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Indledning 

Museet på Sønderskov foretog i sommeren 2014 en mindre systematisk udgravning forud for etableringen 

af en ny vejstrækning, der skal forbinde Vestermarksvej med rundkørslen ved Vejen Vestermark nordvest 

for Vejen (se fig. 1).  Udgravningen påviste bebyggelsesspor fra perioden yngre romersk- til ældre germansk 

jernalder (ca. 150-525 e. Kr.). Herudover fremkom der et stort antal udaterede gruber der sandsynligvis har 

været anlagt i forbindelse med materialetagning. Det samlede udgravnings areal udgjorde i alt 4403 m² og 

var opdelt i to felter (felt 1 og felt 2). Udgravningen blev foretaget ad to omgange i perioden fra d. 30. juni 

til d. 17. september 2014. 

 
Figur 1. Det undersøgte areal på 4-cm kort. Felt 1 er markeret med rødt, felt 2 er markeret med blåt. Museet på 
Sønderskov 

Kulturhistorisk redegørelse 

Der blev erkendt i alt 1016 anlæg af arkæologisk interesse på det undersøgte areal i form af 10 treskibede 

huse, syv staklader og en lang række hegn og hegnshuse. Flere af konstruktionerne danner tydelige 

gårdsstrukturer og der er sandsynligvis tale om kontinuerlig bebyggelse med gårde i to til tre faser. 

Bebyggelsen kan dateres til perioden yngre romersk- til ældre germansk jernalder på baggrund af 

hustypologiske iagttagelser samt det indsamlede fundmateriale.  

Der blev herudover erkendt 36 gruber hvoraf størstedelen fremkom på den østlige del af felt 2. 

Størstedelen af gruberne var opfyldt med undergrundsmateriale og der fremkom ingen fund i dem, de er 

derfor vanskelige at datere. De tolkes som materiale tagnings gruber der er blevet opfyldt hurtigt efter de 

blev anlagt. Der blev generelt set kun indsamlet et sparsomt fundmateriale og givet i alt 21 X-numre. 

Fundmaterialet udgøres af keramikskår, brændte dyreknogler samt enkelte spredte flintgenstande, som 

ikke skal henføres til samme periode som bebyggelsen.    
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Figur 2. Foto af tagbærende stolpehul A1167 i det treskibede langhus 
K2, efter den ene halvdel er blevet bortgravet  

 

Ved undersøgelsen af felt 1 fremkom der to næsten fuldt afdækkede gårdsanlæg med hovedhus, 

økonomibygninger og tilhørende hegn (se bilag 1). Gårdene kan følges i flere faser, hvor hovedhus samt 

hegn er blevet udskiftet med en ny konstruktion med omtrent samme placering. Gårdene kan have 

eksisteret samtidigt og indgået i et landsbyfællesskab. Det er vanskeligt at sige noget om landsbyens 

overordnede struktur, da det undersøgte areal ikke er stort nok til at kunne give et billede heraf. Det ser 

umiddelbart ud til at der kan have ligget flere gårde på en øst-vest gående række, hegn mod hegn, men det 

er ligeledes muligt at landsbyen har bestået af mere spredtliggende individuelt indhegnede gårde. På felt 2 

blev der erkendt tre treskibede langhuse og en mulig staklade. Det var dog ikke muligt at udskille sikre hegn 

til gårdene og det er derfor vanskeligt at sige noget om strukturen for denne del af bebyggelsen. De tre 

hovedhuse kan være samtidige og sandsynligvis er bebyggelsen samtidig med gårdene erkendt på felt 1 og 

har indgået i det samme landsbyfællesskab.    

Langhusene 

Det treskibede langhus var gårdens hovedbygning og var som regel indrettet med stald og ladebygning mod 

øst og beboelse i vestenden. I yngre jernalder var langhusene op mod 30 til 40 m lange og omkring fem 

meter brede. I nogle tilfælde er det muligt at finde spor efter båseskillerum i den centrale eller østlige del af 

langhuset. Her har gårdens dyr stået opstaldet. Væggene var som regel konstrueret med jordgravede 

vægstolper, hvorimellem der var fletværk af grene beklasket med ler. Husets indgange var placeret centralt 

i husets langvægge, mellem stald og beboelsesdelen. Oftest var de placeret parvist overfor hinanden. 

Indgange i husene kan som oftest erkendes ved et ophold i vægforløbet og/eller spor efter kraftige 

dobbeltstillede stolper.  
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Figur 3. Rekonstruktionstegning af et treskibet langhus fra yngre jernalder. 
 Grafik: Jørgen Andersen, Museum Sønderjylland 

 

Langhusene ved Gretenlund IV 

Hovedhuset i den nordligste gård (gård 1)var et treskibet langhus, der kunne følges i tre faser. Dette 

betyder at huset har været opført ad tre omgange, sandsynligvis lige efter hinanden da alle tre huse havde 

omtrent samme placering. Det anses for sandsynligt, at huset har haft en levetid på 40-50 år, herefter var 

de jordgravede stolper så rådne at de skulle udskiftes, eller der skulle opføres en ny konstruktion på stedet. 

Således har gård 1 haft en levetid på op mod 150 år. Husene dateres typologisk til perioden yngre romersk - 

ældre germansk jernalder (ca. 150 - 525 e. Kr.). 

Det yngste af de tre hovedhuse, K7, blev erkendt i 21,2 meters længde og har været omkring 5,2 m bredt. 

Flere steder kunne der erkendes spor efter en væggrøft, men herudover har væggen været konstrueret 

med enkeltstillede jordgravede vægstolper. Flere steder kunne der erkendes dobbelt stillede stolper i gavl- 

og vægforløb. Det er uvist om der er tale om udskiftninger af stolpehullerne eller en slags støttestolper til 

væggen. Der blev desuden erkendt to kraftige hjørnestolper i østgavlen, som kan have haft en tagbærende- 

eller støttende funktion. Huset har været konstrueret med lige vægge og en næsten ret, meget let rundet 

østgavl. Vestgavlen kunne ikke erkendes, men det er uvist om dette skyldes de dårligere bevaringsforhold 

mod vestenden af huset, eller om det er fordi huset fortsætter mod vest og gavlen skal findes udenfor det 

undersøgte areal. Der kunne udskilles to overfor hinanden stående indgange, antageligt placeret centralt i 

huset. Disse kunne iagttages ved dobbeltstillede indgangsstolper. Indgangen er placeret på linje med et af 

de tagbærende sæt og det kan tænkes at der her har været placeret en skillevæg som har dannet et adskilt 

indgangsrum hvorfra man kunne gå ind i stalden mod øst og beboelsesrummet mod vest. 

 De to andre hovedhuse (K19 og K20) i gård 1 var ikke så velbevarede som K7. Der var bevaret spor efter de 

tagbærende stolper og enkelte spredte vægstolper, men der kunne ikke erkendes sikre spor efter 

gavlstolper eller indgangspartier i de to huse. Den dårlige bevaringsgrad skyldes sandsynligvis at anlæggene 

er blevet nedslidt i løbet af den periode hvor der var aktiviteter på stedet, men det kan også skyldes at 

vægstolperne ikke var gravet nær så dybt ned i undergrunden og derfor er blevet nedslidt af de mange års 

pløjning af marken ved Gretenlund. Det var dog muligt at udlede at husene er af samme af type som K7 

med lige langvægge og omtrent samme dimensioner.   
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Figur 4. Renset plantegning af K7. Konstruktionens formodede grundplan er markeret med lys blå. Museet på Sønderskov 

 
Figur 5. Langhus K7 under udgravning, set fra vest. Museet på Sønderskov 

I den sydligste gård på felt 1(gård 2) kunne der udskilles to treskibede langhuse (K2 og K24), ligeledes med 

omtrent samme placering. K2 tolkes som det yngste og var det bedst bevarede. Der blev erkendt 10 sæt 

tagbærende stolper til huset, hvoraf tre af de vestligste sæt må være udskiftninger. Der blev desuden 

erkendt et velbevaret sydligt vægforløb med tætstillede stolper, nogle steder sat i en væggrøft, samt et 

delvist bevaret vægforløb mod nord. Den vestlige gavl var fragmentarisk bevaret ved et par enkelte stolper, 

men ser ud til at have været rundet. Huset lå op mod den østlige feltgrænse, så den østlige gavl-ende blev 
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ikke frilagt ved undersøgelsen. Der blev erkendt to overfor hinanden stillede indgange. Den sydlige indgang 

var konstrueret med to meget kraftige og dybt funderede stolper, mens den nordlige indgang var 

konstrueret med relativt dybe stolper og muligvis en udtrukket indgangsstolpe mod nordvest. Huset har 

været mindst 20 m langt og omtrent 5,4 m bredt.  

 
Figur 6. Renset plantegning af K2. Konstruktionens formodede grundplan er markeret med lys blå. Museet på Sønderskov 

 
Figur 7. Langhus K2 set fra øst. Stolpehullerne er markeret med mel. Museet på Sønderskov 
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Det ældste langhus i gård 2, K24, blev erkendt ved seks sæt tagbærende stolper, et vægforløb mod syd, 

enkelte mulige gavlstolper mod vest og spredte vægstolper mod nord. Huset kunne ligeledes ikke erkendes 

i hele dets længde, da det ligger op mod den østlige feltgrænse, men det har været mindst 18,6 m i langt og 

omtrent 5,4 m bredt. Der kunne ikke erkendes sikre spor efter indgange i huset. 

De tre langhuse på felt 2 var meget lig de erkendte langhuse på felt 1. De to vestligste huse var relativt 

velbevarede, mens det østligste hus var forstyrret af senere grubeaktivitet og lå op mod den sydlige 

feltgrænse. Alle tre langhuse har været konstrueret med indre tagbærende jordgravede stolper og 

jordgravede enkeltstillede vægstolper. I de to bedst bevarede huse kunne erkendes to overfor hinanden 

stående indgange(se bilag 2). Husene er dateret til perioden yngre romersk- til ældre germansk jernalder på 

baggrund af typologiske iagttagelser og er sandsynligvis samtidige med de erkendte huse på felt 1. Der blev 

taget jordprøver af det ene hus (K15) med henblik på at få foretaget en C14 datering. 

       

Figur 8. Oversigtsfoto af felt 2 set fra vest. Langhus K15 ses i 
forgrunden og K6 i baggrunden. Stolpehullerne er markeret med mel. 
Museet på Sønderskov 
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Økonomibygninger og udhuse 

Udover hovedhuset bestod gården i yngre jernalder som regel  af en eller flere mindre bygninger. Det 

kunne være staklader, små treskibede huse eller de såkaldte grubehuse, som blev almindelige i denne 

periode. Småhusenes funktion er for det meste uvis, men sandsynligvis er der tale om en form for 

værksteder eller økonomibygninger til opbevaring af forråd. De kan dog også have haft mere specielle 

funktioner som aftægtshuse, bolig for tyende, eller en slags hal bygning til særlige sociale eller religiøse 

handlinger. Der blev fundet en række mindre konstruktioner ved Gretenlund IV, hovedsageligt i form af 

firestolpeanlæg, men også en enkelt mindre treskibet bygning (K23). Huset er, på baggrund af dets 

størrelse og placering på gården tolket som en økonomibygning. Huset er 13 m langt og 4,5 m bredt og var 

konstrueret ligesom langhusene med indre jordgravede tagstolper og enkeltstillede vægstolper. Gavlene 

var let rundede. Der blev ikke erkendt en sikker indgang i huset, men det er muligt at det har været 

konstrueret med en åben østgavl, da der ikke blev fundet sikre spor efter et komplet gavlforløb mod øst. 

Huset har tilhørt et af de treskibede langhuse i gård 1, sandsynligvis er det samtidigt med langhus K20. Der 

blev ikke fundet sikre hegnsforløb til denne gårdsfase, men det er muligt at hegn K30 mod vest, som må 

tilhøre en gård udenfor det undersøgte areal, har fungeret som fælles afgrænsning til to samtidige gårde. 

 
Figur 9. Renset oversigtsplan med økonomibygning K23 mod syd og de formodede samtidige konstruktioner, K20 og K30, markeret 

med blåt. Museet på Sønderskov 
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Der blev ikke erkendt grubehuse ved Gretenlund IV, men derimod seks firestolpeanlæg. Disse var 

hovedsageligt placeret på gårdspladsen tilhørende gård G2. Konstruktionerne havde ikke bevaret spor efter 

indgange eller vægge. De er alle relativt kvadratiske og de tagbærende stolper har ikke været særligt dybt 

gravet ned. Sandsynligvis er der tale om let konstruerede staklader konstrueret uden vægge, men med et 

tag der evt. har kunnet hejses op og ned (se fig. 10 th.). Staklader blev anvendt til opbevaring af hø, halm 

eller andet forråd. Det kan dog ikke udelukkes af nogle af de erkendte firestolpeanlæg har haft en let 

vægkonstruktion og have fungeret som små værkstedshuse eller lignende, den samme funktion som 

grubehusene ellers kunne have udfyldt. Fraværet af grubehuse på lokaliteten taler for en relativt tidlig 

datering til yngre romersk jernalder-ældre germansk jernalder, da denne konstruktionstype er hyppigt 

forekommende i den sidste del af jernalderen og op igennem vikingetiden.  

 

 

Figur 10. Eksempler på firestolpeanlæg med og uden vægkonstruktion. www.kulturarvsomvaerdi.dk 

Hegn og hegnshuse  

I yngre jernalder var gården som regel helt eller delvist indhegnet. Hegnene har som regel været 

konstrueret med enkeltstillede stolper hvorimellem der kan have været fletværk af grene. Nogle gange er 

hegnet konstrueret med dobbeltstillede stolper, hvor mellemrummene var udfyldt med grene eller kvas. 

Hegn af denne type kaldes faskinehegn. Større eller mindre dele af hegnet kunne være tagdækket. En 

sådan tagkonstruktion udgøres af to rækker tagbærende stolper der løber parallelt med hegnet. Den side 

der vender ind mod gårdspladsen har været åben. Hegnstypen kaldes et sadeltagshegn og har været 

anvendt til opbevaring af forråd, redskaber eller lignende (se fig. 11).  

Der er fundet flere forskellige slags hegn ved Gretenlund IV. Den mest dominerende type var dog 

sadeltagshegnet, der i et tilfælde (G1 fase B) har dannet en komplet tagdækket gård med hovedhus mod 

nord (se fig.14). I andre tilfælde er hegnsforløbene mere sporadisk bevaret og udgøres af fragmenter af 

sadeltagshegn eller hegnshuse som langt hen ad vejen har udfyldt samme rolle som økonomibygninger og 

staklader. Hegnshusene kan være svære at adskille fra sadeltagshegnene, men den nord-syd orienterede 

konstruktion K26 skal muligvis tolkes som et hegnshus eller en mulig økonomibygning. Der blev dog 

hverken erkendt væg- eller hegnsforløb til konstruktionen, så den må anses for usikkert klassificeret. 

http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/
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Figur 11. Rekonstruktion af sadeltagshegn opført ved Hjemsted Oldtidspark. Foto: Janne Krøtel 

Ved forundersøgelsen samt udgravningen af felt 2 blev der erkendt en lang nordvest-sydøst gående grøft 

(K16, se bilag 2). Grøften løber igennem langhus K15 og kan derfor ikke være samtidig hermed. Den kan 

imidlertid være samtidig med langhus K6 og K14. Konstruktionen blev gravet ned i fladen for at afdække 

stolpehuller stillet grøften. Flere steder var den kun meget overfladisk bevaret og enkelte steder kunne den 

følges ved enkeltstillede stolpehuller. Der blev ikke fundet daterende materiale i grøften eller iagttaget 

sikre stratigrafiske relationer til de omkringliggende konstruktioner og den er derfor vanskelig at datere. 

Grøften kunne følges i et 150 m langt forløb og kan have dannet en fælles indhegning for en af landsbyens 

faser. Dette må imidlertid anses for usikkert indtil videre, men vil måske kun kunne afklares ved yderligere 

arkæologiske undersøgelser af arealet syd for felt 2. 

Gårde og faser 

Det var ikke muligt at inddele de erkendte konstruktioner på felt 2 i gårde eller faser. Ingen af de tre huse 

overlejrede hinanden og det er således muligt at der er tale om tre samtidige huse. Der blev kun erkendt 

mindre fragmenter af hegn, hvilket skyldes det smalle øst-vest orienterede felt.   

Der blev udgravet to næsten fuldt afdækkede gårde på felt 1 og en række konstruktioner op mod 

feltgrænserne der tyder på at der ligeledes ligger gårde mod både vest, øst og syd. Den nordligste gård 

(gård 1) kunne følges i tre faser, hvor hovedhuset har haft omtrent samme placering. Der blev desværre 

ikke erkendt sikre stratigrafiske relationer imellem konstruktionerne og fasernes relative dateringer er 
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derfor ikke udskilt med sikkerhed. Hus og hegn i fase a (se fig.12) tolkes som den yngste på baggrund af den 

høje bevaringsgrad for anlæggene i konstruktionerne. 

Der kunne ikke udskilles hegn til fase c, hvilket kan være et spørgsmål om bevaringsgrad, men det er 

ligeledes muligt at gården ikke har været indhegnet mod øst, men i stedet har været afgrænset af den 

samtidige økonomibygning K23 mod syd og hegnsforløb K30 mod vest. Dette hegn har haft åbning ind mod 

vest og må tilhøre en gård med hovedhus vest for det undersøgte areal. Fasen tolkes som den ældste, da 

det ser ud til at hegnsstolper i K29 (fase b) har bortgravet en af de tagbærende stolper/gavlstolper mod øst. 

Denne tolkning må imidlertid anses for usikker.  

 

Figur 12. Plantegning med tolkningsforslag af faserne i gård 1. Den yngste fase (a) er markeret med grønt, fase b med blåt og den 
ældste fase (c) med bordeaux. Gruber er markeret med sort. Museet på Sønderskov 

Den efterfølgende fase (b)består af et hovedhus mod nord og et sadeltagshegn mod øst, vest og syd som 

har dannet lukket gård. Der blev ikke erkendt staklader eller økonomibygninger til denne gårdsfase. 

Sandsynligvis har sadeltagshegnet udfyldt de samme funktioner. Det ser ud til at gårdens hovedhus flytter 

lidt mod nord hen over tid, men det har haft omtrent samme placering og orientering i alle tre faser. 
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Figur 13. Eksempel på hus med tilhørende sadeltagshegn. www.kulturarvsomvaerdi.dk 

Gruber 

Der blev erkendt i alt 36 gruber ved undersøgelsen, med den største koncentration på den østlige del af felt 

2 (se bilag 2). Disse blev erkendt allerede ved forundersøgelsen som en klynge af lyse anlæg, i en 

koncentration på den nordvestlige del af traceet. Ved den systematiske undersøgelse blev en af gruberne 

udgravet med maskine og den viste sig at være relativt dyb (50 cm), men helt fundtom. Gruben tolkes som 

en lertagningsgrube, selvom undergrunden i området repræsenterer relativt "urent" ler med en del sten og 

al-udfældninger. Gruberne kan ikke dateres, men da de har bortgravet flere af de tagbærende stolper i K14 

må de være yngre end huset. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt at de er koncentreret i området 

umiddelbart øst og nord for den resterende del af bebyggelsen og det anses derfor for muligt at de er fra 

samme periode. Måske har man hentet råmaleriale til husenes lerklinede vægge her? 

Ved undersøgelsen af felt 1 fremkom der ligeledes en række gruber (se bilag 1). Disse var dog langt mere 

tydelige i fladen og indeholdte trækul samt mindre keramikskår. Tre af gruberne var skarpt afgrænset og 

indeholdte store sten i toppen. Disse blev fra starten tolket som mulige grave og derfor omhyggeligt 

undersøgt. Der viste sig dog at være tale om nedgravede sten fra marken samt materialetagnings gruber. 

Trækul og fundmatariale kan være omrodet i den overlejrende muld og derefter havnet i anlæggene. Der 

blev herudover udgravet to koge-/ildgruber som ikke kunne dateres nærmere. Anlægstypen er hyppigt 

forekommende på oldtidens bopladser og stammer hovedsageligt fra bronzealderen. 

Fund 

Der blev kun indsamlet et meget lille fundmateriale ved undersøgelsen, hvilket er karakteristisk for 

bopladser fra denne periode. Der blev i alt givet 21 X-numre, hvoraf X1-X3 er anvendt ved 

forundersøgelsen. Fundmaterialet bestod overvejende af små ukarakteristiske keramikskår, men på enkelte 

af de indsamlede skår kunne der ses spor efter ornamentik i form af fuger eller simpel stregornamentik. 

Keramikken kan dateres bredt til perioden yngre jernalder. Der blev herudover indsamlet enkelte 

flintgenstande som ikke er fra samme periode som bebyggelsen. Disse fund er et udsagn om, at der har 

været menneskelig aktivitet i området lang tid før jernalderbønderne slog sig ned ved Gretenlund.  

 

http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/
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Figur 14. Fund fra Gretenlund IV. Ornamenteret keramikskår 
fra yngre jernalder, herover (X9). Stor irregulær skraber 
(X19) fra slutningen af bronzealderen/tidlig jernalder, samt 
to små flækkefragmenter fra mesolitikum (X20 og X2). 
Museet på Sønderskov  

 

Perspektiver 

Undersøgelsen ved Gretenlund IV har afdækket bebyggelse fra perioden yngre romersk til ældre germansk 

jernalder. Det var ikke muligt at afgrænse bebyggelsen ligesom det ikke var muligt med sikkerhed at afgøre 

bebyggelsens overordnede struktur. Sandsynligvis er der tale om en landsby bestående af en klynge af 

gårde. Der blev fundet spor efter gårde i form af hegnsforløb både vest og syd for felt 1 og bebyggelsen må 

derfor antages at fortsætte et uafklaret antal meter mod begge sider. Det ser ikke ud til at bebyggelsen 

fortsætter mod nord, men dette er usikkert da der ikke er foretaget en forundersøgelse på dette areal. Der 

blev ikke fundet spor af bebyggelse i søgegrøfterne vest for felt 2. Sandsynligvis er der tale om en mindre 

landsby muligvis afgrænset af et fælles hegn K16.  

Der blev ikke fundet spor efter grave ved undersøgelsen. I jernalderen var gravpladsen - eller gravpladserne 

som regel placeret nær ved landsbyen. Her kunne familien tage vare på de døde med en række 

begravelsesritualer. Gravlæggelsen fra ældre romersk jernalder omkring år 0 og op gennem jernalderen kan 

både være som jordfæstegrave eller brandgrave og de indeholder typisk en del gravgods i form af lerkar, 

våben eller smykker.  Det er muligt at gravpladsen tilhørende landsbyens beboere ligger øst eller vest for de 

undersøgte arealer ved Vejen Vestermark. Måske vil fremtidige undersøgelser i området kunne afklare 

dette spørgsmål og give et indblik i landsbyens befolkningssammensætning. 

Der er i løbet af de sidste 20 år blevet erkendt en række bebyggelser fra yngre romersk og ældre germansk 

jernalder i Vejen Kommune, senest i 2012 ved udgravningen af et større areal nordvest for Holsted (HBV 

1454 Holsted Åmark II). Ikke langt derfra er der ad flere omgange udgravet bebyggelse fra yngre romersk- / 

germansk jernalder samt vikingetid ved Holsted Overmark (HBV 941 Holsted Overmark). I forbindelse med 

motorvejsudgravningerne i 90´erne blev der bl.a. udgravet en lokalitet ca. 7 km mod øst med omfattende 

bopladsspor fra bl.a. yngre romersk og germansk jernalder (HBV 589 Havgård). Der er desuden fundet 

bebyggelse fra yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder blot omkring 100 m syd for 
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Gretenlund IV, på den anden side af Esbjergvej ved Vejen Vestermark (HBV 274 Vejen Vestermark, Solar II). 

Det er muligt at bebyggelsen ved Gretenlund IV hører sammen med den sidste bebyggelsesfase på denne 

lokalitet (se Fortidsminder i området). Der er herudover fundet spor af bebyggelse fra germansk jernalder 

ved Dorothesminde V (HBV 326 Dorothesminde V) omkring en halv km mod sydvest.  

En sammenligning af materialet fra disse udgravninger kan bidrage til en bedre regional samt ikke mindst 

national forståelse for jernalderens bebyggelsestopografi. Området omkring Vejen Vestermark har et stort 

forskningspotentiale og vil være et af museets hovedfokuspunkter i de kommende år. Hvilket gerne skulle 

udmunde i en populærvidenskabelig publikation samt en særudstilling på museet. 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

På baggrund af den høje koncentration af bosættelser fra oldtiden i området omkring Vestermarken 

vurderede Museet på Sønderskov, at det var nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse af 

traceet forud for anlægsarbejdet. Forundersøgelsen påviste relativt tætte bebyggelsesspor af arkæologisk 

interesse i form af huse, hegn og gruber fra yngre jernalder på den vestligste del af arealet og to felter, på 

henholdsvis 3600 m² og 1560 m², blev udstukket til systematisk arkæologisk udgravning.  Udgravningen 

blev foretaget på baggrund af § 27 stk. 4 i Museumsloven á 2001. I henhold til denne har bygherre 

finansieret udgravningen. 

Det omkringliggende landskab 

Topografien i Vejen Kommune er præget af morænelandskab med bakkeøer fra den sidste og næstsidste 

istid. Disse bakkeøer adskilles af smeltevands dale med hedeslette dannelser langs Vejen Å, Holsted Å samt 

Kongeåen. Det pågældende areal er beliggende på et relativt lavtliggende fladt terræn, der er let faldende 

mod nord ned mod Vejen Mose. Øst for arealet løber Vejen Å. Undergrunden på arealet er præget af gruset 

sand med indslag af mere leret sand. Der er mange store sten i undergrunden. På felt 2 kunne erkendes et 

lyst gråligt sandlag ovenpå den gulbrune undergrund. De arkæologiske anlæg var tydeligt gravet ned i laget 

der tolkes som et tyndt lag flyvesand som må have aflejret sig inden man bosatte sig på stedet.  

 

 

Det lyse grålige flyvesandslag 

ses i midten af feltet.  

Stolpehuller fra de to 

jernalder langhuse samt 

hegnsgrøften var gravet ned 

igennem laget som derfor må 

være aflejret før yngre 

jernalder. 

Foto: Museet på Sønderskov   
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Fortidsminder i området 

Gennem de sidste 25 år har Museet gennemført talrige forundersøgelser og systematiske undersøgelser i 

forbindelse med bl.a. anlæggelsen af Kolding-Esbjerg motorvejen samt byggemodningsprojekter ved Vejens 

nordlige og nordvestlige bydel. De mange undersøgelser i området har givet et særdeles godt indblik i 

hvordan bebyggelsen flytter rundt indenfor et relativt velafgrænset ressourceområde i løbet af jernalderen 

og frem til den tidlige middelalder. 

 

Figur 15. Kort over kendte lokaliteter og deres datering i området omkring Vejen Vestermark. Høje Maalebordsblade (1862-1899). 
Museet på Sønderskov 

I perioden 2008-2010 blev der foretaget en række store undersøgelser ved Vejen Vestermark (HBV 274 og 

HBV 1340, sb nr. 190 308-165 og 166). Undersøgelserne blev foretaget i forbindelse med Vejen Kommunes 

udstykning af arealet til industrigrunde og samt etableringen af den eksisterende Industrivej Vest.  De to 

undersøgelser udgør tilsammen den største jernalderudgravning foretaget indenfor Museets 

ansvarsområde. På den sydlige del af HBV 274 og på HBV 1340 fremkom der spor af to øst-vest orienterede 

rækkelandsbyer, som har en tidsramme der dækker perioden ældre romersk jernalder. Hver rækkelandsby 

indeholdt otte til ni rektangulære gårdsanlæg. Herudover blev der fundet flere løse gårdsanlæg, som ikke 

hørte til rækkelandsbyens bebyggelsesstruktur. Mod nord fremkom bebyggelse fra yngre romersk 

jernalder. Museet har desuden undersøgt en omfattende bebyggelse fra yngre germansk jernalder og 

vikingetid/tidlig middelalder samt en enkeltgrav lige syd for Vejen Mose,ca. 200 m nord for Gretenlund IV, i 
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forbindelse med anlæggelsen af Esbjerg-Kolding motorvejen i 1992 og 1993 (HBV 292-293 Gretenlund I-III, 

sb. nr. 190 308-120). De seneste år har museet fortaget flere mindre undersøgelser i området, bl.a. en 

følgegravning i forbindelse med nedlægningen af en vandledning mellem Vejen og Holsted, hvor det kunne 

konstateres, at jernalderbebyggelsen erkendt ved HBV 274 Vejen Vestermark, Solar II forsætter et stykke 

mod vest (HBV 1486 Vandledning Vejen - Holsted). Herudover blev der i foråret 2014 afdækket endnu to 

gårde fra ældre romersk jernalder tilhørende rækkelandsbyen ved Lille Skovgård. Endeligt er der øst for 

Solar II blevet udgravet bebyggelse fra tidlig middelalder (1100-1350-tallet) på HBV 172 Vejen Vestermark, 

Sverigesvej (sb. nr. 190 308-161) i 2007. 

Konklusion 

Den systematiske undersøgelse ved Gretenlund IV har fremdraget hidtil ukendte bebyggelsesspor på 

arealet nord for Esbjergvej i form af bebyggelse fra ældre romersk - tidlig germansk jernalder. Bebyggelsen 

udgøres af op mod seks gårde der har eksisteret i to til tre faser. Gårdene har sandsynligvis indgået i et 

større landsbyfællesskab. Der er muligvis tale om en yngre fase af den landsby der i perioden 2008-2010 

blev udgravet syd for Esbjergvej i forbindelse med de store industriudstykninger ved Vejen Vestermark. 

Yderligere udgravninger på arealet imellem de to undersøgelsesarealer vil måske kunne belyse dette aspekt 

og ikke mindst afgøre landsbyens udstrækning og strukturelle opbygning. Omkring 200 m nord for 

Gretenlund IV blev der i starten af 90´erne udgravet en lokalitet med spor af tæt bebyggelse fra sen 

germansk jernalder, vikingetid og tidlig middelalder (HBV 292-293 Gretenlund I-II). Denne bebyggelse er 

langt fra fuldt afdækket og det kunne derfor ligeledes være interessant at undersøge arealet imellem disse 

to udgravningsfelter for at undersøge bebyggelsens udstrækning og udvikling fra tidlig germansk jernalder 

og op mod den tidlige middelalder.  

Området omkring Vejen Vestermark er meget velundersøgt med spor efter bosættelse der kan følges fra 

ældre romersk jernalder og frem til den tidlige middelalder.  Området har dannet et naturligt aflukke 

afgrænset af Vejen mose mod nord, Vejen Å mod øst og sandsynligvis nogle store skovarealer mod syd og 

vest af hvilke man kan se rester af på de Høje Maalebordsblade fra slutningen af 1800-tallet. De mange 

undersøgelser i området har givet en enestående mulighed for at følge en landsby der ”vandrer” rundt 

indenfor et relativt velafgrænset ressourceområde igennem mere end 1000 år. Det er museets hensigt de 

kommende år at arbejde videre med det omfattende materiale, med henblik på at udfærdige en 

populærvidenskabelig publikation samt særudstilling om Vejens tidlige historie.  

 

 

 

 

 

 

 

10-12-2014 

Janne Krøtel 

Museet på Sønderskov  
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Udgravningens data 

Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov i perioden fra d. 30. juni til d. 17. september 2014 

og var opdelt i to felter (Felt 1 og 2). Felt 2 blev udgravet først efter aftale med bygherre og dette areal blev 

færdigundersøgt og frigivet til bygherre d. 14. juli 2014. Herefter fulgte en sommerferieperiode og arbejdet 

blev genoptaget med udgravningen af felt 1 d. 11. august 2014. Det samlede areal kunne frigives til 

bygherre d. 17. september 2014. Ved undersøgelsen deltog cand. Mag. Lars Grundvad, mag. Art. Martin 

Egelund Poulsen, MA Scott Dollar og cand. Mag. Janne Krøtel (udgravningsleder).   

Det efterfølgende beretningsarbejde og udarbejdelsen af den kulturhistoriske rapport er udført af Janne 

Krøtel for Museet på Sønderskov. Projektet har journal nr. HBV 1495 Gretenlund IV og al 

dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 

6650 Brørup. Al data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdatabase). 

Entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S stod for muldafrømningen ved maskinfører Jørgen Johansen. Arealerne 

blev ikke tildækket efterfølgende, da jordarbejdet blev påbegyndt umiddelbart efter endt udgravning. 

Administrative data 

HBV 1495 Gretenlund IV 

Sted- og lok. nr. 190 308-185 

Matrikel 46at Vejen By, Vejen 

Undersøgelsen blev foretaget på baggrund af § 26 stk. 2 1. pkt. i Museumsloven á 2001.  

Undersøgelsesarealet er 4403 m2. 

Bygherre: Vejen Kommune 

Bygherrens kontaktperson Thomas McCulloch, tlf. 79 96 50 00, tmc@vejenkom.dk 

Bygherrens projektleder Line Simonsen, tlf. 79 96 62 13, lisi@vejenkom.dk 

Udgravningsleder: Museumsinspektør Janne Krøtel, jk@sonderskov.dk 

Museets sagsbehandler: Museumsinspektør Scott Dollar, mob. 40 73 38 66 sd@sonderskov.dk 

Kulturstyrelses sagsbehandler: Susanne Klingenberg 

KUAS nr. 2014-7.24.02/HBV-0004 

Entreprenør: Friesesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf. 75 36 07 43 

Sagsgangen foregik som følger: 

 

 Medio maj 2014: Museet på Sønderskov bliver anmodet om at udarbejde og indsende et budget 

for en systematisk undersøgelse ved matrikel 46at Vejen By. 

 28-05-2014: Museet på Sønderskov fremsender et budget for en systematisk undersøgelse til 

godkendelse ved Kulturstyrelsen. 

 22-06-2014: Kulturstyrelsen godkender det fremsendte budget. 

 24-06-2014: Budget fremsendes til bygherren til godkendelse. 

 24-06-2014: Thomas McCulloch, Vejen Kommune godkender det fremsendte budget. 

 30-06-2014: Museet på Sønderskov indleder den arkæologiske undersøgelse i felten. 

 17-09-2014: Museet på Sønderskov afslutter den arkæologiske undersøgelse i felten og det 

samlede areal frigives til bygherre. 

mailto:tmc@vejenkom.dk
mailto:lisi@vejenkom.dk
mailto:jk@sonderskov.dk
mailto:sd@sonderskov.dk
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Udgravningens metode 

Udgravningen foregik ved muldafrømning med en larvefodsdrevet gravemaskine påmonteret en 2,5 m bred 

skovl. Efter muldafrømning blev alle anlægsspor indridset og indmålt med nærpræcisions GPS (Trimble R8 

GNSS) i UTM zone 32 EUREF 89 og derefter digitaliseret i GIS programmet MapInfo 11.5. Alle anlæg blev 

snittet og derefter blev profilen tegnet og beskrevet i målestok 1:20. Udvalgte anlæg blev tømt med henblik 

på at indsamle daterende fundmateriale. Udvalgte profiler af anlæg blev fotodokumenteret og der blev 

herudover taget oversigts-, flade- samt arbejdsfotos. Slutteligt blev al data tastet ind i det internetbaserede 

databaseprogram MUD (Museernes udgravningsdata). Alle lister blev fortsat fra forundersøgelsen HBV 

1495 Gretenlund IV FU. Der blev udtaget jordprøver af udvalgte anlæg med henblik på kursorisk 

gennemsyn samt efterfølgende C14 datering, hvis dette viser sig at være muligt. Resultaterne heraf forligger 

endnu ikke. Der blev indsamlet et sparsomt fundmateriale ved udgravningen i form af keramikskår samt 

flint. For at begrænse fundmængden blev små og ukarakteristiske keramik-skår ikke hjemtaget. Der blev 

ikke anvendt metaldetektor ved undersøgelsen. Arealet er dog eftersøgt med metaldetektor inden 

udgravningen blev påbegyndt, men uden resultat. 

 

 

Figur 16. Muldafrømning med gravemaskine. Muldjorden fjernes maskinelt ned til den lyse undergrund. Der skovles efter for at 
erkende eventuelle anlægsspor. Museet på Sønderskov  
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Koordinatliste 

Hjørnekoordinater på de to udgravningsfelter i UTM Zone 32 EUREF 89. 

Koordinat X Y 

Felt 1 SV 506.531 6.149.562 

Felt 1 SØ 506.555 6.149.557 

Felt 1 N NV 506.580 6.149.657 

Felt 1 NØ 506.610 6.149.646 

Felt 2 NV 506.655 6.149.667 

Felt 2 NØ 506.737 6.149.669 

Felt 2 SV 506.655 6.149.652 

Felt 2 SØ 506.737 6.149.650 
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Tidstavle 

 

 

HBV 1495 Gretenlund IV 
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Ordforklaring 

A: Forkortelse for anlæg. Tallet bagefter angiver hvilket anlæg der er tale om. Anlæg er en samlet 

betegnelse for nedgravninger såsom stolpehuller, gruber, grave, grøfter og andet. Fyldjorden består af 

kulturjord, muld og undergrundsmateriale. Ved udgravning vil anlæg fremstå som områder, der er mørkere 

end den omgivende undergrund. 

Arkæobotanisk analyse: Arkæobotanik er studiet af kerner, frø og frugter fra planter der findes i 

arkæologiske sammenhænge. Oftest findes planteresterne i forkullet tilstand, men de kan også være 

bevaret i vådområder, eller som aftryk i keramik 

Datering, relativ/absolut: En datering er relativ, hvis ikke den via naturvidenskabelige dateringsmetoder 

kan bestemmes til et årstal (kalenderår). Arkæologiske dateringer ud fra genstande og konstruktionstyper 

er altid relative. 

Forundersøgelse: Ved en arkæologisk forundersøgelse graves en serie to meter brede søgegrøfter med en 

indbyrdes afstand af højst 20 meter over hele det berørte areal. Formålet med forundersøgelsen er at 

klarlægge omfanget, værdien og karakteren af de arkæologiske spor. Efter undersøgelsen udarbejdes en 

rapport, hvor der redegøres for, hvad der er fundet på området, og om der eventuelt er behov for at 

foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Udpegningen af arealer med fortidsminder giver bygherren 

mulighed for at ændre projektplaner for at undgå at fjerne væsentlige fortidsminder. 

Grube: Nedgravning som er større end et stolpehul. Kan være gravet i forbindelse med materialetagning 

(ler), til udførelse af et bestemt arbejde, til opbevaring af forråd eller andet. Fælles for gruber er at de tit er 

fyldt op med affald fra bopladsen efter brug.  

Jordfæstegrav: En grav hvor den døde begraves ubrændt. Den døde var ikke altid lagt i en kiste, men kunne 

ligge i et gravkammer, en stenkiste eller andet.  

Jordprøve: Fyldjorden fra et anlæg som ønskes analyseret. Jorden bliver floteret (vasket ud med vand), så 

kun det organiske materiale er tilbage. Dette kan så bruges til forskellige former for analyser (se C14, 

arkæobotanik og vedanatomi).  

K: Forkortelse for konstruktion. Betegnelse for et hus eller hegn.  

Kogestensgrube: Også kaldet koge- eller ildgrube. Kogestensgruber er jordovne der især forekommer på 

bopladser fra oldtiden. I grubens bund ses som regel et sort trækulslag fra det bål som har opvarmet et lag 

af håndstore sten. På stenene har man kunnet ligge sin steg, indpakket i blade eller lign. Herefter har man 

dækket gruben med græstørv for at holde på stenenes varme. 

Kulturarvsareal: Et kulturarvsareal er et område med særligt bevaringsværdige arkæologiske levn fra 

oldtiden eller middelalderen. En del af de udpegede fortidsminder er direkte synlige, f.eks. gravhøje, 

voldsteder og ruiner. Men størsteparten ligger skjult under jordoverfladen. Her gemmer der sig spor af 

huse, begravelser, handelspladser, hellige offermoser og meget mere. Kulturarvsarealerne er særligt 

bevaringsværdige områder, hvor en bevaring ’in situ’, altså på stedet, tilstræbes. 
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Kulturlag: Forseglet jordlag dannet ved menneskelig aktivitet, består af affald fra husholdningen, dyrehold 

m.m. Indeholder genstande der repræsenterer et kortere eller længere tidsrum. Kulturlag kan ligge 

forseglet i flere niveauer over hinanden. 

Profil: Lodret jordvæg, som viser jordlagenes lagfølge. Fremkommer ved at man gennemgraver (snitter) et 

anlæg og kaldes derfor også et snit. 

Stolpehul: En nedgravning til en stolpe. 

Stratigrafi: Stratigrafi er læren om jordlag og deres indbyrdes beliggenhed. En stratigrafisk udredning 

handler i praksis om at forstå de enkelte enheders (anlægs) relationer og er væsentlig for den relative 

datering.  Hvis jordlag ligger over hinanden, taler man om vertikal stratigrafi eller ”lagfølge”. Modsat taler 

man om horisontal stratigrafi hvis huse, gårde eller landsbyer har flyttet sig hen over en flade i det 

vandrette plan.  

Typologi: Læren om genstande og anlægs formmæssige udvikling. Kan bruges som baggrund for datering 

(relativ). 

Undergrund: Undergrund er ikke menneskeskabt. Det er en samlet betegnelse for de naturlige jordlag, der 

findes under muldlaget. Undergrunden fremstår næsten altid lysere, end de forhistoriske anlæg. 

Undergrunden kan bestå af ler, sand eller grus alt efter, hvordan området er dannet.  

Vedanatomisk analyse: Vedanatomiske analyser kan foretages på både forkullet og uforkullet træ. 

Analysen kan hjælpe til med at undersøge hvilke træsorter der blev anvendt i konstruktioner eller anlæg. 

Det er også muligt at årstidsbestemme konkrete aktiviteter ud fra træstykker med bevaret bark. 

X: Fundnummer. Betegnelse for en eller flere arkæologiske genstande. 

C14 datering: Kulstof 14 metoden bruges til at datere organisk materiale fra mennesker, dyr og planter. 

Kulstof (C) indgår i alle levende organismer. C14-analyserne udføres af fysikere, som modtager de prøver, 

der udvælges fra forkullet materiale - oftest fra makrofossil-analyser. Når en organisme dør, mindskes 

antallet af C14 atomer langsomt. Ved at måle den mængde af C14, der er tilbage i et materiale, kan man 

derfor regne ud, hvor gammelt det er. 
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Bilag 1.  

Oversigtsplan over felt 1. Gruber er markeret med sort. Recente anlæg er markeret med gråt. Husenes 
grundrids er tegnet op med lys blå. Konstruktionerne er inddelt i faser med forskellige farver. Museet på 
Sønderskov 
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Bilag 2. 

Oversigtsplan over felt 2, samt anlæg i søgegrøften mod nord erkendt ved forundersøgelsen. Gruber er markeret med sort og recente anlæg er 
markeret med gråt. Husenes grundrids er tegnet op med lys blå. K15 er markeret med blåt, K6 er markeret med lilla, K12 er markeret med turkis og 
K14 er markeret med grøn. Museet på Sønderskov 

 

 


