil, hvor et plankestykke tilsyneladende er trykket ned i undergrundssandet. 
Bemærk desuden anlæggets butterflyform. Foto: Museet på Sønderskov. 



  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 30 

 

 

Vedrørende disse anlæg skal det understreges, at der er stor usikkerhed mht. klassifikation. 

Anlægstypen er hidtil sjældent forekommende. Således har undertegnede kun været i stand til at 

finde lignende eksempler ved ganske få arkæologiske undersøgelser fra øvrige områder end det 

nuværende Vejen kommune. Arkæologer fra Ribe har udgravet ét eksemplar, Vejle Museum 

ligeledes ét eksemplar og Ringkøbing-Skjerns Museum har udgravet en plads med flere 

eksemplarer. Senest har Museum Sønderjylland udgravet en håndfuld af typen ved Vamdrup, som 

ligger lige uden for Vejen kommune.   

   Særligt pladsen fra Museum Midtjyllands ansvarsområde skulle vise sig interessant, da flere af 

disse nedgravninger beviseligt var overlejret af en højtomt fra enkeltgravstid. Fra det nuværende 

Vejen Kommune kendes der imidlertid flere lokaliteter med anlæg af denne type (fig. 36). 

Anlæggene er påvist ved Guldagergård mellem Brørup og Holsted (HBV 357 Guldagergård), 

Veerst (HBV 1404 Ny Løkkegård FU), Rødding (HBV 1427 Rødding nord SYS) og Holsted (HBV 

931 Nørregård IV og HBV 1464 Nørregård VIII & IX samt HBV 1454 Holsted Åmark II). Fra 

HBV 1427 foreligger 14C analyser, som bredt daterede anlæggene til senneolitikum. Disse 

dateringer stemmer glimrende overens med keramikdateringer, som kunne bestemmes i de hér 

fundne gruber. 

 

 
Figur 36. Udbredelseskort over forekomsten af de dybe anlæg i Vejen kommune. Længst mod nord Bække Mark, øst derfor Ny 
Løkkegård ved Veerst, de tre stjerner mod vest er forekomsterne omkring Holsted og sydligst Rødding. Stor Stjerne angiver mere 
end 20 eksemplarer af de beskrevne nedgravninger, mens lille stjerne angiver undersøgelser, hvor der findes færre end 20. 
Grafik: Museet på Sønderskov. 
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Det er undertegnedes tolkning, at der er tale om anlæg af en hidtil ukendt type fra SN I & II. På 

trods af, at der ingen gravgaver kendes fra disse nedgravninger, så vidner deres fysiske udformning 

og særligt det konsekvente flade bundniveau om, at der kunne være tale om en art jordfæstegrave. I 

to tilfælde var det endvidere muligt at påvise kistespor, der tydeligt viste, at kisten var konstrueret 

ved stave sat ned i undergrunden. Kisten kan imidlertid også have haft en funktion i forbindelse 

med produktion af ukendt karakter. 

    

Naturvidenskabelige analyser af brandlaget foretaget af Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård, 

har biddraget med interessante aspekter. Afbrændingen, som tydeligt er foregået i anlæggene, har 

således i samtlige vedbestemte prøver vist sig at være eg. Ofte syntes der at have været tale om en 

stamme, som kun blev delvist forkullet. I enkelte tilfælde blev det påvist, at der havde været to 

brændinger i anlæggene. De havde givetvist fundet sted med et vist tidsmæssigt spænd, for mellem 

de to lag lå op mod en halv meter sammenskreden fyld. I flere tilfælde har lagenes skred været så 

markant, at en lodretstående trækulsholdig stribe var synlig hele vejen ned gennem anlægsprofilen.  

 

Til sidst skal det her nævnes, at der ved gennemgang af udgravningsresultaterne fra 

pumpehusgrunden vest for nærværende udgravningsareal, viste sig at være udgravet endnu tre af 

disse anlæg. Disse blev desværre udgravet med gravemaskine, og en del viden er derfor gået tabt. 

De tre tidligere undersøgte grubers placeringer er dog interessante, da den førnævnte øst-vest 

orienterede lange linje af anlæg tydeligvis fortsatte mod vest. 

   Ved den tidligere udgravning blev gruberne desværre ikke præcist dateret, men efter de her 

erkendte dateringer, blev det muligt at sætte dem i en mere præcis sammenhæng. 

 

Hermed slutter den overordnede præsentationen af de samlede udgravede levn fra 

bondestenalderens slutning. 

 

 

Langhuse fra ældre bronzealder (omkring 1500-1200 f.Kr.) 

Med bronzealderens komme opstod der vigtige forandringer i Skandinavien. De fornemme 

redskaber af sten blev gradvist udskiftet med de nye, skinnende bronzegenstande. De tidligere så 

vigtige specialiserede flintsmede mistede deres betydning i samfundet. Ved overgangen fra sten- til 

bronzealder var landskabet i Jylland blevet ændret markant. Som følge af landbruget var store 

skovarealer blevet ryddet til fordel for åbne marker. Desuden var der anlagt gravhøje i tusindevis, 

som kunne ses vidt og bredt. Gravhøjene lå ofte langs vejforløb og ved åer – kort sagt ved alle 

potentielle færdselsårer, og muligvis afgrænsede højene tilmed små territorier og samfund. 

   Ved denne tid begyndte en tydelig hierarkisering i samfundet af opstå. De dårligst stillede efterlod 

sig nærmest ingen spor arkæologisk, og det samme gjaldt børnene, men fra samfundets elite kendes 

der talrige fornemme smykker og våben i bronze og guld, udsøgt vævede tekstiler og resterne efter 

meget store, tømmerkrævende langhuse. Hvad de rige krævede i livet forventedes i ligeså høj grad i 

efterlivet – gravhøjene som tidligere havde været små blev nu meget store og synlige i landskabet. 

De krævede enorme mængder tørv og arbejdskraft. Ingen måtte være i tvivl om den dødes status, og 

ingen måtte tvivle på efterkommernes betydning og magt. En ledende elite var opstået og deraf også 

krige og stridigheder. 
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   Religionen syntes ligeledes at undergå markante forandringer i denne brydningstid. Solen og 

månen var endnu de vigtigste, styrende kræfter, men komplekse myter var opstået, og mystiske 

væsner blev nu fremvist i motiver på sten og på klippeflader.  

 

Fra motorvejsudgravningerne og den mindre undersøgelse ved pumpehuset var det kendt, at der ved 

denne udgravning ville være meget stor sandsynlighed for at finde langhuse fra bronzealderen. 

Således blev der i 1993 undersøgt fire af disse under motorvejen, og på nabomatriklen endnu to, 

hvoraf det ene var blandt de hidtil størst fundne i Danmark. Hele 41 m målte dette hus fra gavl til 

gavl. 

   Mistanken blev hurtigt bekræftet. Allerede kort inde i undersøgelsesforløbet, dukkede det første 

meget store langhus op under mulden. Hurtigt derefter endnu et, og da undersøgelsen var 

tilendebragt, var i alt 5 hustomter blevet totalt udgravet. 

 

Hustypen var af en ny type, i forhold til bondestenalderens byggeskik. I stedet for to-skibede 

fremstod konstruktionerne ny som treskibede. De treskibede langhuse (fig. 37) var den hyppigst 

anvendte hustype fra midten af bronzealderen indtil middelalderens begyndelse omkring 1050. 

Hustypen kaldes treskibet, da der i husets indre rum var to stolperækker, som løb i husets 

længderetning. Disse stolperækker bar selve husets tagkonstruktion, hvilket betød, at stolperne 

skulle stå i tilnærmelsesvise par. Ved tilstedeværelsen af de to stolperækker blev husets indre 

inddelt i tre aflange dele, som det ofte ses i kirkerne i dag. Husets vægge var i ældre bronzealder 

konstrueret ved et stolpefunderet skelet, der var udfyldt med vandretliggende planker i en såkaldt 

bulvæg. Det vides fra de arkæologiske undersøgelser, at husene i ældre bronzealder blev bygget i 

eg, og faktisk vides det fra analyser af pollenmateriale, at netop de store egeskove i Danmark svandt 

ind i bronzealderen – dette skal sandsynligvis ses som et resultat af den meget tømmerkrævende 

byggeskik, som blev anvendt.   

 

 

 
Figur 37. Det meget store treskibede langhus, K1, fra Kongehøjudgravningerne ved Vejen ses her grafisk rekonstrueret. Huset var 
bygget på helt samme vis, som de samtidige bygninger, der blev udgravet ved nærværende undersøgelse. Dog var 
kongehøjhuset få meter længere. Grafik ved N. Wehde. Museet på Sønderskov. 



  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 33 

 

Den mest velbevarede af de fem ældre bronzealderhuse lå på højderyggens højeste plateau på et 

sted, hvor undergrunden bestod af rent sand. Huset havde helt cirkelrunde stolpehuller, hvori der 

ofte var spor efter selve stolpen, der oprindeligt stod i nedgravningen (fig. 38 & 39). Vægstolperne 

var regelmæssigt placerede og dannede helt parallelle vægge og rundede gavle – disse karakteristika 

var medvirkende til at huset kunne dateres. Også de to tagbærende stolperækker var placeret helt 

regelmæssigt i 9 tagbærende sæt. 

   Huset var orienteret Øsø-Vnv og var ca. 35 m langt og ca. 8 m bredt. Der kunne hverken udskilles 

indgange eller separate rum, men bevaringsgraden var dog høj, hvilket illustreredes ved de mange 

stolpespor. 

   Nær begge gavle blev der erkendt talrige gruber med sortbrændt fyld og enkelte ildskørnede sten 

– såkaldte kogestensgruber. I alt blev der fundet 9 af disse. De blev alle tolket som jordovne, som 

havde varmet huset og fungeret i forbindelse med madlavning.  

 

Dette hus kunne nøje sammenlignes med et tilsvarende langhus fundet ved Kongehøj syd for Vejen. 

Ved udgravningerne af Kongehøjhuset lykkedes det udgraverne at vise, at huset var brændt ned, 

samt at udrede en rumopdeling ud fra tilstedeværelsen af brændt korn i stolpehullerne. 

   Med disse resultater i erindring, var det håbet, at nærværende undersøgelse kunne biddrage til 

forståelsen af rumudnyttelsen i langhusene fra ældre bronzealder. Derfor blev al fyld fra alle 

stolpehuller i Nørregårdhuset indsendt til naturvidenskabelig analyse. Resultaterne skuffede dog 

stort, eftersom der nærmest ikke kunne vises spor efter brændt korn eller andet organisk materiale. 

Heller ikke fylden fra kogestensgruberne kunne biddrage med ny viden. 

   Fra den grundige udgravning af alle anlæg kom der dog en række vigtige genstandsfund i form af 

potteskår. Keramikken var af en særlig grov type, som kunne dateres til ældre bronzealder periode 

II og III. 

 

 
Figur 38. Det første fundne store langhus fra Nørregårdudgravningerne ses her digitalt rentegnet. Grøn er stolpehuller og med 
cirkulær streg er stolpespor opstreget. Sort er kogestensgruber, og grå er forstyrrelser. Grafik: museet på Sønderskov. 



  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 34 

 

 

 
Figur 39. Stolpehullerne til det store langhus fra ældre bronzealder ses her optegnet med mel, mens de to arkæologer sætter 

husets størrelse i perspektiv. Bemærk at huset strakte sig ind under haven i baggrunden. Huset blev udgravet over to 

ombæringer pga. dette. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

 

Efter udgravningen af ovenfor beskrevne langhus, blev det antaget, at der ikke kunne skjule sig 

flere storhuse på udgravningsarealet. Denne antagelse blev dog bragt til skamme, da den vestligste 

af de to moderne gårde blev fjernet og mulden derpå afrømmet. Midt mellem cisterner, kloakrør, 

ledninger og asbest blev der fundet endnu en meget stor konstruktion (fig. 40). 

   På trods af talrige moderne forstyrrelser var det muligt at erkende to rette vægforløb og en rundet 

gavl mod øst. Huset var så regelmæssigt konstrueret, at det i enkelte tilfælde var muligt at grave de 

moderne forstyrrelser bort, og derved finde manglende stolpehuller derunder. Det var tydeligt ud fra 

de symmetriske træk og de meget cirkulære stolpehuller, at dette hus også skulle dateres til ældre 

bronzealder. 

   Heller ikke ved dette hus kunne der påvises rumopdelinger, og dertil kunne der heller ikke 

erkendes kogestensgruber ved gavlene. Huset fremstod relativt blottet for særtræk. Dog kunne det 

bestemmes, at huset var ca. 37 m langt og ca. 8 m bredt. Dermed en anelse større end det først 

fundne. Dertil skal det tilføjes, at huset var det fjerde hus på højdedraget, som målte mere end 30 m 

i længden. Kun sjældent findes der så mange store langhuse fra ældre bronzealder på samme 

højderyg. 
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Figur 40. Under Mariegårdsvej nr. 5 dukkede dette 37 m lange hus op. Huset var stærkt forstyrret af moderne nedgravninger 
(grå), og aktivitetsspor fra yngre perioder (rød). De grønne markeringer er stolpehuller hørende til huset, mens sort er en 
kogestensgrube og gennemsigtig er et af de meget dybe anlæg, som tidligere er beskrevet. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

Den gængse tolkning af de store huse er, at de hørte til bronzealdersamfundets elite. Man ved dertil 

at huset foruden bolig ofte indeholdt stalde, hvor husdyrene stod. Denne konstruktionsvariation er 

endnu relativt sjældent forekommende i Danmark, og derfor er det forholdsvis høje antal langhuse 

fra Vejen kommune af forskningsmæssig stor betydning. Ved at sammenligne de udgravede huse i 

regionen kan der sammenstykkes et temmelig komplet billede af hustypen. Fra udgravningerne ved 

Mannehøj og Kongehøj syd for Vejen vides det eksempelvis, at båseskillerummene var placeret i 

husenes midterste tredjedel. Der er intet til hinder for, at det samme engang kunne ses i de nærmest 

monumentale langhuse ved Nørregård. 

 

Foruden de meget voluminøse langhuse, blev der også udgravet tre mindre, samtidige huse ved 

nærværende udgravning. To af disse var så identiske, at man kunne forledes til at tro, at de var 

bygget efter samme skabelon. Medregnes et af husene fra 1993-undersøgelsen øges antallet af 

næsten ens huse til tre. I det følgende vil kun det ene af disse huse blive beskrevet. 

   Begge de relativt ens huse blev fundet isoleret beliggende svagt trukket ned af den sydlige 

skråning, bort fra de store langhuse og gravhøjen, som lå på højderyggens østligste højdepunkt 

(Bilag II). Begge huse var, ligesom de store, kendetegnede ved næsten cirkulære stolpehuller, som 

var helt regelmæssigt placerede (fig. 41). Dertil var det karakteristisk, at gavlene var svagt rundede 

og at væggene var helt parallelle. I begge huse kunne der desuden erkendes de sædvanligt 

forekommende kogestensgruber nær gavlene. 

   Husene var funderet på tre eller fire stolpesæt, og havde derfor fremstået som treskibede huse. 

Heller ikke ved disse kunne der udskilles rum eller indgangspartier. Husene målte mellem 15 og 16 

m i længden og var henholdsvis 5,5 m og 6 m brede. Dertil var de begge orienterede 

tilnærmelsesvist Ø-V. 
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   Begge huse blev udgravet ved simpel gravning med skovl, hvorefter profilerne af hvert stolpehul 

blev registreret. Et interessant aspekt ved at undersøge samtlige anlæg, var at der blev fundet 

enkelte potteskår, som kunne dateres til ældre bronzealder. Dette bekræftede den typemæssige 

datering af husene. 

 

 
Figur 41. Det ene af de to næsten ens huse fra ældre bronzealder. Bemærk den enlige kogestensgrube i husets vestlige tredjedel. 

Grøn markerer stolpehuller, cirkulær streg viser stolpespor, mens sort er kogestensgruber, hvoraf den sydligste ikke kan knyttes 

sikkert til huset. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

Disse mindre huse regnes for bolighuse, og muligvis skulle de relateres til en samfundsgruppe 

umiddelbart under eliten. Dette antydes primært ud fra dimensionerne. Det vides imidlertid ikke 

hvorledes relationen var mellem beboerne i de store og små huse. Var der tale om høvding og 

undersåt, eller var der tale om et frit miljø, hvor parterne var ligeværdige? 

 

Foruden de 5 huse blev der også fundet enkeltliggende affaldshuller fra den ældre bronzealder. 

Fælles for affaldsgruberne var, at de alle var trukket ned af den sydlige bakkeside, langt væk fra 

beboelseshusene. 

   I brugstiden var hullerne sikkert blevet brugt til at bortskaffe husholdningsaffald præcis som små 

møddinger. Det eneste der blev fundet i disse huller var imidlertid potteskår, eftersom alle spor efter 

organisk affald var helt forgået. 

   Gruberne var af relativt beskedent omfang, og det er sandsynligt, at lignende anlæg kunne findes 

på matriklerne syd for Energivej. Sådanne blev dog ikke erkendt ved forundersøgelserne af området 

i 2006 – årsagen hertil var givetvist, at affaldsgruberne var placeret for spredt, til at egentlige 

udgravninger med rimelighed kunne foretages. 
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Set i perspektiv var erkendelsen af det samlede antal langhuse – de ældre undersøgelser medregnet 

– af stor forskningsmæssig betydning. Placeringen af både huse og affaldsgruber berettede stort om 

udnyttelsen af et givent areal i ældre bronzealder. Vigtigheden understreges blot yderligere, hvis 

Kongeåen og landskabet der ligger op til, betragtes som en afgrænset region. På højderyggen langs 

Kongeåen er der således nu erkendt talrige ældre bronzealderbopladser, som alle illustrerer de 

samme tendenser i landskabsudnyttelsen. 

   Mønstrene synes at vise, at bebyggelserne lå på højdedrag nær færdselsårer, som kunne bestå af 

vejforløb, åer og større vådområder. Særligt ved knudepunkterne fandtes de største pladser. Et 

særdeles vigtigt sted findes netop syd for det nuværende Vejen, hvor den jyske højderyg overskæres 

af Kongeåen. Vejen kommune er kendetegnet ved talrige linjer af gravhøje, og inden for de seneste 

årtier er talrige bopladser blevet arkæologisk undersøgt. Blandt de vigtigste skal nævnes 

Kongehøj/Mannehøj ved Vejen på nordsiden af Kongeåen. På Sydsiden skal nævnes Bdr. Gram, 

hvor det hidtil største danske hus fra ældre bronzealder blev udgravet af Museum Sønderjylland i 

1995. Ved erkendelsen af lokaliteten ved Nørregård er endnu en meget vigtig boplads tilføjet til den 

danske nationale forskning i samfundet i ældre bronzealder. 

 

 

Den yngre bronzealders spredte bebyggelse og kultdyrkelse (ca. 1100-500 f.Kr.) 

Ved indgangen til perioden vi i dag benævner yngre bronzealder havde landskabet i Danmark 

gennemgået en enorm forandring. De store egeskove var blevet ryddet, for tømmeret var brugt til de 

monumentalt store langhuse i ældre bronzealder. Landbruget udvikledes med skovenes forsvinden, 

og afgrøderne blev mere varierede. Og det er sandsynligt, at husdyrdriften blev mere almindelig. 

Danmark var præget af bondestanden, men handelen med de sydligere nabolande blev mere 

kompleks, hvilket særligt de relativt mange genstande af bronze og guld bekræfter. De mest kendte 

af disse fund er de svungne bronzelurer, som bl.a. blev vist i forbindelse med dansk 

nationalpropaganda ved afstemningen om de nordtyske regioners tilhørsforhold til Danmark. To af 

disse lurer blev fundet i Maltbæk Mose, som ligger blot 15 km øst for Holsted. Én af de danske 

eksportvarer var rav, som var et eftertragtet råprodukt i middelhavsområdet. 

   Overalt på de højtliggende plateauer lå de kolossale gravhøje fra ældre bronzealder. Overalt var 

gravmonumenter synlige, og de tidligere omtalte linjer af gravhøje var nu endnu tydeligere. Et 

færdselsnet var etableret i løbet af den ældre bronzealder.  

   Muligvis som en naturlig følge af reduktionen af egetømmer, begyndte man i yngre bronzealder at 

rejse markant mindre huse. Husene var alle treskibede, men måden at bygge væggene på var 

forandret. I stedet for en ramme funderet ved regelmæssigt placerede, store stolper valgte man nu at 

grave en grøft, hvori man placerede planker, som blev stillet tæt, så de udgjorde en væg. Fra talrige 

udgravninger vides det, at væggene kunne være tætnede med ler blandet med halm og strå. Husene 

begyndte desuden at få tydelige indgangspartier.  

   Husets indre var oftest opdelt i en bolig mod vest og en lille stald mod øst. Inde i huset kunne der 

være gravet små opbevaringshuller, og i sjældne tilfælde blev der nedgravet genstande af årsager, 

som i dag er uforståelige. Disse oldtidssager tolkes ofte som rituelt deponerede. 
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Socialt var der endnu en forskel at spore i samfundet. Forskellene var særligt tydelige at spore i 

genstandene, som fulgte de døde i gravene. Gravgaverne kunne være meget fornemme, og mange af 

dem var omhyggeligt dekorede. De rigeste fik deres mest prestigefyldte genstande med til efterlivet, 

og de mindre rige søgte at følge dette eksempel, blot med mindre værdifulde genstande. Måden at 

behandle de døde på havde undergået en radikal forandring. I stedet for at begrave sine døde i hel 

tilstand, valgte man nu i stedet at brænde de afdøde og hælde asken i en urne eller i et simpelt hul i 

jorden. Urnerne blev nedgravet på særligt udvalgte steder. Især ældre gravhøje var yndede mål for 

gravlæggelse, men der blev også anlagt nye høje. Dertil opstod der sidst i perioden, ved overgangen 

til ældre jernalder, en ny tendens. Denne dikterede, at de døde måtte lægges nær hinanden på 

afgrænsede arealer – de første gravpladser var opstået. På disse pladser kunne gravene være 

omgivet af små grøfter og lagt under lave jordtuer, men langt flere grave blev placeret under flad 

mark. 

 

Ved nærværende udgravninger blev der fundet to huse fra denne periode. Begge var placeret på den 

sydlige skråning lidt borttrukket fra det store flade, vindomsuste plateau. De var helt ens i 

konstruktionen, men det ene fremstod langt bedre bevaret end det andet. Begge huse var af den 

ganske ordinære type, men begge bød på interessante genstandsfund, hvoraf særligt det ene kunne 

tolkes som rituelt deponeret, mens det andet vidnede om et meget vigtigt aspekt af dagligdagens 

gøremål for oldtidens mennesker. 

 

Det først fundne af de to huse var placeret på en lomme af rent undergrundssand, og det fremstod 

meget velbevaret (fig. 42 & 43). Det var orienteret Nnø-Ssv og målte 14,5 x 5,5 m. Huset var 

treskibet og funderet ved fire sæt tagbærende stolper. De var regelmæssigt placeret på husets 

længdeakse men lidt skævt placeret sætvist på tværs af husets rum. Som følge af den høje 

bevaringsgrad var den østlige gavl angivet ved en jordgravet grøft, som havde rundede hjørner, men 

ellers dannede en ret gavl. Tilnærmelsesvist midt på husets langvægge kunne der ses stolpehuller 

efter en nordlig og en sydlig dør, som havde været placeret præcist overfor hinanden. 

   At der kun blev erkendt væggrøft ved den østre gavl er et fænomen, der ofte ses ved denne 

hustype fra perioden. Fra den øvrige væg kunne der kun erkendes meget lidt, så husets præcise 

længde kunne reelt ikke bestemmes. Dog blev der i husets vestligste ende undersøgt en 

nedgravning, som først formodedes at være en del af husets vestgavl. Nedgravningen viste sig dog 

langt mere interessant end som så – således viste der sig nederst i anlægget at ligge et fornemt fund 

i form af en ildslagningssten. Det er blevet foreslået, at stenen var blevet nedlagt som et offer til 

husets åndelige beskytter. Sikkert er det dog, at fundet repræsenterer en handling, som var særdeles 

vigtig for bronzealderens folk; nemlig det at holde sit bål ved ild. 

   Foruden ildslagningsstenen blev der kun fundet ganske få potteskår. Huset blev samlet dateret ud 

fra konstruktionstypen og det erkendte fundmateriale. 
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Figur 42. Det bedst bevarede af de to huse fra yngre bronzealder ses her digitalt rentegnet. Alle gule anlæg hører til huset. 
Ildslagningsstenen blev fundet i nedgravningen længst mod vest. Den grå stribe, der skærer væggrøften er en moderne grøft, 
som bevægede sig gennem hele udgravningsfeltet. 

 

 

 
Figur 43. Samme hus ses her før udgravningen markeret med mel. Bemærk den moderne forstyrrelse nederst i billedet. I 
baggrunden ses pumpehuset, som lå på nabomatriklen mod vest. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Det andet hus fra yngre bronzealder blev udgravet kun 48 m øst for det først beskrevne. I sin helhed 

var dette ikke nær så godt bevaret. Det stod således uden markeringer af vægge og gavle, og den 

ene dørstolpe var særdeles vagt funderet. Præcis som ved det første hus, var også dette treskibet og 

funderet ved fire sæt regelmæssigt placerede stolper. Størrelsen af huset havde ganske sikkert været 

lig det andet hus, men intet kunne sikkert bestemmes, eftersom der ikke blev erkendt levn efter 

væggene.  

   Huset var i sig selv simpelt at udgrave, men centralt i det midterste rum blev der udgravet en 

større nedgravning som indeholdt lidt potteskår i den øverste fyld. Mere interessant var dog et 

genstandsfund, som blev gjort nederst i gruben. Blandt de sidste sten, som blev taget op, skilte én 

sig tydeligt ud ved sine flade sider og tydelige cirkulære nedboring, en såkaldt skålgrube (fig. 44). 

Ud fra skålgruben kunne det bestemmes, at stenen havde været knyttet til religiøse handlinger i 

dagligdagen. Sådanne skålgrubetegn ses i talrige sammenhænge. De kendes både på enorme sten 

samt mindre sten som denne. Særligt interessant er det, at de ofte ses på sten og klippeflader, hvorpå 

der er lavet helleristninger visende ceremonielle aktiviteter. Ud fra denne sammenkobling af 

motiver, er det blevet tolket, at også skålgruberne havde et religiøst formål.  

   Bevidstheden om brugen af skålgrubestenene fortsatte i tiderne der fulgte, og det er ikke 

udsædvanligt at se vikingetidens runeindskrifter ristet på skålgrubesten, og i enkelte tilfælde ses 

bronzealderens skålgruber i granitsten brugt i middelalderens kirkebyggeri.  

 

 
Figur 44. Skålgrubestenen ses her i tegnet form. Tegning ved Bente Grundvad. Museet på Sønderskov. 

    

 

Som det også gjaldt for perioden ældre bronzealder, blev der foruden husene og de to meget 

spændende genstandsfund også undersøgt et større antal affaldsgruber, som kunne dateres til yngre 

bronzealder. Disse var spredt over hele pladsen, men der kunne ikke udskilles et system i deres 

placering i forhold til husene. 

   Fælles for affaldshullerne var, at genstandsmaterialet altid bestod af pottestår og en anelse trækul. 

Der kunne i ingen tilfælde samles hele kar af de fundne skår, hvilket sandsynliggjorde, at gruberne 

indeholdt affald fra dagligdagens hushold.  



  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 41 

 

   Undersøgelserne af gruberne bidrog med en øget helhedsforståelse for den yngre bronzealders 

bosættelse på lokaliteten. 

 

Ved udgravningen af de ovenfor behandlede levn ophørte kontinuiteten af brugen af dette 

arkæologisk undersøgte areal. Men det vides fra motorvejsudgravningerne fra 1993, at 

bopladskarakteren ændredes markant ved jernalderens begyndelse. Således blev der kun ca. 300 m 

mod sydvest undersøgt en meget sjældent forekommende landsbytype fra førromersk jernalder, dvs. 

en landsby dateret til århundredet før Kristi fødsel (fig. 45).  

  Udgravningen af denne landsby indgår endnu i studiet i jernalderlandsbyernes udvikling, men en 

større, samlet afhandling mangler endnu. Ved starten af romersk jernalder flyttede landsbyen til et 

område, som endnu ikke er påvist. Perioden er dog repræsenteret ved udgravninger på Holsted 

Åmark og i Sdr. Holsted. Først i germansk jernalder, omkring 550 e.Kr., blev der igen bygget gårde 

på højdedraget ved Nørregård. 

 

 
Figur 45. Jernalderlandsbyen som blev udgravet i 1993 af Per Ole Rindel og hans hold af arkæologer ses her digitalt rentegnet. 

Det skal understreges, at planen er undertegnedes tolkning. Der kan således være tolkningsmæssige forskelle at påvise, når P.O. 

Rindel afslutter sin forskning i projektet. Gul viser én fase af en indhegnet landsby og mørkegrå endnu en fase. Lysegrå er 

forstyrrelser. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

Et samfund fra ældre germansk jernalder (ca. 400-500 e.Kr.) 

De sidste århundreder før vikingetidens indtræffen var præget af store samfundsmæssige 

forandringer i de skandinaviske lande. I Norge og Sverige kaldes perioden Folkevandringstid, 

hvilket beskriver de primære samfundsforandringer bedre end den danske term, germansk 

jernalder. Store folkemasser flyttede således fra én region til en anden i en søgen efter bedre 

leveforhold. Fra de sydjyske områder flyttede mange til de engelske kongedømmer, og var dér med 

til at danne det tidligste England. Andre, fra det øvrige Europa, flyttede imidlertid til de sydjyske 

områder og samfundet fortsatte sin gang, blot med nye skikke og traditioner. 
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   Imens folkevandringerne stod på, opstod også de første forsøg på at samle Danmark til et rige. De 

første høvdinge eller småkonger nævnes i Frankiske samtidige skrifter, hvilket tydeligt viser, at 

rigsdannelsen var af en vis størrelse, som blev bemærket i de sydligere kongedømmer, og som 

muligvis kunne blive en trussel. Arkæologisk ses tilstedeværelsen af et aristokrati i form af de 

meget store byggerier, der blev igangsat. Anlægsarbejder der var så omfattende, at en magthaver 

måtte have dikteret arbejdet udført af sine undersåtter. Eksempler på sådanne byggerier ses i form af 

rejsningen af Dannevirke, som beskyttede riget og dirigerede handelen med de sydlige nabolande.  

   Også religionen syntes at skifte og blive mere håndgribelig. Den Nordiske mytologi, med Aserne 

og Vanerne eller de Nordiske Guder, som de kaldes i dag, blev en del af hverdagen. Arkæologisk er 

guden Balder og Gudernes konge Odin påvist sikkert allerede fra det 6. århundrede e.Kr., og 

muligvis meget tidligere. 

 

Regionalt er perioden germansk jernalder meget velundersøgt, og langsomt tegner der sig et tydeligt 

billede af et lokalt samfund i tiden omkring 400-750 e.Kr. i Holsted og de nærmeste egne. Ved 

Holsted er der således udgravet betragtelige levn efter to landsbyer, som lå kun godt én km fra 

hinanden. Den ene var placeret helt ned til Holsted Å, og den anden var trukket længere ind på det 

næste høje plateau i landskabet, på stedet der kaldes Holsted Overmark. 

    Men også ved nærværende udgravning, blev der udgravet endda meget interessante levn dateret 

til germansk jernalder. Meget udsædvanligt blev der erkendt en enligt beliggende gård fra perioden 

på den nordlige side af højderyggen, ned mod det store vådområde. Sådanne udgraves kun sjældent, 

hvilket har resulteret i, at den arkæologiske forskning i isolerede gårde har været sparsom. Den hér 

undersøgte gård var tilmed af en usædvanlig stor karakter, og særligt det ene af husene fremstod 

med usædvanlige arkitektoniske træk, mens det andet fremstod væsentligt større end periodens 

gennemsnitlige huse. 

 

Det først udgravede hus fra den erkendte gård fremstod som den største konstruktion ved 

udgravningen, og faktisk er huset blandt de største undersøgte bygninger i Sydvestjylland fra denne 

periode (fig. 46). Huset var 40 m langt og 5,7 m bredt ved midteraksen. Det var meget tidstypisk og 

havde derfor buede vægge. Dette arkitektoniske særtræk blev udviklet i germansk jernalder, og 

årsagen var formentligt, at man søgte at fjerne de tagbærende stolper fra huset rum – dette var dog 

endnu ikke helt muligt, men de krumme vægge øgede væggenes belastningsevne, og der krævedes 

derfor ikke helt så mange tagbærende stolper. Udviklingen blev tilendebragt i slutningen af 

900tallet, hvor husenes centrale rum nu kunne betragtes som deciderede sale. Nærværende hus var 

således endnu at regne for et treskibet hus. 

    Huset var særdeles velbevaret, og faktisk var det kun forstyrret af en bane nedgravet ensilage, 

som havde fjernet en ca. 3 m bred bane i husets østre halvdel. Husets vægge og gavle var synlige i 

form af regelmæssigt placerede stolpehuller, som lå ca. 1,2 m fra hinanden. Også husets mange 

indgangspartier var markeret ved stolpehuller, som stod placeret to og to over for hinanden. I alt var 

der 7 døråbninger i huset, én i den østre gavl, tre i den søndre langvæg og tre i den nordre.  

   Huset var inddelt i to primære rum ved en meget velfunderet skillevæg. Hvorvidt konstruktionen 

havde en stald er usikkert, for i det mindst lige så interessante hus mod syd, kunne der iagttages 
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spor efter båseskillerum. I det tilfælde er det muligt, at det her beskrevne hus kun var beregnet til 

håndværk og bolig. Lige øst for skillevæggen kunne der erkendes et ildsted. 

 

 
Figur 46. Stolpehullerne i det ca. 220 m2 store langhus ses her markeret med mel. Det grå område, der bevæger sig på tværs af 
huset, er ensilage. Pile samt arkæologen bagerst viser dørpartiernes placering. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

Mindst lige så interessant som selve langhuset var et såkaldt saddeltagshegn, som startede ved 

husets vestgavl og bevægede sig stik mod syd (fig. 47). Hegnet fremstod i form af fire parallelle 

stolperækker, hvoraf de vestligste og yderste i forhold til gårdspladsen, skulle regnes som et samlet 

forløb. De stod så tæt placerede, at de tydeligt viste, at den ydre væg havde fremstået enten som en 
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bulvæg eller en fletværksvæk. Det er dog undertegnedes tolkning, at der var tale om en bulvæg, da 

stolperne var meget dybt nedgravede og derfor sandsynligvis skulle bære en vis konstruktion. De to 

østre stolperækker fungerede som tagbærende stolper i et treskibet hus, men der var ingen østvæg, 

så bygningen havde fremstået åben ind mod gården i sin brugstid. Mod syd kunne hegnet følges 

indtil en moderne forstyrrelse. Desværre kunne det ikke genfindes på den sydlige side af 

forstyrrelsen, men hegnets orientering antydede, at det skulle afgrænse en strækning ned mod 

vestgavlen af et umiddelbart samtidigt hus mod syd. 

   Det er meget sandsynligt, at endnu et hegn skulle afgrænse gårdsarealet mod øst. Således kunne 

der ses et stolpeforløb, som gik fra østgavlen af det sydlige langhus og stik nord mod østgavlen af 

det store langhus. Desværre lå det østlige hegnsforløb under en moderne grusvej, som havde 

forstyrret undergrunden samt hegnet, så det fremstod en anelse fragmenteret.   

 

 
Figur 47. Den samlede storgård fra germansk jernalder ses her markeret med grønne stolpehuller. Pile illustrerer indgange i 

husene. Sort er kogestensgruber, som dog ikke kunne knyttes sikkert til gården. Lysegrå er moderne forstyrrelser fra Mariegårds 

brugstid. Grafik: Museet på Sønderskov. 

 

 

Det sydligste af de to huse fra den her behandlede periode, som hørte til storgården, fremstod lige så 

velbevaret som det først beskrevne, men rent konstruktionsmæssigt viste dette langhus mere 

særegne træk end sædvanligt (fig. 48). Huset var igen af den treskibede variant, men der var 

eksperimenteret yderligere med at fjerne de tagbærende stolper fra husets rum. Således var der i 

husets østligste fag kun én tagbærende stolpe, som til gengæld var placeret direkte under rygåsen – 
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præcis som det var sædvanen i de meget ældre huse fra bondestenalderen. Dertil var der centralt i 

langhuset én tagbærende stolpe, som stod i det sydlige tagbærende forløb, der ikke havde en 

makkerstolpe. Muligvis var en del af de bærende 

elementer hér flyttet ud i det nordlige 

indgangsparti, som fremstod, unødigt dybt 

nedgravet. 

   Huset var ca. 30 m langt og ca. 5 m bredt. 

Væggene var ikke buede, og gavlene var svagt 

rundede. Vestgavlen var konstrueret ved 

regelmæssigt placerede stolper, hvorimod den østre 

gavl fremstod langt mere atypisk. Østgavlen var 

således synlig i form af mindst to parallelle 

stolpeforløb. Dobbeltstolperne kunne følges fra 

gavlen og tre fag mod vest, indtil en tydelig 

skillevæg. De dobbelte stolpeforløb indikerede 

meget kraftigt, at langhuset havde fremstået med to 

typer vægkonstruktion. Mod øst af bul- eller 

plankevæg og mod vest af en ukendt vægvariation. 

Den østlige del af huset var desuden kendetegnet 

ved en serie indre stolper, som med stor sikkerhed, 

skulle regnes for dele af båseskillerum beregnet på 

dyrehold. Endeligt kunne der ved ydersiden af 

østgavlens runding erkendes endnu et stolpeforløb 

som muligvis skulle tolkes som skråtstillede 

støttestolper, der skulle støtte væggenes bæreevne i 

forhold til taget. Netop i denne ende var rygåsen jo 

kun båret af en midtsule. 

 

Det kunne ikke udredes, hvorfor gården lå isoleret fra den øvrige samtidige bebyggelse, som kendes 

så indgående fra Holstedegnen. Muligvis havde gårdens beboere ikke behov for landsbyens 

fælleskab for at overleve som agerbrugere, eller også have gårdens ejere et særskilt bierhverv, som 

nødvendiggjorde en distance fra de to landsbyer i Holsted. Der kunne ikke påvises spor efter en 

sådan sekundær virksomhed, og dette må derfor fremstå som et åbent spørgsmål. Fra et enkelt 

stolpehul i det sydlige langhus kunne det bestemmes, at gårdens brugere havde anvendt havre og 

byg i dagligdagen og muligvis endda selv dyrket disse sorter.  

   Det skal nævnes, at der faktisk blev udgravet tilnærmelsesvist samtidige levn ved de samlede 

undersøgelser. På den sydlige side af højderyggen, blev der eksempelvis undersøgt mindre, og 

dårligere bevarede bygninger, som dog ikke vil blive behandlet yderligere her. Dertil blev der også 

udgravet flere affaldsgruber, som bl.a. beretter om udviklingen i keramikvariationer og i enkelte 

tilfælde viser hvilke afgrøder og naturligt forekommende planter, der fandtes ved Nørregård i ældre 

germansk jernalder. 

Figur 48. Det sydlige germanske jernalderlanghus ses her 
udgravet. Væggene og skillevæggen er markeret med flag, 
mens de tagbærende stolper er vist med landmåler-
stokke. Foto: Museet på Sønderskov. 
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   Desværre blev der ikke gjort opsigtsvækkende genstandsfund fra perioden ved disse 

udgravninger, og de samlede dateringer af husene hviler derfor på studiet i husenes konstruktioner, 

samt det fundne keramikmateriale og 
14

C-dateringer. 

  

Med udgravningen af denne ene gård ophørte den bebyggelsesmæssige kontinuitet på ny. Der blev 

ikke rejst bygninger eller gravet efter råstoffer på Nørregårds jorder igen før 1650 e.Kr. Muligvis 

endda først 100 år senere, hvor Nørregård for første gang ses på det historiske kortmateriale. 

   Men som det var tilfældet ved det sidste kontinuitetsbrud, vides det igen, hvor bebyggelsen 

flyttede hen – nemlig til arealerne, der blev udgravet i 1993 under motorvej E20. Ved disse ældre 

undersøgelser, blev der således erkendt massive bebyggelsesspor efter tre gårde – muligvis dele af 

en mindre landsby, som sidenhen blev forladt – fra perioden mellem sen vikingetid og 

højmiddelalder (fig. 50). Resultaterne fra 1993-undersøgelserne vil ikke blive behandlet yderligere 

hér. 

 

 
Figur 50. De tre gårde fra ældre middelalder ses her ved blå anlægsmarkeringer. Særligt gården mod øst var velbevaret. Denne 
bebyggelse blev rømmet senest ved midten af 1200-tallet. Det skal bemærkes, at den viste tolkning beror på undertegnedes 
vurdering. Grafik: Museet på Sønderskov.   

 

 

Præindustriel teglproduktion ved Nørregård (1700-1800 e.Kr.) 

Efter flere århundreder uden egentlig bebyggelse på Nørregårds jorder, begyndte man at udnytte 

arealerne igen senest ved slutningen af 1700-tallet. Ved denne tid var gårdene udflyttet og 

landskabet lignede det, vi ser i dag. Landbruget var endnu landets primære erhverv, men byerne 

voksede hastigt, og handelen var blevet langt mere omfattende. Skibe blev sendt ud med stadig 

øgede mængder varer og vendte hjem med kontakter og eksotika. 

   Landbefolkningen levede af deres agerbrug og dyrehold, men mange havde også sekundære 

erhverv. I Vejen Kommune vides det fra stednavne og arkæologiske udgravninger, at eksempelvis 

hørproduktion var relativt almindelig fra 1600-tallet og frem, men også småindustrier opstod. 
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Samfundsstrukturen havde undergået store forandringer. Der var dog stadig en kongemagt og en 

adel, som sammen dikterede hverdagen for alle, der lå under disse i hierarkiet. 

   Folket i det nuværende Vejen kommune var netop en del af landbefolkningen, og reelt var der 

ingen bydannelse at spore. De nærmeste egentlige byer var Kolding mod øst og Ribe mod Vest. 

Esbjerg var endnu en meget lille by og Vejen og Holsted var kun at betragte som små landsbyer, der 

ikke havde udviklet sig sønderligt siden deres anlæggelse i 1200-tallet.  

 

Allerede inden de arkæologiske forundersøgelser blev udført forud for den hér behandlede 

udgravning, havde Museets arkæologer studeret det historiske kortmateriale, som dækkede 

udgravningsområdet. På de høje Målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet sås både Nørregård 

og gården vest derfor. Dertil var også antydningen af en gravhøj synlig sydøst for Nørregård. 

Gravhøjen kunne delvist genfindes, og den er beskrevet tidligere. På de ældre udstykningskort, som 

blev tegnet i slutningen af 1700-tallet var Nørregård også at finde, og det var herved kendt, at 

gården burde være ældre end det. 

 

 
Figur 51. Her ses den cirkulære aftegning på de høje målebordsblade (markeret med pil). Aftegningen afstedkom eftersøgningen 

af en højtomt, som hurtigt kunne erkendes i form af en ringgrøft. Efter: www.kulturarv.dk. 

    

 

Det var derfor forventet at, undersøgelsen ville vise spor efter disse gårdes tilstedeværelse i 1700-

tallet og måske endda give en datering af deres oprindelse. Dette skulle dog ikke vise sig tilfældet, 

om end der blev udgravet flere affaldsnedgravninger på pladsen, hvori i det mest sædvandlige affald 

var jydepotter. Et affaldshul biddrog dog med et interessant fund, nemlig et stykke bøsseflint, der 

havde siddet på datidens skydevåben, hvor det havde fungeret som antændelse til krudtet. 

Fundamenter til 1600-1700-tallets bygninger kunne ikke erkendes – dertil havde der været 

ombygget og restaureret for meget i tidens løb. 

http://www.kulturarv.dk/
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   I stedet skulle udgravningen berette stort om en særligt interessant sekundær indtægtskilde for 

egnens beboere i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Allerede ved forundersøgelsen 

blev to meget store ildpåvirkede, teglfyldte plamager erkendt. Det blev antaget, at der var tale om 

ovne brugt til teglstensbrænding.  

   Denne antagelse skulle vise sig at være sand. I alt blev der erkendt fire teglovne ligeligt fordelt på 

de to udgravningsetaper. Dertil blev der fundet to lertagningshuller, hvorfra hvert fald en del af den 

ler, der blev brugt til teglstenene kom fra. Dertil blev der fundet en meget flot brønd. 

 

I løbet af 1700-tallets sidste halvdel var det blevet 

stadig mere normalt for landbefolkningen at brænde 

tegl, hvis de naturligt forekommende råforekomster 

tillod det. Der skulle naturligvis bruges store 

mængder ler til stenene, og dertil skulle der bruges 

meget store mængder brændsel. Produktionen 

indledtes med at finde ler, der var anvendeligt. Dette 

ler skulle derpå æltes på et dertil indrettet stenlag. 

Sådanne stenlag kunne desværre ikke påvises ved 

nærværende udgravning, hvilket muligvis skyldtes, at 

de oprindeligt var placeret nær muldoverfladen, og 

derfor med tiden blev fjernet ved eksempelvis 

pløjning. Efter æltningsprocessen skulle hver sten 

formes og stryges separat i rektangulære kasseforme. 

Herefter skulle alle stenene tørre inden selve 

brændingen. I forbindelse med denne tørring opstod 

ofte et pudsigt problem, nemlig det at en hund eller 

kat, eller sågar et lille barn forvildede sig ind over de 

bløde lerblokke, og derved blev deres fodspor 

efterfølgende brændt ind i eftertiden. Særligt én af 

ovnene frembragte sten med hundespor (fig. 52) – 

pudsigt nok blev der fundet et hundeskelet i netop den 

ovn (fig. 53). 

 

Endeligt skulle der også være et større mandskab til at betjene ovnen og særligt til at styre 

brændingen. Selve brændingen tog ca. en uge, og varmen skulle være konstant. Ovnkammeret var 

overdækket og havde formentligt et udtræk, som gjorde det lettere at styre 

varmegennemstrømningen. Mellem fyrrummet og ovnkammeret var der altid en teglstensvæg. I 

denne mur, var der – på de hér erkendte ovne – mellem to og fire fyrhuller, som ledte varmen fra 

ilden ind omkring teglen. I enkelte tilfælde kunne det endnu ses, at muren var lavet af ubrændte 

sten, og i andre tilfælde var åbningerne blevet lukket med opstablede sten. Dette skete givetvist 

også med henblik på at styre varmetilførslen. Inde i kammeret var teglstenene stablet systematisk, 

og der var lavet trækkanaler, hvor varmen kunne løbe uhindret – disse kanaler var præget af et hvidt 

askeholdigt lag og var meget tydelige under udgravningen. Ovnkammerets sider kunne være 

Figur 52. En hund havde forvildet sig ind over de 
nystrøgne teglsten og efterladt et fodspor i én af 
stenene. Stenen var dog forsøgt brændt efterfølgende, 
hvorved aftrykket blev foreviget. Foto: Museet på 
Sønderskov. 
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konstrueret af ubrændte sten, og ofte var kun de nederste skifter blevet brændt igennem. Derfor 

kunne der også være våde sten til stede under udgravningen af de enkelte ovne.  

   Hvis brændingen ikke var tilstrækkelig intensiv, blev stenene ikke hærdet, og hvis temperaturen 

var for høj smeltede stenene – i begge tilfælde ville en hel uges arbejde være spildt. For at holde 

ilden ved lige, skulle der være mandskab ved brændingen konstant, og der måtte være en passende 

forsyning af tørv. Man ved, at der pr. teglsten skulle brændes to stk. tørv, så den samlede 

arbejdsbyrde var meget stor. Det krævede sit at skaffe denne mængde brændsel, særligt eftersom det 

ikke var ualmindeligt at brænde mere end 10.000 teglsten af gangen.  

   En fuldendt brænding var ikke garanti for en perfekt produktion af sten. Ofte var flere sten ikke 

færdige, og andre gange var de smeltet sammen til store klumper. En uheldig fællesnævner for alle 

ovnene ved Nørregård, var at de alle kollapsede i forbindelse med en brænding. I alle tilfælde på 

nær ét havde man forsøgt at grave sig ned til teglstenene for at redde de færdigbrændte sten op. De 

ikke-færdige sten var dem, der blev fundet ved denne udgravning. 

   Slutteligt blev hullet fyldt op med forhåndenværende materiale, og stedet blev forladt. 

 

 
Figur 53. Den nedkulede hund ses her liggende nær toppen på et af fyrhullerne. Hunden var blevet begravet mens opfyldningen 
af teglovnen var i gang. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

Den første teglovn blev fremdraget syd for Mariegårdsvej, lidt neden for lokalitetens højeste punkt. 

Gruben, hvori ovnen var placeret, målte ca. 13x10 m på de bredeste steder, men det lod til, at der 

faktisk var to nedgravninger, hvor selve ovnen var yngst. Der blev håndgravet en 1 m bred grøft fra 

nord mod syd, hvorved udgravningsholdet kunne vurdere anlæggets bestanddele. Dertil blev der 

gravet endnu en grøft, der strakte sig fra midten af første grøft mod øst. Dette skete for at 

bestemme, om ovnen var gravet ned i fylden i et ældre hul, hvilket viste sig at være tilfældet. 
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   Selv ovnen var inddelt i to næsten lige store dele – et sydligt ovnkammer og et nordligt 

fyrområde. Nedgravningen som havde været brugt til fyring og derved repræsenterede varmekilden, 

var karakteriseret ved et meget tydeligt brandlag mod bunden samt et tykt lag teglblandet fyldjord 

derover – det lod altså til, at der kun var fyret én gang i denne meget store ovn. Ved overgangen 

mellem fyrrum og ovnkammer stod en nydelig mur med fire fyråbninger. Muren var lavet af ikke-

brændte sten, hvilket kunne iagttages nærmest undergrunden. 

   Ovnkammeret blev helt tømt for opfyld, hvorved siderne og de sidste, dårligt brændte teglsten 

blev blotlagt. Det kunne herved erkendes, at siderne var meget stejlt nedgravede, og at de havde 

været udsat for en massiv varmepåvirkning, som havde farvet den omkringliggende sandede 

undergrund rød. Ud for hver åbning i den tværgående mur, var der en askeholdig, hvidfarvet 

varmekanal, som strakte sig helt til kammerets bagerste væg. Mellem hver kanal stod der endnu 

dårligt brændte teglsten, som havde været af så ringe kvalitet, at man ikke gravede dem op efter 

ovnens kollaps. 

 

 

 

Som tidligere skrevet, var teglovnen gravet ned i en ældre, meget stor grube. Den ældre grube var 

dog ikke meget ældre end ovnen, for særligt de øvre dele af fylden var meget lig den fyld, der var 

lagt i den kollapsede ovn. Årsagen til placeringen af den ældste nedgravning blev imidlertid tydelig 

ca. én m nede, netop der hvor der ikke længere var blandet tegl i fylden – der ændrede 

undergrunden karakter fra at bestå af rent sand til ler. Denne råforekomst var ellers meget sjældent 

påvist ved udgravningen, og faktisk havde geologiske analyser vist, at hele højdedraget bestod af 

sand. Den ældre grube var således gravet til en dybde af mindst 2 m, hvor grundvandet begyndte at 

pible ind fra profilen og havde fungeret som lertagningshul – dvs. et sted hvor man hentede ler, som 

eksempelvis kunne bruges til teglsten. 

 

Figur 54. Den først udgravede teglovn ses her afrenset i fladen. 
Selve ovnen er det meget rødsorte område mod toppen af fotoet. 
Foto: Museet på Sønderskov. 

Figur 55. Fyrkammeret registreres ved håndtegning. 
Foto: Museet på Sønderskov. 
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Figur 56. Det tømte ovnkammer ses her med de fritlagte, dårlige teglsten, de aske- og trækulsholdige varmekanaler og 
murværket til venstre. Bemærk stenenes kollaps øverst i ovnkammeret. Foto: Museet på Sønderskov. 

 

De tre øvrige teglovne var relativt ens dimensionsmæssigt og i formen, og alle var kendetegnede 

ved at være mindre end den først udgravede. Derfor vil disse blive beskrevet samlet i det følgende. 

Efter muldafrømningen fremstod de alle nærmest ottetalsformede mod undergrundsmaterialet. 

Hvert kammer var således svagt rundet i nedgravningen, og ligesom ved den første teglovn var fyr- 

og ovnkammer afskilt af en mur med fyrhuller, som ledte varmen mellem de to kamre. I disse tre 

ovne var der mellem to og fire fyrhuller, hvilket naturligt var betinget af ovnenes generelle omfang.  

   Fælles for alle tre, var at de var trukket en anelse ned fra højderyggens toppunkt. Dette var 

givetvist gjort for at kunne grave ovnkammeret ind i den svage skråning. Herved kunne der opnås 

en isolerende effekt, som holdt på varmen. således lå fyrkammeret også i en vagere nedgravning 

end fyrkammeret, eftersom det blev søgt at have et tilnærmelsesvist fladt bundniveau ved hele 

bunden. Dertil var det også fælles for dem alle, at der fandtes dårligt brændte teglsten mod bunden 

samt at striben af aske og trækul var til stede ud for alle fyrhuller. Dertil var alle ovnene anvendt 

mere end én gang. Dette var særligt tydeligt ved antallet af brandlag i fyrkamrene. I én kunne der 

dertil påvises to forskelligt stablede lag af sten, som tydeligt viste, at der havde været to separate 

brændinger. 

 

Dateringsmæssigt var der en marginal forskel på de tre ovne. Én kunne bestemmes til at være ældre 

end pladsens øvrige. Denne var placeret længst mod nord, nær det store vådområde og midt i en del 

af feltet, der ellers var kendetegnet ved kogestensgruber, der muligvis skulle dateres til 

bondestenalderen eller bronzealderen. 
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   Denne teglovn kunne dateres ud fra de efterladte, ubrændte stens stabling. Stenene var placeret i 

lag på en måde, som kunne bestemmes til at være ældre end i de øvrige ovne. Studier i 

stablingsvariationer har vist, at nye metoder blev udviklet i det nuværende Tyskland, og kom til 

Danmark med rejsende håndværkere. Stablingen i den ældste ovn var af den gamle, traditionelt sete 

variant. Med tiden overtog de danske lokale småproducenter tyskernes teknikker, og dette skift kan 

påvises ved stenenes indbyrdes placeringer. Netop dette skift kunne påvises internt mellem ovnene, 

som blevet udgravet ved disse udgravningskampagner. 

 

 

 

I tilknytning til ovnene blev der i det nordligste udgravningsfelt erkendt og udgravet en meget flot 

og velbevaret brønd, som højst sandsynligt skulle dateres til slutningen af 1700-tallet – 

opfyldningen skete i den første halvdel af 1800tallet. 

   Brønden lignede i fladen endnu en teglovn, men fremstod dog nærmest dråbeformet efter 

muldafrømningen. Anlægget blev udgravet i kvadranter, men hurtigt blev det klart, at der ikke var 

Figur 57. Et fyrkammer fyldt med brændte tørv ses her støde 
op mod de tilmurede fyrhuller. Foto: Museet på Sønderskov. 

Figur 58. Tilmurede fyrkanaler ses her med trækul og askelag. 
Bemærk igen de lukkede fyrhuller. Foto: Museet på 
Sønderskov. 

Figur 59.  Her ses det yderste af en teglovn. Stenene som lå 
langs undergrunden var ikke blevet brændt, og var derfor ikke 
taget med efter den sidste brænding. Foto: Museet på 
Sønderskov. 

Figur 60.  I en ovn var brændingen næsten mislykkedes totalt. 
Stenene kunne udgraves i et lag, der var ca. 80 cm tykt. Foto: 
Museet på Sønderskov. 
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tale om et ovnanlæg, men i stedet om en stenforet brønd, som var konstrueret i en vældig 

omfangsrig nedgravning, og som efter endt brug, var blevet opfyldt med et meget teglholdigt 

materiale. 

   Brønden var af en ganske almindelig type, men den var grundet sin datering meget velbevaret. 

Nedgravningen var gravet nøjagtigt ned til vandspejlet, som fandtes ca. 130 cm under 

undergrundsniveau. Herved var den konstant vandførende. Den nederste del af brøndkonstruktionen 

bestod af en rektangulær ramme af tømmer. Oven på tømmeret var placeret flere lag større sten, 

som blev stabiliseret ved at ligge op af nedgravningens svagt skrånende sider (fig. 61 og 62). De 

øverste af disse sten var væltet ned i brøndfylden, da man lukkede anlægget – her hjalp stenene 

formentligt med at forhindre anlægget i at synke unødigt meget sammen.  

   Brønden blev dateret ved en række fine fund. Heriblandt en tekop og en dertilhørende 

undertallerken samt en intakt lommelærke. Begge disse fund kunne dateres til 1800-tallets første 

halvdel. 

 

 

 

Som en afsluttende note skal det nævnes, at Museet på Sønderskov påviste endnu tre teglstensovne 

på dette højdedrag i foråret 2013. Dette skete vest for Grindstedvej i forbindelse med anlæggelsen 

af en rundkørsel ved Sekærvej. Disse ovne blev kun påvist i fladen, og blev ikke sidenhen nærmere 

undersøgt, da bygherre fravalgte de pågældende arealer til videre anlægsarbejder. I alt kendes der 

herved 7 teglbrændingsovne på dette højdedrag, og der må i særdeleshed have været tale om en 

større lokal teglstensproduktion. 

 

Ved de totale udgravninger af de mange interessante nedgravninger fra 1700- og 1800-tallet, kunne 

der ikke erkendes yderligere levn, der krævede undersøgelse. Udgravningen blev derfor betragtet 

som afsluttet. 

 

 

Figur 61. Brønden ses her under udgravningen. En del af 
brønden står stadig, hvorved brøndens lagdeling og 
fyldmateriale kunne nærstuderes. Foto: Museet på 
Sønderskov. 

Figur 62. Brøndens nedre stenkonstruktion ses her liggende 
oven på en ramme af tømmer. Foto: Museet på Sønderskov. 
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Perspektiver 

Perspektiverne som opstod efter de fysiske udgravninger og de følgende analyser var mange – både 

i mindre skala, men bestemt også i større sammenhænge. Der kan føjes megen viden til forskningen 

i stort set alle perioder i danmarkshistorien. Særligt for materialet vedr. bondestenalderen, fremstår 

mulighederne for fremtidig forskning potentielle. 

   I det følgende vil der blive redegjort kort for sammenligningsmateriale og evt. forskningsmæssige 

perspektiver for hver behandlet periode. 

 

Perspektiverne vedr. genstandsfundet som kunne dateres til tragtbægerkultur, må betragtes som 

begrænsede. Da der blot var tale om ét fund i form af en økse, er det blot muligt at betragte fundet 

som en bekræftelse af, at der havde været samtidig menneskelig aktivitet i nærheden til det 

nuværende Nørre Holsted.  

 

Vedrørende levnene, som kunne dateres til den senere del af bondestenalderen er mulighederne som 

nævnt mange. For de egentlige jordfæstegrave gælder, at disse skal betragtes sammen med gravene, 

som blev udgravet under pumpehuset mod vest. Herved fremtoner der sig et afgrænset areal, som 

givetvis kan betragtes som en decideret gravplads. Muligvis en såkaldt fladmarksgravplads, hvilket 

betyder, at gravene ikke var dækket af høj. Gravpladser af denne type er meget sjældent påvist i 

Danmark, og den er hidtil det eneste kendte eksempel fra Vejen kommune. Et studie i disse 

fladmarksgravpladser kunne på sigt vise sig relevant, for forståelsen af periodens gravskikke og 

placeringer af grave i landskabet. 

   Hvis gravmaterialet og de samtidige hustomter anskues sammen, bliver mulighederne for 

forskning endnu større. Igennem dette opstår der mulighed for at udarbejde ny viden om aspekter af 

liv og død, og forståelsen heraf i bondestenalderens samfund. Således vidner de gravfundne 

genstande om gøremål i dagligdagen, ligesom keramik og øvrige genstande fundet i tilknytning til 

huse. Eksempelvis vidnede fundet af et flintbor om bearbejdningen af knogle, tak eller træ. Og de 

hundredvis af flintafslag viser, at der blev forarbejdet redskaber i flint på denne højderyg i 

bondestenalderen. De samlede mængder genstandsfund ved denne lokalitet kan også ses i større 

regionale perspektiver. Eksempelvis kunne det med sikkerhed påvises, at der var handlet med 

naboregionerne. Dette sås bl.a. ved tilstedeværelsen af stridsøksen men også ved de mange levn, 

som med sikkerhed kan knyttes til det paneuropæiske kulturfænomen, klokkebægerkulturen. 

   Endeligt skal det understreges, at særligt det neolitiske husmateriale, var særdeles potentielt til 

fremtidig forskning. Igennem navnlig tre hustomter vil det på sigt blive muligt at bidrage med 

væsentlig viden om ruminddeling, rumanvendelse og konstruktionsmetoder samt udviklingen deri. 

Dette gælder især for det meget store neolitiske langhus, som må betragtes som en sjældent påvist 

hustype i denne del af landet. 

 

For husene fra ældre bronzealder gælder, at disse indgår i en samlet landskabstolkning sammen med 

tomterne, der blev påvist dels under pumpehuset mod vest og dels under motorvejen i 1993. 

Antallet af undersøgte ældre bronzealderhuse ved Nørre Holsted må betragtes som værende relativt 

højt. Kun et sted i Vejen kommune er et lignende antal set, nemlig ved Kongehøj/Mannehøj syd for 

Vejen by. Lokaliteten ved Vejen må betragtes som én af de vigtigere ældre bronzealderpladser, der 
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endnu er udgravet i Danmark, og den har bidraget med særdeles spændende resultater vedr. 

agerbrug og rumudnyttelsen i periodens huse. Samtidige huse er dog blevet hyppigt påvist inden for 

de sidste 20 år i Vejen kommune. Foruden de allerede beskrevne pladser bør flg. nævnes: Kamp, 

Stavnsbjerg, Roved og Mariasminde.    

   De resultater som blev udledt af udgravningerne ved Kongehøj/Mannehøj, får ved udgravningen 

af Holstedhusene nu et interessant sammenligneligt parallelmateriale, som kan øge og bekræfte 

forståelsen af husenes konstruktion, udnyttelse og særligt deres placering i landskabet. Med 

erkendelsen af de hér beskrevne huse, er der føjet en betragtelig boplads til husmaterialet i 

Danmark. 

 

For fortidsminderne fra yngre bronzealder gælder, at det ikke var selve huskonstruktionerne, der var 

det mest interessante forskningsobjekt. Genstandsfundene og deres fundsammenhænge var derimod 

meget potentielle. Den nedgravede ildslagningssten og den deponerede skåltegnssten vidnede 

sandsynligvis om ritualer og religiøse tanker, som ikke længere kan forstås. Det er relativt sjældent 

at udgrave sådanne genstande ved husundersøgelser, og derfor er det ofte umuligt at sætte 

genstandene i brugbare sammenhænge mht. præcis datering eller kontekst. 

    

Levnene fra yngre jernalder må også betragtes som et særligt væsentligt forskningsobjekt. Isoleret 

set er særligt hustomterne i den nordligste gård meget velbevarede, og husene fremstår med 

konstruktionsdetaljer, som vidner om forskelligartede, regionale konstruktionstraditioner. Denne 

regionalt betingede diversitet er forskningsmæssigt interessant, men bebyggelsen er særligt 

bemærkelsesværdig, hvis den sammenholdes med den øvrige samtidige bebyggelse mod syd ved 

Holsted Åmark og Holsted Overmark. 

   Her kan påvises en forskellighed i bebyggelsestype og i brugen af ressourcer samt brugen af 

landskabsbestemte faktorer. Således er det interessant at se den store gård fra germansk jernalder 

ved Nørregård liggende isoleret nær et større vådområde. Her er tale om en tidlig såkaldt enegård. 

Bebyggelen mod syd i det nuværende Holsted har derimod karakter af reel landsbystruktur. Ved 

disse landsbyer, synes der at være tale om egentlige landsbystrukturer inddelt i tofter. Dertil findes 

der i landsbyerne håndværkshytter af en type, som ikke blev fundet ved Nørregård, mens der ved 

sidstnævnte er påvist et meget intensivt agerbrug i form af forkullet korn. Der synes at være tale om 

to meget forskellige livsgrundlag. 

   Denne diversitet i økonomisk grundlag, og dens effekt på placeringen af huse og gårde i 

landskabet, kan potentielt bruges til forskning i langt større skala. Således danner Holsteds yngre 

jernaldermateriale rammen for en bosættelsesmodel, som kunne være interessant at afprøve i øvrige 

jyske regioner. 

 

Det sidste større potentielle forskningsemne, der kan udledes direkte fra nærværende undersøgelse, 

er et studie i den præindustrielle produktion af teglsten, som så tydeligt blev påvist først ved 

nærværende undersøgelser og derpå ved den efterfølgende arkæologiske forundersøgelse vest for 

Grindstedvej. 

   Arkæologisk har det været sædvane at nedprioritere anlæg af så ung datering, hvilket bør 

betragtes som en faglig fejl. Nedgravninger fra 1700-tallet beretter om aspekter, som ikke kan læses 
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i kort eller gennem historiske tekster. Genstandsfundene vidner om dagliglivet for tidens 

mennesker, og de her påviste teglbrændingsovne viser tydeligt at bønderne omkring Nørre Holsted 

havde sekundære erhverv. Ovnene var hidtil ukendte historisk og arkæologisk og denne virksomhed 

derfor ligeså. Deres erkendelse bringer således ny uvurderlig viden frem – viden som kan bruges til 

samfundsbeskrivelser og bedre forståelsen af de flersidige livsgrundlag, der udgjorde betingelserne 

for bondestanden i 1700-tallet. Det viste sig tilmed, at ny forståelse for visse stednavne og 

beskrivelser på det historiske kortmateriale, kunne dannes ud fra tilstedeværelsen af de nu påviste 

teglovne. Således givet det nu bedre mening, hvorfor Holsted havde fælles lergrav og et fælles 

tørvegravningsområde.    

 

Således er de forskningsmæssige perspektiver potentielle, og Museet agter at publicere 

undersøgelsesresultaterne bredest muligt. Allerede ved udgangen af 2013 foreligger der 

populærartikler i hhv. Skalk og årbogen Fra Ribe Amt. Førstnævnte omhandler primært de rituelt 

nedgravede genstande fra bondestenalder, og sidstnævnte er en redegørelse over de samlede 

udgravningsresultater. Foruden dette forfattede museumsinspektør Scott Dollar en artikel 

omhandlende bondestenalderens hustomter i Vejen kommune i artikelsamlingen Arkæolog i Slesvig 

i 2012, hvori flere huse fra denne undersøgelse blev inddraget. Dertil er der kommet små artikler i 

Museumsavisen omhandlende mindre afgrænsede emner om eksempelvis gravene fra 

enkeltgravstid. 

   Endeligt er der en række mere faglige artikler i vente. Disse vil blive publiceret i dels et større 

værk om rumudnyttelsen i senneolitiske huse, og dels i givne relevante årbøger. Disse artikler tager 

særligt udgangspunkt i de meget velbevarede huse fra bondestenalderens slutning, samt de 

samtidige grave og de kultisk ladede levn. 

  

 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

De samlede arkæologiske udgravninger blev foretaget på foranledning af Vejen Kommune, som 

ønskede at udstykke matriklerne til industri. Da arealerne umiddelbart vest for matrikel 5o alle 

tidligere var forundersøgt og systematisk undersøgt arkæologisk i perioden omkring årtusindskiftet, 

blev det regnet for vigtigt også at forundersøge nærværende matrikel. Den tidligere systematiske 

udgravning viste levn efter mindst to huse fra ældre bronzealder samt to rige jordfæstegrave fra den 

yngste stenalder. Endvidere var det kendt fra undersøgelser i 1990´erne, at der få hundrede meter 

mod syd og sydvest fandtes levn efter en bebyggelse dateret til førromersk jernalder, samt levn fra 

bondestenalder, ældre bronzealder og ældre middelalder. Nærværende areal ligger på en 

forlængelse af den bakkeø, hvorpå ovenfor nævnte bebyggelseslevn blev erkendt, hvorved 

sandsynligheden for at bebyggelsen fortsatte mod nord og øst var stor. 

   Dertil blev det fra Museets side vurderet, at der især på arealerne umiddelbart øst for Mariegård, 

ville være risiko for at påtræffe levn efter renæssance- og evt. middelalderlig bebyggelse. Således 

var en ældre gård, Nørregård, beliggende lige øst for den nuværende Mariegård på det historiske 

kortmateriale. Dette kort viste også, at der muligvis havde ligget en gravhøj i samme område. 

   Endvidere er der gennem tiden fundet en del løsfund omkring Nørre Holsted. Disse fund består 

primært af flintredskaber, som muligvis skal tolkes som gravgaver placeret hos de døde i nu 
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forsvundne gravhøje. Dette virker sandsynligt set i lyset af de mange endnu synlige registrerede 

gravhøje, som findes i områderne omkring Holsted.   

   Dertil kommer, at en større del af matrikel 5o ligger i et såkaldt kulturarvsareal af national 

betydning – dvs. et areal, der er fredet af Kulturstyrelsen. Dette areal blev udstukket som følge af de 

førnævnte arkæologiske undersøgelser. Som følge af lovgivningen vedr. sådanne arealer, skal der 

foretages arkæologiske forundersøgelser, før arealerne kan benyttes til fremtidige anlægsarbejder.  

   På foranledning af de ovenfor beskrevne omstændigheder, foretog Museet på Sønderskov en 

større arkæologisk forundersøgelse i oktober 2011, som syntes at bekræfte det antagne. Ved hjælp 

af disse forundersøgelsesresultater, blev der udskilt et areal til nærmere systematiske arkæologiske 

undersøgelser. 

   Nærværende kulturhistoriske rapport omhandler resultaterne af udgravningerne på de arealer, som 

blev udvalgt i okt. 2011.  

 

 
Figur 62. Her ses det omtalte kulturarvsareal markeret med gult. De mange røde cirkler angiver den omtrentlige placering for 

løsfund af forskellig art. De sorte cirkler markerer placeringen af de endnu synlige gravhøje, lilla viser placeringen af en mindre 

middelalderlokalitet, blå viser, hvor den omtalte førromerske landsby lå i landskabet, og grøn viser placeringen for dels den 

ældre bronzealderbebyggelse og dels placeringen af en af de undersøgte stenaldergrave. Efter www.kulturarv.dk 

 

 

Landskabet omkring det undersøgte areal 

Arealerne omkring Kongeåen og ned langs Hærvejen er præget af vandskellet, der løber parallelt 

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

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

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

hovedopholdslinjen betegnes også som randmorænebakker. Mere specifikt er Malt 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.  

http://www.kulturarv.dk/


  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 58 

 

   Bakkeøen, som udgør en stor andel af nærværende undersøgelsesareal havde sit højeste punkt ca. 

42 m over havets overflade. Oprindeligt fortsatte højdedraget sydover fra sit nuværende vestligste 

punk, og der var tidligere tale om et stort sandet plateau, som havde sine egne lavninger og 

højdepunkter. Den sydvestlige del af plateauet var imidlertid fjernet som en del af de omfattende 

terrænreguleringer, som fandt sted under anlæggelsen af motorvej E20. Heldigvis blev arealerne 

arkæologisk undersøgt i tide. 

 

Arealerne ved Nørregård var meget gunstige for tilstedeværelsen af arkæologisk interessante 

jordgravede levn. Dette skyldes naturligvis den høje beliggenhed, men også de naturlige omgivelser 

med vand, tømmer, ler, tørv etc. havde stor betydning. De tilstødende områder er således 

karakteriserede ved store variationer af råforekomster. 

   Både nord og øst for højderyggen var arealerne tydeligt præget af tidligere vådbund. Endnu i 

1700-tallet fremstod disse områder som vådeng på det historiske kortmateriale, og det er først i 

nyere tid, at arealerne blev drænet og indlemmet til agerbrug. Ved de indledende arkæologiske 

forundersøgelser fandtes spor efter talrige naturlige kildevæld, og dræningen var endnu tydeligere 

ved de utallige drænrør. Ved de efterfølgende undersøgelser af HBV 1464 Nørregård X, som blev 

udført over det centrale vådområde mod nord, kunne der foruden kildevæld iagttages store mængder 

tørv og bevaret organisk materiale. Særligt tørveforekomsten var interessant set i lyset af den lokale 

teglstensproduktion, som kunne påvises ved de hér beskrevne udgravninger. 

   Umiddelbart nord for vådområdet er der endnu relativt store skovarealer, som også kunne ses på 

det historiske kortmateriale. Adgangen til tømmer var hermed overkommelig. Ligeledes var 

nærområderne også kendetegnede ved relativt gode, lokale rålerforekomster, som var anvendelige 

ved keramikproduktion, lerklining og teglstensproduktionen. Dertil var forekomsten af sand 

tilnærmelsesvist uendelig, eftersom undergrunden primært bestod af sand i forskellige 

kornstørrelser.  

 

 

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. Mere lokalt er området syd for 

Vejen kendetegnet ved et relativt bredt hedeslettebælte som løber syd for Vejen langs Kongeåen. 

   En mindst lige så stor, men mere overset koncentration af bemærkelsesværdige undersøgelser 

præger arealerne omkring det nuværende Holsted – det være sig både Sønder- og Nørre Holsted. 

Fra og med de levn fra tragtbægerkulturen, som kunne påvises ved nærværende udgravninger, er 

der erkendt og udgravet et større antal meget anseelige lokaliteter. I Sønder Holsted er der således 

udgravet en meget velbevaret rækkelandsby med tilhørende gravplads fra århundredet efter Kristi 

fødsel. Denne kombination er uhyre sjældent påvist i Danmark, og lokaliteten må regnes for 
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særdeles vigtig for dansk arkæologi. På samme plads blev der udgravet et hus samt to grave fra 

bondestenalderen. Kun ca. 600 m nord for Sønder Holstedudgravningen har Museet undersøgt en 

større bebyggelse fra perioden ældre germansk jernalder til vikingetid. Denne plads findes på 

Holsted Overmark, og den skal givetvist anskues sammen med den nyligt undersøgte, 

tilnærmelsesvist samtidige bebyggelse ved Holsted Åmark. Holsted Åmark er blandt de mest 

velbevarede yngre jernalderpladser i Vejen kommune. Foruden levnene fra yngre jernalder, bød 

Åmarken også på en meget interessant bebyggelse fra ældre middelalder. Disse middelalderlige 

strukturer er placeret på sydsiden af Holsted å netop over for stedet, hvor Holsted kirke lå indtil 

1890´erne, hvor den blev revet ned. Sammen med kirken skal gårdene herfra sammenstilles med en 

mindre, men velbevaret landsby fra samme periode, som blev udgravet i 1993 ved de store 

motorvejsudgravninger. Disse udgravninger bød dertil, som tidligere nævnt, på en større indhegnet 

landsby fra førromersk jernalder - en udgravning som indgår i talrige studier i landsbyernes 

udvikling i Danmark. Disse lokaliteter indgår alle i en større regionalt afgrænset helhed, som kun 

bliver forskningsmæssigt mere betydningsfulde pga. de talrige mindre udgravninger, der er udført i 

regionen. Holsted må og skal betegnes som et uhyre vigtigt lokalområde for dansk arkæologi.   

 

Det skal afslutningsvist nævnes, at Vejen kommune generelt er 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 fremstod Hærvejen således i den form, vi kender den i 

dag. Hærvejen krydser Kongeåen ved Skodborghus lige syd for Vejen og bevæger sig øst 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 interessant for nærværende forundersøgelse er der én bygning, der bør nævnes. 

Således blev Holsteds forrige Kirke bygget senest i 1200-tallet og stod indtil 1400-tallet som en 

simpel romansk kirke. Sidst i middelalderen fik kirken to tilføjelser i form af et tårn og en våbenhus 

– begge dele bygget af tegl. 

    

 

Udgravningens data 

Den arkæologiske systematiske undersøgelse blev indledt d. 1. nov. 2011 og afsluttet d. 20. juli 

2012. I den følgende uge blev etape IX feltet endeligt tildækket og pladsen fremstod fri for 

arkæologi d. 1. aug. Herved blev alle tidsfrister overholdt. 

   Udgravningsleder var cand.mag. Lars Grundvad. Mag.art. Martin Egelund Poulsen var at regne 

for udgravningens faglige autoritet mht. sten- og bronzealderlevnene, og han deltog i alle møder 

med Det Arkæologiske Råd og bygherre på lige fod med undertegnede. Yderligere var flg. 

deltagende i udgravningsforløbet. 
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 Cand.mag. Janne Krøtel  (Periodisk fra nov. 2011 til april 2012) 

 Ma. Scott Dollar  (Periodisk under hele forløbet) 

 Cand.mag. Martin Risvig  (Hele undersøgelsen) 

 Ma. Nilas Møller  (april 2012) 

 Ba. Britt Petersen  (Periodisk fra nov. 2011 til april 2012) 

 Ba. Søren Brøgger  (Hele undersøgelsen) 

 Ba. Peter Kahr  (Hele undersøgelsen) 

 Ba. Thomas R. Knudsen  (Hele undersøgelsen) 

 Ba. Inger Laigaard  (Hele undersøgelsen) 

 Ba. Trine Knudsen  (Fra udgravningsstart til ultimo februar 2012) 

 Ba. Niels Petersen  (Fra januar til udgravningsslut) 

  

 Stud.mag. Joakim Larsen  (November 2011) 

 Stud.mag. Jonathan Falck  (November 2011) 

Stud.mag. Kirsten Støvlbæk (Februar til april 2012) 

Stud.mag. Minna Trøllund  (Februar til april 2012) 

 

Maskinfører Jørn Mølby  (Hele undersøgelsen) 

 

Som nævnt indledningsvist, var det en betingelse fra Kulturstyrelsens side, at Det Arkæologiske Råd 

måtte fungere som rådgivende panel, hvis projektet skulle kunne godkendes administrativt. Dette 

skyldtes et stramt tidspres, som indledningsvist dikterede at hele etape VIII skulle være frigivet til 

videre anlægsarbejder pr. 1. april 2012. Denne deadline blev dog ændret af bygherre, således 

arealerne samlet skulle være frigivne ultimo juli 2012. Det arkæologiske Råd var repræsenteret ved 

Museumsinspektør Morten Søvsø, lektor Mads Kähler Holst og Susanne Klingenberg fra 

Kulturstyrelsen. Rådet besluttede pr. februar 2012, at de ikke længere var nødvendige for projektets 

fremskridt. Mads K. Holst fortsatte dog aktivt sine besøg af ren interesse. 

 

Museets sagsbehandler var indledningsvist Ba. Anita Terp. Grundet en langtidssygemelding i marts 

2012 overtog undertegnede selv al administrativ sagsbehandling fra februar og fremefter. Dette 

skete med assistance fra Ma. Scott Dollar og Museets bogholder Ellen Marie Viuf. 

 

Alt maskinarbejde blev udført til perfektion af Jørn Mølby, som både afrømmede og tildækkede. 

Jørn Mølby var desuden et stort aktiv, hvis akutte problemer opstod ved Museets øvrige materiel, 

såsom eksempelvis en lejet ATV med tilhørende trailer. 

   Dozer og gravemaskiner blev leveret af Hans Frisesdahl A/S. Skurby og materielcontainer blev 

lejet hos Bilsby A/S. Alt elinstallationsarbejde blev udført af Schrøder El og VVS blev lavet af 

varierende lokale virksomheder. Brøndboringen blev dog foretaget af Holsted Vandværk. 

 

Udgravningen var generelt åben for publikum, og ved flere lejligheder var der skoleklasser og 

foreninger på besøg til rundvisning. Der blev desuden afholdt to åbent hus-arrangementer – det 

første i samarbejde med spejderne fra Holsted og det andet i forening med Vejen Kommune og 



  

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 61 

 

Danish Crown. Disse to arrangementer blev besøgt af mere end 800 gæster tilsammen. I alt kom der 

mere end 1000 gæster til udgravningen. Endeligt var mediedækningen massiv. Således besøgte 

TV2syd lokaliteten, og der var ugentlige artikler i Jyske Vestkysten samt div. artikler i øvrige lokale 

medier. I dec. 2012 blev de samlede undersøgelser tilmed kåret til én af årets 10 vigtigste 

udgravninger i Danmark af Kulturstyrelsen. 

 

Vejret var generelt mildt, og på trods af, at der blev gravet vinteren igennem, var det kun 

nødvendigt at holde vejrlig i to uger. I de resterende perioder fortsatte den vejrmæssige mildhed, og 

vejret blev derfor ikke betragtet som hæmmende for udførelsen af udgravningerne.  

 

 

Udgravningens metode 

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

et skovlblad på 2,5 m. Feltet blev afrømmet i baner af to gange gravearmens længde i længst mulige 

stræk. Dette blev gjort med den hensigt at åbne størst mulige felter. Mulden blev lagt på hver side af 

feltet, hvilket betød, at de derunder liggende områder først kunne afdækkes, når de først afrømmede 

felter var færdigt undersøgte og mulden var ført tilbage. Ved dette fremstod enkelte huse desværre i 

halv form, delt på længdeaksen af en feltgrænse. Dette påvirkede dog ikke umiddelbart 

undersøgelsen af de givne tomter. 

   Museet prioriterede selv arealernes udgravningsrækkefølge. Dog blev det i samråd med det 

Arkæologiske Råd besluttet at undersøge det først fundne ældre bronzealder hus inden vinteren 

ramte. Det blev gjort som følge af håbet om, at dette hus kunne tilføje stor viden vedr. landskabet 

ved Nørregård i husets samtid. Dertil var det et kommunalt ønske at etape VIII skulle afsluttes 

inden etape IX blev iværksat. Dog var det også et naturligt krav, at muldafrømningen under de 

stående gårde måtte vente indtil ejerne var fraflyttet, hvilket skete i foråret 2012.  

   Ved etape IX blev det nødvendigt at udvide omkring en hustomt fra germansk jernalder. Denne 

udvidelse strakte sig vest ud af feltet, hvorved huset til sidst fremstod blotlagt. Denne udvidelse 

blev godkendt først af Kulturstyrelsen v. Susanne Klingenberg og derefter af bygherre v. Thomas 

McCulloch.  

   I de perioder, hvor der ikke blev gravet muld af, blev det forsøgt at tildække færdigtundersøgte 

arealer. Dette lykkedes til fulde, og maskinførerer Jørn Mølby var stort set ansat ved undersøgelsen 

permanent fra november til juli.  

 

Løbende under udgravningsforløbet blev de samlede jordstykker ved Nørregård afsøgt for 

flintafslag og –redskaber samt øvrige genstandsfund, som kunne berette om livet i sten- og 

bronzealder. Dette biddrog med flere genstandsfund, hvoraf det flotteste var en skålgrubesten i 

granit, som den der blev fundet i en nedgravning i et hus fra yngre bronzealder. 

   Dertil blev etape IX-arealerne også detektorafsøgt ved Heidi Bruun. Dette skete dog uden 

nævneværdige resultater.  

 

Efter muldafrømningen blev alle anlæg GPS-indmålt i UTM zone 32 Jylland Euref 89 (fig. 63). 

Indmålingerne blev digitaliseret i GIS-programmet, MAPinfo 11,5. Endeligt blev alle stolpehuller 
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og affaldshuller snittet med skovl, spade og graveske. Det blev søgt at relatere alle stolpehuller til 

givne konstruktioner, og hvis relationer ikke kunne dannes, blev nærområderne afsøgt indgående i 

fladen. Herved fremkom særligt mange stolpehuller fra senneolitikum. 

   Alle øvrige anlægstyper blev undersøgt i fladen, da det var undertegnedes vurdering, at megen 

viden kunne vindes herved. Således blev grave, udvalgte gruber, og de meget særlige dybe 

nedgravninger registreret horisontalt. I særlige tilfælde blev der dog udlagt såkaldte balke, hvilket 

vil sige at man undlod at bortgrave en særlig sektion, hvorved nedgravningerne således kunne 

registreres ved en profil. 

   For de dybe anlægs vedkommende gjaldt også, at der blev søgt at anvende forskellige 

udgravningsmetoder. Ved nogle anlæg blev nedgravningen undersøgt i meget store kasseformede, 

separate udgravningsfelter. Ved andre blev anlægget tømt lag for lag, mens andre blev 

fladeregistreret i givne intervaller. Oftest blev der efterladt en balk, så anlæggene kunne 

profiltegnes. 

   Vedrørende udgravningerne af de fundne teglovne, så indledtes denne altid med at grave en 1 m 

bred grøft fra nord mod syd. Herved kunne fyrkammer skilles fra ovnkammer. I alle tilfælde blev 

ovnkamrene tømt, hvorved de efterladte teglsten blev blotlagt. I ét tilfælde blev et helt fyrkammer 

også tømt for fyld, så hele bunden med den brændte tørv kunne ses. Ved de resterende tre fyrkamre, 

blev det af tidshensyn besluttet kun at registrere den profil, der opstod ved den indledningsvist 

udlagte grøft. I denne kunne antallet af brændinger samt fyldsammensætningen med lethed 

dokumenteres. 

 

Den tilgængelige information blev efter den fysiske udgravning primært tegnet og beskrevet i 

målestok 1:20. Enkelte registreringer krævede dog en højere detaljegrad, og blev derfor tegnet i 

1:10. Dette gjaldt også for fladetegninger af komplekse anlæg, såsom eksempelvis de stenbrolagte 

jordfæstegrave. Som et supplement til de håndtegnede registreringer, blev udvalgte anlæg tilmed 

fotodokumenteret. Også flade- og arbejdsfotos blev taget.  

   Sluttelig blev al data tastet i det internetbaserede databaseprogram MUD.  

 

Endvidere blev ældre kortmateriale, som eksempelvis målebordsbladene og Videnskabernes 

Selskabskort, anvendt til den topografiske analyse. Heraf blev eksempelvis gravhøjen på den østlige 

rand af højdedraget påvist førend selve udgravningen blev igangsat. Desuden blev det ud fra dette 

kortmateriale påvist, hvor man hentede div. råstoffer til 1700-tallets omfattende 

teglstensproduktion. Gevinsten ved dette studie, måtte betegnes som værende meget givende for 

nærværende undersøgelse. 

 

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

fladeundersøgelser af Museet på Sønderskov. Rekognosceringen blev foretaget, da vi vurderede den 

sandede undergrund var et potentielt område for stenaldermateriale, hvilket viste sig at være sandt. 
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Konklusion 

De arkæologiske resultater har i høj grad bidraget til forståelsen af menneskets tilstedeværelse og 

bosættelsesmønstre på højdedraget nord for Holsted. Særligt kombineret med de væsentlige ældre 

udgravninger samt de mindre, nyere undersøgelser fremstår lokaliteten særdeles interessant på flere 

niveauer. 

   Som det blev skrevet under afsnittet Perspektiver, er de forskningsmæssige muligheder meget 

brede. Det lys der er kastet over Nørre Holsted som afgrænset lokalitet, kan betragtes som model for 

større regioner og endda på landsbasis mht. visse aspekter. Udgravninger i det her udførte omfang 

er relativt sjældent forekommende på landsbasis og betydningen heraf er derfor blot større. 

Sammenstillet med de ældre udgravninger er et sammenhængende areal på mere end 40 ha 

forundersøgt, og deraf er ca. 12 ha totaludgravet – dette overgås kun et sted i Vejen kommune; 

nemlig ved de tidligere nævnte undersøgelser af Mannehøj/Kongehøj i den sydlige del af Vejen.   

 

Konklusionen er for nuværende, at undersøgelsens potentiale er fuldt afgrænset mod nord, øst, vest 

og delvist mod syd. Mod syd er lokaliteten afgrænset i form af udgravningerne fra 1993. Imidlertid 

fremstår arealerne sydøst derfor relativt uforstyrrede. Disse jordstykker ligger lavere end det her 

behandlede, men de ligger på det samme højdedrag, som nu er undersøgt fyldestgørende mod nord. 

Det er således et stort ønske for Museet at inddrage disse arealer mod syd i undersøgelsen, hvis 

muligheden skulle opstå. 

   Ligeledes kunne det også være særdeles interessant at undersøge de højdedrag, som ligger nord 

for de store vådområder, der omgav Nørregårds jorder. Det kunne således være umådeligt 

spændende, hvis der kunne findes bopladser, som var samtidige med de hér påviste – herved kunne 

studiet i bopladser, tilhørsforhold, landskabsudnyttelse etc. udvides i betragtelig skala.  

 

 

Figur 63. Den primære fladeregistrering foregik med GPS. 
Opmålingerne blev udført hver dag efter hver omgang 
muldafrømning, eller når nye levn blev fundet. Detaljeret 
fladeregistrering skete ved håndtegning. Foto: Museet på 
Sønderskov. 

Figur 64. Alle særligt spændende nedgravninger blev udgravet 
i større flader, som her, hvor et helt hus fra bondestenalder er 
blevet afrenset i fladen for derefter at blive udgravet i fire 
kvadranter. Foto: Museet på Sønderskov.  
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På vegne af Museet på Sønderskov 

 Museumsinspektør, cand.mag. Lars Grundvad 

November 2013 
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Tidslinje for de gældende tidsperioder i Danmarks historie. Pilene markerer dateringerne for de fundne levn på lokaliteten, som 

blev erkendt ved Nørregård. Efter www.kulturarvsomvaerdi.dk 
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Koordinatliste 

I alt er der afsat 8 punkter for de to etaper. Fire (A-D) er afsat i det søndre store felt, og endnu fire 

(E-H) er afsat i det nordligste, isolerede felt, hvori der primært blev udgravet anlæg tilhørende 

teglstensproduktionen fra 1700- og 1800-tallet. Punkterne er benævnt alfabetisk, og de ses på 

illustrationen nedenfor. 

 Punkt  Koordinat      

 A  X: 493.912/Y: 6.153.135  

 B  X: 494.174/Y: 6.153.151 

 C  X: 493.915/Y: 6.153.256 

 D   X: 494.153/Y: 6.153.289 

 E   X: 494.099/Y: 6.153.440 

 F  X: 494.159/Y: 6.153.442 

 G  X: 494.101/Y: 6.153.483 

 H  X: 494.161/Y: 6.153.485 
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Bilag I 

 

 

 
De samlede udgravningsresultater. Mørkegrå er recente nedgravninger, blå er de dybe anlæg samt grave, rød teglovne, lysegrå 
forsænkede hustomter, grøn stolpehuller, sort kogestensgruber og gul er gruber. Grafik: Museet på Sønderskov.  
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Bilag II 

 

 

Udgravningsplanen ses her renset for alle anlæg uden relation. Lysegrå er recente forstyrrelser, rød er teglovne og 1700-tals 
anlæg, grå vikingetid og germansk jernalder, grøn er bronzealder og turkis er bondestenalder. Grafik: Museet på Sønderskov. 
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Bilag III 
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