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Forsidebilleder: Foroven en grøftudvidelse på Hygum Gammelmark I ved Hygummark(vej), hvor 

sporene af en 3500-4000 år gammel toskibet hustomt fremkom, der således hører hjemme i 

overgangsperioden mellem bondestenalderen og bronzealderen. Husets nordlige langvæg ses i 

forgrunden som syv muldfarvede pletter (stolpehuller), der danner en øst-vest orienteret række i den 

lyse undergrund. Set fra nord. Forneden ses en taphane til en øltønde, der blev fundet i muldjorden 

over sporene af en gård i Tornum Landsby fra senmiddelalderen eller renæssancen (1400- til 1600-

tallet). (Fotos: M.E. Poulsen, Museet på Sønderskov)                                                                                         
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Indledning 

I november og starten af december 2015 blev et længere tracé forundersøgt mellem biogasanlægget 

på Tornumvej i nordvest og Hygumskovvej i den sydøstlige udkant af Sønder Hygum i sydøst – en 

samlet strækning på 7,1 km. Denne udvidede forundersøgelse blev gennemført på baggrund af   

biogasanlægget på Tornumvej 15 tilhørende Linkogas A.M.B.A., som skal uvides mod øst. I denne 

forbindelse anlægger Dong Gas Distribution A/S en ny gasledning, som skal koble biogasanlægget 

til naturgasnettet. Langs strækningen, der følger sydsiden af Tornumvej og fortsætter sydover ad 

Hygummark(vej) til den sydøstlige udkant af Sønder Hygum (fig. 1-2), optræder flere steder, som 

udfra topografien, nærliggende fortidsminder og berøringen af historisk kendte landsbyer er 

vurderet som potentielle områder, der kan rumme væsentlige fortidslevn (fig. 2). Flere af disse 

steder i landskabet viste sig da også at gemme på vigtige spor efter huse og gårde, hvilket især er 

gældende for strækningen langs med Tornumvej.   

De ældste bebyggelsesspor i tracéet dukkede op ved Hygummark nr. 8. Der var tale om en toskibet 

hustomt fra bondestenalderens slutfase senneolitikum (dolktid) eller den tidligste bronzealder (ca. 

2300-1500 f.Kr., HBV 1544 Hygum Gammelmark I). Knap 100 m længere mod nord blev en anden 

koncentration af aktivitetsspor registreret, heriblandt en dårligt bevaret hustomt fra omtrent samme 

tidsrum (HBV 1545 Hygum Gammelmark II). Lidt over en kilometer længere mod nord, hvor 

gasledningstracéet er drejet over på sydsiden af Tornumvej, blev et aktivitetsområde bestående af 

primært kogestensgruber fra jernalderen opdaget (500 f.Kr.-700 e.Kr., HBV 1546 Tornum Mark I). 

70 m længere mod vest stødte vi ind i nogle tidligere faser af Tornum-landsbyen, der bestod af 

mindst tre stolpebyggede langhuse samt en klynge gruber og brønde. Dette lille udsnit af en tidlig 

gårdsbebyggelse hører sandsynligvis hjemme i senmiddelalderen eller renæssancen (1400- til 1600-

tallet, HBV 1547 Tornum Landsby). Længst mod vest – 425 m fra Tornumlandsbyens tidligere fase 

– blev sporene efter fire langhuse afsløret. De repræsenterer en større gårdsbebyggelse eller landsby 

fra yngre romersk og/eller ældre germansk jernalder (ca. 200-550 e.Kr., HBV 1548 Tornumgård). 

  

          

 
Figur 1. Reliefkort over det berørte område mellem Tornum og Sønder Hygum. Den blå linie markerer det 7,1 

km lange gasledningstracé. De røde cirkler er gravhøje. (S.R. Dollar efter Kort- og Matrikelstyrelsen) 
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Figur 2. De røde liniestrækninger i gasledningstracéet repræsenterer højrisikoområder for væsentlige 

fortidslevn. På de to nordligste af disse hot spots var der gevinst i form af bopladsområder fra dolktid langs 

Hygummark samt jernalderbebyggelse og middelalder-/renæssancegårde langs med Tornumvej. 

 (S.R. Dollar efter Kort- og Matrikelstyrelsen).  

 

 

 

 

Kulturhistorisk redegørelse 

Den udvidede forundersøgelse af Lintrup Gasledning afslørede fem anlægskoncentrationer, der 

repræsenterer bebyggelser og aktivitetsområder fra overgangen mellem sten- og bronzealderen, 

jernalderen samt senmiddelalderen/renæssancen. Udenfor disse centrale bosættelsesområder er der 

kun påtruffet få spredte kogestensgruber eller jordovne fra oldtiden samt affaldshuller fra nyere tid.   

Der blev i alt registreret 273 anlæg fra forhistorisk og tidlig historisk tid (”anlæg” vil sige 

nedgravninger fra fortiden). Heraf var der 234 stolpehuller, 20 kogestensgruber eller jordovne, 12 

affaldsgruber, mindst 1 brønd (nogle af de registrerede affaldsgruber kan være brønde), samt 6 

grøftforløb (hvoraf nogle danner langvægsdele i jernalderhuse). Der kunne udskilles mindst 7 

langhustomter af stolpehullerne langs strækningen, hvor 1-2 hører hjemme i slutningen af 
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bondestenalderen eller starten af ældre bronzealder (ca. 2300-1500 f.Kr.), mens 4 stammer fra yngre 

romersk og germansk jernalder (ca. 200-550 e.Kr.), og 2-3 bygninger tilhører gårde fra 1400- til 

1600-tallet. Genstandsmaterialet langs gastracéet var beskedent og bestod blot af 13 fund, der er 

repræsenteret af keramik, flint og metal. De fem områder med anlægskoncentrationer repræsenterer 

små udsnit af større bebyggelsesenheder, der strækker sig langt udover selve arealet for 

gasledningstracéet. Derfor kan der ikke graves eller bygges omkring disse hot spots, før 

arkæologiske undersøgelser er gennemført (se afsnittet om perspektiver og fremtidigt arbejde 

nedenfor). I det følgende skal hver af de fem lokaliteter med fortidslevn gennemgås i kronologisk 

rækkefølge. 

 

 

 

                

 

Figur 3. Principskitser af det toskibede hus, som også kaldes midtsulehuset. Denne hustype var almindelig 

gennem hele bondestenalderen eller neolitikum (3800-1700 f.Kr.) samt de første århundreder af bronzealderen 

(1700-1500 f.Kr.), men herefter blev byggeskikken afløst af den treskibede stil med to indre tagstolperækker. 

www.kulturarvsomvaerdi.dk 
 

 

http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/
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HBV 1544 Hygum Gammelmark I – toskibet hus fra senneolitikum/tidligste bronzealder 

Den ældste hustomt på gasledningstracéet er et toskibet langhus (K1), der blev delvist afdækket ved 

norddelen af Hygummark(vej) eller nærmere betegnet 35 m nordvest for Hygummark nr. 8 og 1150 

m syd for Hjortvad Å. Huset har stået på et højdedrag, hvor undergrunden på stedet består af fint og 

gruset sand. Toskibede hustomter som K1 fra Hygum Gammelmark havde én række af tagbærende 

stolper eller midtsuler placeret langs midteraksen af langhuset (fig. 3). Det var kun den vestlige 

ende af huset, der blev mulighed for at afdække, da den resterende østdel går ind under 

Hygummarkvejen. Bygningen har været 5,5 m bred. Den afdækkede længde er 6,5 m – men husets 

samlede længde er naturligvis ukendt, da K1 som nævnt ikke er muldafrømmet i sin fulde 

udstrækning. Langhuset er øst-vest orienteret med en svag forskydning mod nordvest. Vestgavlen 

har været ret eller skrå, og vægforløbet bestod af stolper, som umiddelbart var placeret i varieret 

indbyrdes afstand på 0,75-1,3 m. Variationen i stolpeafstanden kan dog skyldes bevarings-

forholdene, hvor nogle af stolpehullerne kan være forsvundet, som det ses i østdelen af det sydlige 

langvægsforløb (fig. 4). To tagstolper eller midtsuler, som har støttet tagrygåsen, var placeret 

imellem de to langvægge. Dateringen hviler foreløbigt på den kendte hustypologi, hvor de 

toskibede langhuse opføres gennem bondestenalderen og starten af ældre bronzealder (3800-1500 

f.Kr.). Den trestolpefundamenterede gavl og vægstolpernes relativt kraftige dimensioner peger dog 

hen på slutningen af dette tidsrum, hvilket vil sige dolktid/senneolitikum og bronzealderens 

begyndelse (2300-1500 f.Kr.). Tre jordprøver blev dog udtaget med henblik på analyse af forkullet 

plantemateriale, der ofte findes i stolpehulsfylden. De kan forhåbentligt give en mere præcis 

datering indenfor et eller to århundreder.   

  

 

Figur 4. Plantegning af den afdækkede vestdel af det toskibede hus K1 på lokaliteten Hygum Gammelmark I.  

De sorte prikker er stolpehuller, og de skraverede streger angiver feltgrænserne. (Illustration: M.E. Poulsen)  
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Figur 5. Profiler af to stolpehuller i det toskibede hus K1 på Hygum Gammelmark I. Til venstre ses den østlige  

tagstolpe (A1), og til højre den mellemste vægstolpe i nordlangvæggen (A10). Bemærk det mørke stolpeaftryk i 

midten af dette anlæg. Målestokken er i begge tilfælde 40 cm lang. (Fotos: M.E. Poulsen) 

           

 

HBV 1545 Hygum Gammelmark II – aktivitetsspor fra senneolitikum/ældre bronzealder 

94 m længere mod nord ad Hygummarkvejen ligger det næste boplads-/aktivitetsområde, hvor 

nærheden til Hjortvad Å blot er 200 m. Her stod sandsynligvis et andet hus af den toskibede type, 

men bevaringsgraden var betydeligt ringere i forhold til det ovenfor omtalte på Hygum 

Gammelmark I. To potentielle tagstolper og en række af fire vægstolper blev afdækket (fig. 6), men 

kun to af disse stolpehuller var nogenlunde velbevarede i dybden. Afstanden mellem 

vægstolperækken eller den nordlige langvæg og midtsulerne var 2,5 m – hvilket svarer til en 

oprindelig samlet husbredde på 5 m, og dette svarer nogenlunde til bredden på det mere velbevarede 

midtsulehus fra den sydligere lokalitet. I orienteringen var der også ligheder, da den nordvest-

sydøstlige retning går igen her. Sandsynligvis er der tale om sporadiske spor efter et hus fra omtrent 

samme tidsrum, hvilket vil sige senneolitikum/tidlig ældre bronzealder (2300-1500 f.Kr.). Udover 

den potentielle hustomt fandtes fire spredte stolpehuller, to kogestensgruber (jordovne) samt en 

rodvælter på pladsen. Sidstnævnte lå kun 3 m nord for husresten (fig. 6) og rummede på overfladen 

en skiveskraber af flint samt et groftmagret og letbrændt bundskår, som kan stamme fra aktiviteter 

forbundet med huset, for fundene falder dateringsmæssigt indenfor senneolitikum/ældre 

bronzealder.   
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Figur 6. Plantegning af det dårligt bevarede midtsulehus fra Hygum Gammelmark II. Med sorte prikker er 

nordlangvæggens og tagstolperækkens stolper markeret. De to skraverede plamager nord herfor er en rodvælter, 

som rummede flint og keramik fra overgangen mellem bondestenalderen og bronzealderen. 

 (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 

HBV 1546 Tornum Mark I – aktivitetsspor fra jernalderen 

Omkring 1040 m længere mod nordvest (30 m øst for stedet, hvor Tornumvej mødes med 

Kromannsvej), blev der afdækket et aktivitetsområde fra jernalderen, der bestod af 10 

kogestensgruber eller jordovne, 1 affaldsgrube samt 4 spredte og usikre stolpehuller (fig. 7). 

Anlæggene er placeret på en sandet skråning og kan repræsentere en perifer eller separat del af en 

endnu uregistreret jernalderbebyggelse, der ligger på højere terræn længere mod nord. Den klare 

dominans af kogestensgruber antyder, at der er tale om en samlingsplads, hvor mad er blevet 

tilberedt. Disse jordovne er effektive i forbindelse med stegning af større kødstykker. Man har 

gravet et hul på en meters dybde, hvorefter træbrændsel er antændt og hånd- til hovedstore sten er 

blevet opvarmet. Herefter er en steg eller andre større fødevareemner, som sikkert var indpakket i 

skræppeblade eller lignende, blevet anbragt på de glohede sten og tildækket med yderligere et 

opvarmet stenlag. Hullet blev derefter lukket foroven med græstørv. Efter en time eller to var 

måltidet klar til servering. Kogestensgruberne er almindelige gennem det meste af oldtiden, men når 

de optræder i koncentrationer, ligger dateringen ofte i bronze- og jernalderen. Koncentrationen på 



 

Museet på Sønderskov Side 9 
 

Tornum Mark hører sandsynligvis hjemme i jernalderen, da et større keramikstykke fra denne 

tidsalder blev fundet i den eneste affaldsgrube (A11), der blev registreret på pladsen. Der var tale 

om et ukarakteristisk sideskår uden hank, randparti eller ornamentik, som derfor kun er overordnet 

daterbar til jernalderen (ca. 500 f.Kr.-800 e.Kr.). De mulige stolpehuller var mere synlige på 

overfladen end i profilen, så dermed er der tale om næsten bortpløjede eller usikre anlæg. 

 

 

Figur 7. Plantegning over aktivitetsområdet på Tornum Mark I. De sorte anlæg er kogestensgruber eller 

jordovne, den brune er en affaldsgrube, og de lysegrå er usikre stolpehuller. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

HBV 1548 Tornumgård – bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder 

1370 m længere mod vest blev sporene efter 4 langhuse afdækket, som hustypologisk og 

fundmæssigt stammer fra yngre romertid og/eller ældre germanertid (ca. 200-550 e.Kr.). De har 

stået på en let skråning, hvor undergrunden bestod af leret og stenet sand. Husene fortsatte alle 

udenfor den nordlige feltgrænse, hvor en ældre gasledning blev nedgravet i 1999. I denne 

forbindelse har man forsømt at overvåge tracéet for fortidslevn, for ingenting er registreret i 

området under denne begivenhed. Dermed må de nordligere dele af husene mere eller mindre være 

bortgravet, hvilket er ærgerligt, da tre af husene (K2-4) kun har de yderste dele af den sydlige 

langvæg blotlagt (fig. 8). Langhusene var konstrueret i den treskibede byggeskik, hvor to indre 

stolperækker på langs har båret taget (fig. 9). Ifølge huslængderne repræsenterer alle fire tilfælde  

højst sandsynligt hovedhuse på de gårdsanlæg, de har indgået i.      

 

 

 

Figur 8. Plantegning af anlæggene på Tornumgård. De fire langhusdele K1-4 fra yngre romersk/ældre germansk 

jernalder er fremhævet med sort. (Illustration: M.E. Poulsen) 
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Figur 9. Principskitser af det treskibede hus. Denne hustype var nærmest enerådende fra midten af ældre 

bronzealder og helt frem til vikingetidens slutning (1500 f.Kr.-ca. 1000 e.Kr.). www.kulturarvsomvaerdi.dk 

 

 

Det mest ”intakte” langhus er K1, som er nordøst-sydvest orienteret og repræsenteret af et længere 

forløb af sydlangvæggen, to indgangspartier og spor efter 6 tagstolpepar. Den afdækkede del kunne 

følges i en længde af 21 m, men langhuset var naturligvis betydeligt længere, hvilket jo også er 

gældende for de øvrige tre huse på lokaliteten. Den oprindelige husbredde har ligget på 5,5 m. 

Sydlangvæggen bestod af spinkle stolper, som var placeret i en dobbeltrække. Antageligvis var der 

tale om en lerklinet fletværksvæg. To indgangspartier i hver ende af det velbevarede vægforløb var 

markeret af kraftige grøftlignende anlæg, og selve indgangene havde en bredde på 80 cm. Den 

vestlige repræsenterede muligvis hovedindgangen, da den var markeret af to kraftige stolper, der 

sikkert har understøttet et halvtag til et lille indgangsrum (fig. 10). De indre tagstolpesæt har stået i 

en indbyrdes afstand af 1,9-2,3 m. Spændet mellem hvert stolpepar var omtrent 2,2 m. Tagstolperne 

og indgangsstolperne var de kraftigste og dybest funderede, hvor de var nedgravet omkring 45 cm i 

undergrunden. I det østligste indgangsstolpehul blev der fundet skår fra et fornemt lerbæger, der var 

sortglittet og ornamenteret i lavt relief (fig. 11), hvilket er typisk for den finere keramik i 

århundrederne mellem 200 og 600 e.Kr.  

 

 

Figur 10. Plantegning af langhuset K1. De tilhørende anlæg er markeret med sort. Flere af de hvide anlæg kan 

ligeledes tilhøre huset, men dette er usikkert, da de ligesåvel kan repræsentere andre konstruktioner/byggefaser. 

(Illustration: M.E. Poulsen) 

http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/
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Figur 11. Fragmenter af et fint sortglittet og reliefornamenteret lerbæger, som blev fundet i indgangsstolpehullet 

A62 i østdelen af K1. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

 

23 m øst for K1 var langhuset K2 placeret, som var øst-vest orienteret med en svag forskydning 

mod nordøst. Her var kun den sydlige langvæg, et par gavlstolper og en enkelt tagstolpe til stede. 

Den afdækkede huslængde målte 27 m. Vestdelen af vægforløbet bestod af enkeltstolper, mens 

østdelen bar præg af stolper nedsat i en grøft (fig. 12). Der kunne iagttages tre mellemrum i stolpe- 

og grøftforløbet, hvilket kan afspejle indgangspartier. 70 cm udenfor midten af langvæggen var fire 

ensartede stolper placeret, som muligvis har tilhørt langhuset. Indre stolpehuller kan være rester af 

tværgående skillevægge. Indenfor det vestlige gavlhjørne stod den eneste afdækkede tagstolpe, som 

utvivlsomt har dannet par med en nordligere tagbærende stolpe. Vestgavlen var tilsyneladende ret. 

Et par jordprøver blev udtaget fra anlægsfylden i K2 med henblik på at få en mere præcis datering 

via kulstof-14 metoden. 

 

 

Figur 12. Plantegning af langhuset K2. De tilhørende anlæg er markeret med sort. Nogle af de hvide anlæg i og 

udenfor huset kan ligeledes have tilhørt konstruktionen, men dette er mere usikkert. (Illustration: M.E. Poulsen) 
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Figur 13. Udgravning af stolpeforløbet i sydlangvæggen til K2. Stolperne var spinkle og lavt funderet i 

undergrunden. De kan repræsentere en lerklinet fletværksvæg. Set fra vest. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

 

De to sidste langhuse gav sig kun tilkende via den alleryderste del af sydlangvæggen. K3 lå 80 m 

øst for K2. Langhuset kunne følges i en længde af 15 m og bestod af 13 spinkle vægstolper samt en 

indtrukken støttestolpe eller skillevægsstolpe (fig. 14). K4 lå 27 m vest for den afdækkede del af 

K1. Dette langhus kunne følges i en længde af 12 m og bestod af 13 vægstolper, et kort 

væggrøftsforløb, en indtrukken støtte- eller skillevægsstolpe samt en gavlstolpe (fig. 16). I forhold 

til K3 var stolpehullerne kraftigere. Gavlen har tilsyneladende været ret ligesom i K2.  

 

 

Figur 14. Plantegning af langhuset K3, som kun er repræsenteret ved den sydlige langvæg.  

(Illustration: M.E. Poulsen) 
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Figur 15. Langhuset K3 markeret med mel. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

  

Figur 16. Plantegning af K4, som kun er repræsenteret af sydlangvæggen og det vestlige gavlhjørne. 

(Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

HBV 1547 Tornum Landsby – gårde fra senmiddelalder/renæssance 

Mellem de to jernalderlokaliteter på Tornumgård og Tornum Mark ligger Tornum Landsby, som 

stadigvæk eksisterer. I den lille landsbys sydvestlige hjørne afslørede gastracéet nogle tidligere 

gårdfaser, der sandsynligvis går tilbage til senmiddelalderen og renæssancen, hvilket vil sige fra 

1400-/1500-tallet og frem til 1600-årene. De er repræsenteret ved stolpefunderede bygninger eller 

længer samt en koncentration af affaldsgruber/brønde. På grund af det snævre tracé er det 

vanskeligt at udskille bygningernes nøjagtige form og gårdenes kronologiske rækkefølge, og der er 

tilsyneladende tale om en bebyggelse i flere faser. Landsbyudsnittet lå op til den nuværende 
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ejendom Tornumvej nr. 11, for lige vest og øst herfor lå anlæggene i tætte koncentrationer. 

Vestdelen bestod primært af stolpehuller, mens østdelen hovedsageligt var karakteriseret af 

gruber/brønde og grøfter. Der er i alt spor efter 3 bygninger, som udgør ældre faser af det 

nuværende Tornum.  

 

 

Figur 17. Tornum-landsbyen ses her på et udskiftningskort fra slutningen af 1700-tallet. Den blå linie markerer 

gastracéet, og de røde cirkler er gravhøje. Som det fremgår, berører tracéet nogle af landsbyens gårde, hvilket 

blev bekræftet ved nærværende forundersøgelse. De stående bygninger på kortet kan være opført længe før 

landboreformernes tid i 1700-tallets slutning. (Illustration: S.R. Dollar efter P.J. Petersen)  

 

 

Den vestlige anlægsklynge rummer 26 kraftige stolpehuller, som danner mindre udsnit af en 

gårdsbygning i flere faser. Der må være tale om forgængere til eller tidligere faser af Maygaard (toft 

nr. 76), der i slutningen af 1700-tallet ejedes af en Søren Pedersen (fig. 17). Dog kan det ikke 

udelukkes, at vi har med den i 1700-tallet endnu eksistrende gård at gøre, som kan være opført 

engang i renæssancen. Øst for den flerfasede gårdsbygning er et par gruber (eller brønde?) placeret. 

To kogestensgruber på pladsen antages dog at stamme fra oldtiden (fig. 19).   
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Figur 18. Plantegning over hele landsbyudsnittet i det sydvestlige hjørne af Tornum, der fremkom i gastracéet. 

Det var ikke muligt at grave søgegrøft inde på den nuværende ejendom. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 
 

Figur 19. Plantegning af Tornum Landsbys vestdel med den flerfasede gårdsbygning, hvis stolpehuller er 

markeret med sort. De to østlige gruber eller brønde er angivet med brun farve, og de to ældre kogestensgruber i 

vest er gulfarvede. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 
 

Figur 20. Vestdelen af Tornum Landsby er her just afdækket. Foran gravemaskinens rabatskovl ses 

metaldetektorfører Bent Hansen, som kort efter finder en taphane i jordbunkerne til venstre. Set fra øst.  

(Foto: M.E. Poulsen)  
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Figur 21. Til venstre ses en profil af et snitgravet stolpehul (A25), der måler 50 cm i dybden og bredden. Til højre 

ses taphanen af metal (formentligt tin), der blev fundet i muldlaget over huset. Højden er 6 cm, og hanebredden 

er 3 cm. Den må oprindeligt have siddet på en øltønde og kan således være et lille indblik i en af de aktiviteter, 

der foregik på gården engang i senmiddelalderen eller renæssancen. (Fotos: M.E. Poulsen) 

 

 

Den østlige part af den blotlagte landsby i Tornum består af to anlægskoncentrationer, hvor 

vestdelen primært er repræsenteret af større gruber og brønde. Men her er ligeledes stolpehuller fra 

en anden gårdsbygning samt grøftanlæg, der kan være spor efter hegnsforløb eller skelgrøfter (fig. 

22). Et af de større ”grubeanlæg” blev maskinelt snitgravet, hvor det viste sig at være en brønd, der 

rummede en større mængde hovedstore sten forneden, der kan afspejle en oprindelig stenforing (fig. 

23). Gruberne/brøndene rummede en del teglstensfragmenter samt lidt keramik.   

 

 

Figur 22. Plantegning af Tornum Landsbys østdel, hvor koncentrationen af gruber (brunfarvede) og en sikker 

brønd (blåmarkeret) er placeret. Flere af gruberne kan dog også repræsentere brønde, for det er ikke 

ualmindeligt, at gårdenes brønde ligger samlet på én begrænset plads i flere faser. De sorte anlæg er stolpehuller, 

og de repræsenterer sandsynligvis endnu en gårdsbygning. De grå anlæg er grøfter, der kan være rester efter 

hegnsforløb/markskel. (Illustration: M.E. Poulsen) 
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Figur 23. Til venstre ses Tornum Landsbys østdel med grubeanlæggene i forgrunden. I baggrunden til venstre 

ses ejendommen Tornumvej nr. 11. Til højre ses en profil af brønden A50, som var tætpakket med hovedstore 

sten. Det var ikke muligt at nå helt til bunds i brønden på grund af oprindende grundvand.  

(Fotos: M.E. Poulsen)  

 

Østdelen af Tornum Landsbys østlige part rummer en tredje gårdsbygning, der stod 40 m øst for 

området med gruberne/brøndene. Der er umiddelbart tale om nordvestdelen af en nordvest-sydøst 

orienteret længe, som er afdækket i en længde af 10 m (fig. 24).  

 

 

Figur 24. Plantegning af Tornum Landsbys østdel med stolpehuller fra endnu en gårdsbygning, der er angivet 

med sort. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

Perspektiver og fremtidigt arbejde 

De fem omtalte lokaliteter på gasledningstracéet, hvor der blev afdækket væsentlige fortidslevn, 

repræsenterer kun et lille udsnit af større bebyggelsesenheder. Dette betyder naturligvis, at der ikke 

kan foretages byggeri eller andet destruktivt anlægsarbejde uden for disse hot spots. Udenfor den 

nordlige feltgrænse langs med Tornumvej er dette knap så relevant, da den gamle gasledning fra 

1999 løber netop her, og få meter længere mod nord løber Tornumvej. Men hvis der i fremtiden skal 
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bygges syd for det aktuelle gasledningstracé, skal arkæologiske undersøgelser gennemføres 

forinden. Dette er først og fremmest gældende for HBV 1548 Tornumgård, der utvivlsomt rummer 

flere gårdenheder fra yngre romersk og germansk jernalder samt HBV 1547 Tornum Landsby, der 

gemmer på velbevarede ældre bebyggelsesfaser, som det blev påvist i forbindelse med Lintrup 

Gasledning. Det næste arkæologiske udgravningsprojekt, der skal foregå i området, er en mindre 

systematisk udgravning af det sydøstlige udvidelsesareal af biogasanlægget på Tornumvej 15 

(tilhørende Linkogas A.M.B.A; HBV 1466 Lille Tornumgård etape II). Her vil der formentligt i 

løbet af 2016 blive udgravet 8500 m
2
, da Museet på Sønderskov har dokumenteret tilstedeværelsen 

af en bebyggelse med tidstypiske hustomter fra senneolitikum (dolktid) og ældre bronzealder 

(2300-1100 f.Kr.).  

 

 

Figur 25.  Den nordlige del af gastracéet mellem biogasanlægget på Tornumvej 15 i vest og overgangen til 

Hygummark i øst. Den rødfarvede strækning langs sydsiden af Tornumvej er et højprioriteret område, hvilket 

ikke blot skyldes det nuværende Tornum og de gode muligheder for at støde på ældre faser af landsbyen. Der er 

nemlig registreret en klynge på 15 gravhøje, der har ligget ved biogasanlægget og dannet en NV-SØ gående 

række ned mod Hjortvad Å (se de røde cirkler – Sb. 142-154 & 186-187). Desuden blev der i 2015 lavet en 

forundersøgelse af biogasanlæggets planlagte udvidelsesdel i øst (markeret med gult, Sb. 249, HBV 1466 Lille 

Tornumgård II), der afslørede en tæt bebyggelse fra dolktid og bronzealderen. Derudover er der registreret en 

mindre ansamling af 6 gravhøje vest for Tornum (Sb. 160-165). (S.R. Dollar efter Kort- og Matrikelstyrelsen) 

  

 

 

Begrundelse og baggrund for forundersøgelsen 

Lintrup Gaslednings tracé strækker sig som nævnt i en længde på ca. 7 km fra biogasanlægget på 

Tornumvej 15 til Hygumskovvej i sydøsthjørnet af Sønder Hygum. Nedlægningen af gasrørene 

foregår langs med sydsiden af Tornumvej og fortsætter mod syd ad Hygummark(vej) over Hjortvad 

Å og Engkær Bæk for at ende sydøst for Sønder Hygum. Strækningen løber igennem forskellige 

landskabstyper, som varierer fra højt sandet terræn til lave og fugtige områder med tung 
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lerundergrund. Højtliggende og veldrænede områder samt nærheden til vandløb er ofte positive tegn 

på tilstedeværelsen af bosættelser fra oldtiden. De registrerede fortidsminder i området viser da 

også, at der flere steder nær gastracéet boede mennesker i forhistorisk tid. Således findes der tre 

klynger af gravhøje, hvoraf næsten alle i dag er overpløjede, som primært stammer fra yngre 

stenalder og ældre bronzealder.   

 

 

Figur 26. Den mellemste del af gastracéet fra Hygummark 21 i nord til Engkær Bæk i sydvest. Den rødfarvede 

strækning på østsiden af Hygummark er igen et højprioriteret område, da det ligger på et sanddomineret 

højdedrag, hvor der er registreret to gravhøje meget tæt på gastracéet (Sb. 154 og 155). Desuden ligger 

højgruppen Brøstrup Høje omkring 250 m øst for tracéet (Sb. 159-166 & 195), og længere mod vest findes endnu 

en ansamling af gravhøje (5 stk. – Sb. 149-153). Erfaringsmæssigt vides det, at højdedrag mellem vandløb – som 

dette tilfælde mellem Hjortvad Å og Engkær Bæk – nærmest altid rummer bebyggelseslevn fra oldtiden.  

(S.R. Dollar efter Kort- og Matrikelstyrelsen)  

 

 

 



 

Museet på Sønderskov Side 20 
 

 

 
 

Figur 27. Den sydlige del af gastracéet fra Engkær Bæk i nord til den sydøstlige udkant af Sønder Hygum i syd. 

Et par gravhøjtomter er registreret nord for byen (Sb. 157), men det højprioriterede område ligger i østkanten af 

Sønder Hygum, hvor tracéet er markeret med rødt. Det er netop byens østdel, der er den ældste, hvilket bl.a. ses 

på udskiftningskortet fra slutningen af 1700-tallet. Gastracéet løber kun 150 m øst for den gamle landsbydel, 

hvorfor der skulle være gode muligheder for at støde på ældre gårdfaser ligesom ved Tornum. Desværre stødte vi 

ikke på levn fra tidligere bebyggelse, hvilket må betyde, at Sønder Hygum heller ikke i ældre tider strakte sig 

længere mod øst. (S.R. Dollar efter Kort- og Matrikelstyrelsen) 

 

 

Som det fremgår ovenfor, var der store forventninger til den berørte strækning med hensyn til 

chancerne for at finde væsentlige fortidslevn. Det var dog ikke muligt at muldafrømme samtlige 7 

km, for tracéet var nogle steder afbrudt af eksisterende ejendomme og veje samt et fredet 

naturområde (i den nordøstlige udkant af Sønder Hygum). På disse dele af gastracéet vil Dong Gas 

Distribution foretage underboringer. Derfor blev det i alt 5600 m, som kunne arkæologisk 

forundersøges. Der var mulighed for at lave mindre udvidelser af tracéet med en maksimalbredde 

på 5,5 m, hvis der fremkom betydningsfulde fortidslevn. 

 

Det omkringliggende landskab  

Egnen ved Tornum og Sønder Hygum ligger i det gamle istidslandskab vest for ungmorænen, der 

har sin nord-syd gående grænse lige vest for Jels og Vejen, hvor gletscheren fra sidste istid havde sit 

maksimale fremstød for omkring 18.000 år siden. Vest for denne linie består landskabet af 
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hedesletter, bakkeøer og åsystemer, hvor sidstnævnte er levn fra gletschernes afsmeltning, hvor 

flere smeltevandsfloder løb fra øst mod vest. Hjortvad og Tved Å er rester efter et af disse 

afsmeltningsvandløb. Tornum og Sønder Hygum ligger i grænseområdet mellem Holsted- og 

Rødding Bakkeø, som begge blev dannet under forrige istid. Tornum-området ligger på let 

skrånende terræn, der falder markant ned mod Hjortvad Å. Således ligger højden over havniveauet 

ved Tornumvej på 29-31 m, mens den måler 17-19 m ved åen i syd. Undergrunden varierer på 

højdeskråningen ved Tornumvej mellem fint, gruset og let leret sand til mere kompakt og stenet ler. 

De to jernalderlokaliteter på Tornum Mark og Tornumgård lå på de mest sandede og veldrænede 

punkter langs Tornumvej, mens Tornum Landsby var anlagt i lerdomineret undergrund. Fra 

Hjortvad Å og sydover stiger terrænet markant (fig. 28). Således ligger de to sten- og 

bronzealderlokaliteter på Hygum Gammelmark omkring 25 m.o.h. Her var undergrunden præget af 

fint og gruset sand. Syd for Hygum Gammelmark I falder terrænet igen og ved Engkær Bæk ligger 

højden over havniveauet på 22-23 m. Sønder Hygum ligger på et markant sanddomineret plateau 

med en højde på omkring 30 m.o.h.  

 

 

Figur 28. Reliefkort over området mellem Tornumvej og Engkær Bæk. Hjortvad Å ses foroven med sin øst-vest 

løbende bølgegang. Bemærk hvorledes terrænet stiger markant lige syd for åen. Den blå linie markerer 

gastracéet, og de røde cirkler er gravhøje. (S.R. Dollar efter Kort- og Matrikelstyrelsen)  
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Udgravningens data 

Dong Gas Distribution A/S har som bygherre finansieret forundersøgelsen af HBV 1541 Lintrup 

Gasledning i henhold til § 26, stk. 2, punkt 1 i Museumsloven á 2001.  

Kontaktpersonen fra Linkogas: Projektleder Jacob Skovgaard Holm, tlf. 99 55 62 56, 

jahol@dongenergy.dk & Mogens Winther Køthe, mogek@dongenergy.dk. 

Sagsbehandler fra Museet på Sønderskov: Scott Robert Dollar, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup 

(tlf. 40733866, sd@sonderskov.dk).   

Sagsbehandler fra Kulturstyrelsen: Claus Feveile, Kulturstyrelsen, Fortidsminder, H.C. Andersens 

Boulevard 2, 1553 København V (tlf. 33733373, postfor@kulturarv.dk)   

Museet på Sønderskovs journalnr.: HBV 1541. Kulturstyrelsens journalnr.: 15/00186.  

Sted- og lokalitetsnr.: 200103-253. LokalitetsID/Systemnr.: 220451. 

HBV 1544 Hygum Gammelmark I: Sted- og lokalitetsnr. 200107-270. LokalitetsID/Systemnr. 

221046. Matrikelnr. 174 Hygum, Sdr. Hygum. Ejerlav 1440352. 

HBV 1545 Hygum Gammelmark II: Sted- og lokalitetsnr. 200107-271. LokalitetsID/Systemnr. 

221048. Matrikelnr. 171 Hygum, Sdr. Hygum. Ejerlav 1440352. 

HBV 1546 Tornum Mark I: Sted- og lokalitetsnr. 200103-254. LokalitetsID/Systemnr. 221049. 

Matrikelnr. 174 Tornum, Lintrup. Ejerlav 1440454. 

HBV 1547 Tornum Landsby: Sted- og lokalitetsnr. 200103-255. LokalitetsID/Systemnr. 221137. 

Matrikelnr. 2 Tornum by, Lintrup. Ejerlav 1440454. 

HBV 1548 Tornumgård: Sted- og lokalitetsnr. 200103-256. LokalitetsID/Systemnr. 221138. 

Matrikelnr. 177 Tornum by, Lintrup. Ejerlav 1440454. 

  

Sagsforløb: 

 18.11.2014: Museet på Sønderskov fremsender arkivalsk udtalelse til DONG Gas 

Distribution A/S for det planlagte gasledningstracé fra Tornum til Sønder Hygum. 

 29.09.2015: Museet anmodes om at indsende et budget for en forundersøgelse af 

gasledningstracéet. 

 01.10.2015: Museet på Sønderskov fremsender budget for en udvidet arkæologisk 

forundersøgelse til Kulturstyrelsen. 

 16.10.2015: Kulturstyrelsen godkender det fremsendte budget. 

 21.10.2015: Budgettet fremsendes til bygherre for godkendelse. 

 27.10.2015: Bygherre godkender det fremsendte budget. 

 09.11.2015: Museet på Sønderskov indleder den arkæologiske forundersøgelse i felten. 

 07.12.2015: Museet på Sønderskov afslutter den arkæologiske forundersøgelse i felten. 
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I udgravningsfeltarbejdet deltog følgende: mag.art i forhistorisk arkæologi Martin Egelund Poulsen 

(udgravningsleder) samt cand.mag i middelalder- og renæssancearkæologi Lars Grundvad, Museet 

på Sønderskov. Gps-indmåling og digitalisering: Lars Grundvad.  

Entreprenør: Hans Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, (tlf. 75 36 07 43): 

Anvendelse af gravemaskine med larvefødder og 2,5 m bred rabatskovl til muldafrømning. 

Maskinefører: Freddy Michael Jensen.     

Original og digital dokumentation samt alle arkæologiske fund er arkiveret ved Museet på 

Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup (tlf. 75 38 38 66, www.sonderskov.dk). 

 

 

 

Figur 29. Tracégravning på Lintrup Gasledning med gravemaskine fra Hans Frisesdahl A/S.  

Set fra vest. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

 

Udgravningens metode 

Der blev med gravemaskine fra entreprenørfirmaet Hans Frisesdahl A/S muldafrømmet i en bredde 

på 2,5 m. Der blev i alt gravet 4235 m i længden af de 5600 m. Dette skyldes, at nogle områder var 

håbløse at komme igennem på grund af høj grundvandsstand (f.eks. nær Hjortvad Å). Der blev 

foretaget 8 udvidelser af tracéet for at få større klarhed over, hvilke konstruktionstyper og perioder, 

de afdækkede anlæg repræsenterede. Arbejdsprocessen med muldafrømningen foregik efter 

hjemlige forhold på traditionel vis, hvor fladeskovlende arkæologer fulgte gravemaskinen og 

markerede diverse anlæg og strukturer med indridsninger og gule pinde. Alle anlæg og strukturer 

http://www.sonderskov.dk/
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samt feltgrænserne blev Gps-indmålt og derefter digitaliseret og transformeret til MapInfo-filer. 

Anlægsnumre blev løbende tildelt fyldskifterne under feltprocessen. Udvalgte stolpehuller blev 

snitgravet og profiltegnet/fotograferet i forsøget på at afklare deres nærmere funktion. 

 

 

   

Figur 30. Hele gastracéets muldafrømmede partier med koordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen)  

 

 

 

Opmåling 

Til opmåling af feltgrænser og anlæg er anvendt en højpræcisions-Gps (Trimble 5800) i 

koordinatsystemet UTM Zone 32 Euref 89 x 499.642 y 6.137.557. Der er anført koordinater af hele 

gasledningstracéet (fig. 30) samt hjørnekoordinater af de enkelte fem lokaliteter (fig. 31-35). Den 

tilhørende koordinatliste over punkterne, der er anført med stjerne og bogstav på fig. 30-35, 

foreligger nedenfor på s. 26.   
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Figur 31. HBV 1544 Hygum Gammelmark I med hjørnekoordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

  
Figur 32. HBV 1545 Hygum Gammelmark II med hjørnekoordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 
Figur 33. HBV 1546 Tornum Mark I med hjørnekoordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 



 

Museet på Sønderskov Side 26 
 

 

 
 

Figur 34. HBV 1547 Tornum Landsby med koordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 
 

Figur 35. HBV 1548 Tornumgård med koordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 

 

Koordinatliste 

Koordinaterne for hele forundersøgelsesarealet/tracéforløbet på HBV 1541 Lintrup Gasledning 

(UTM 32 Euref 89): 

A: x497.623 y6.137.476   B: x499.663 y6.137.545   C: x499.877 y6.136.689                                     

D: x499.688 y6.136.052   E: x499.335 y6.135.027   F: x498.852 y6.134.763                                   

G: x499.419 y6.133.798 

 

Koordinaterne for HBV 1544 Hygum Gammelmark I (UTM 32 Euref 89):                                      

H: x499.525 y6.135.660; I: x499.532 y6.135.658; J: x499.521 y6.135.649; K: x499.528 y6.135.646 

 

Koordinaterne for HBV 1545 Hygum Gammelmark II (UTM 32 Euref 89):                                        

L: x499.833 y6.136.580;  M: x499.837 y6.136.578;  N: x499.824 y6.136.551;                                         

O: x499.829 y6.136.549 

 

Koordinaterne for HBV 1546 Tornum Mark I (UTM 32 Euref 89):                                                    

P: x499.471 y6.137.558;  Q: x499.472 y6.137.553;  R: x499.496 y6.137.556;                                  

S: x499.496 y6.137.561 

 

Koordinaterne for HBV 1547 Tornum Landsby (UTM 32 Euref 89):                                                  

T: x498.488 y6.137.524;  U: x498.583 y6.137.530;  V: x498.669 y6.137.540                                  

W: x498.785 y6.137.558 

 

Koordinaterne for HBV 1548 Tornumgård (UTM 32 Euref 89):                                                        

X: x497.893 y6.137.487;  Y: x497.915 y6.137.488;  Z: x497.934 y6.137.488;                                  

Æ: x498.014 y6.137.492;  Ø: x498.106 y6.137.499                                                                                                                                                                  
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Tidstavle 

 

    


