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Fig. 1. Konceptkort over Askov by fra 1794 med lokalplansområdet Rølkjær (rød) og udgravningsfelt (blå). 
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Fig. 2. Beliggenhed af udgravning Øster Havgård ved Askov, vest for Vejen. ©Kort- og Matrikelstyrelsen.  
 
 
 
 
© 2012 Museet på Sønderskov og forfatter. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 
 
Dokumentationsmateriale (fund, fotos, tegninger, opmålingsfiler og beretning) opbevares på Museet på Søn-
derskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup. 
Bygherre er velkommen til at kontakte museet for den fulde arkæologiske beretning. 
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Resumé 
 
Arkæologisk udgravning af byggemodningsområde Rølkjær mellem Askov Kirke og Øster Havgård 
forsøgsstation, bestilt af ejendomsselskabet Rølkjær, Vejen kommune og Askov menighedsrådet. 
Der blev i løbet af tre kampagner mellem 2004 og 2010 i alt afdækket omkring 7 ha af det 13,4 ha 
stort lokalplansområde. Området blev af administrative og budgetmæssige grunde delt op i ti etaper. 
Etaper I-VIII, som omfatter selve boligområdet, blev gennemført i 2004 og 2005, de mindre etaper 
IX og X, som omfatter kirkegårdsudvidelse samt en ny spildevandsledning, i 2009 og 2010.  
Udover spredte genstande fra stenalderen og enkelte gruber fra tidlig førromersk jernalder (500-300 
f.Kr.) fandtes der i løbet af udgravningen bebyggelsesspor fra tre perioder: En stor landsby fra sen 
førromersk til ældre romersk jernalder (50 f. Kr. – 170 e. Kr.), to gårde fra tidlig middelalder (1100-
årene) og en gård fra renæssancen (1530-1650).  
 
 

Landskabet 
 
Lokalplansområdet Rølkjær ligger i den nordøstlige udkant af landsbyen Askov, lige vest for Vejen. 
Terrænet er ganske fladt og falder kun lidt fra næsten 65 m DNN i den sydlige del af byggemod-
ningsområdet til 62,5 m DNN i den nordlige del (fig. 2-3).  
Geologisk set befinder fundstedet sig i den sydøstlige udkant af Holsted bakkeø, omkring 3,5 km 
nord for Kongeåen og 2,8 km sydvest for Vejen Å. Undergrunden består af moræneler. Den arkæo-
logiske undersøgelse kunne påvise, at bebyggelsen i forhistorisk tid blev bevist anlagt på områder 
med mere sandet ler eller leret sand. Derimod fandtes på stiv lerjord med dårlige drænforhold, som 
udgør den nordlige, sydvestlige og sydøstlige del af undersøgelsesområdet, ingen spor efter bebyg-
gelse.  
 
Askov ligger på et lokalt vandskel, hvor den østlige del med lokalplansområdet afdræner mod Ve-
jen Å og den vestlige del mod en lille bæk, som udmunder i Maltbæk (KNUDSEN & FRANDSEN 
1994, 7). Det nærmeste vandløb befinder sig i den østlige udkant af Askov, omkring 1 km vest for 
udgravningsområdet. Vandforsyning i forhistorisk og historisk tid blev antageligt dækket af damme 
og brønde. Den største dam er den stadigvæk eksisterende bydam i Askov. 150 m øst for denne har 
der op til 1800 ligget en lidt mindre dam. Dammen, hvoraf halvdelen blev udgravet ved den vestlige 
indkørsel til Rølkjær, blev fyldt op, da Askovgård (på dette tidspunkt kaldt Nedergård) blev nedlagt 
og flyttet til sin nuværende plads syd for Vejenvej (KNUDSEN & FRANDSEN 1994, 39). Endnu en 
dam eller mose har ligget i den nordvestlige del af lokalplans område, umiddelbart nord for jernal-
derlandsbyen. I bunden af dette lavområde, som også i dag kan ses tydeligt i terrænet, fandtes en del 
jernalderkeramik, i toppen en del moderne efterladenskaber som teglstensbrokker, metal og potte-
skår. Muligvis er disse små søer rester af afløbsløse dødishuller, opstået under forrige eller sidste 
istid (KNUDSEN & FRANDSEN 1994, 7). 
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Fortidsminder omkring Askov 
 
Omkring Askov er der registreret en del fortidsminder fra forskellige tidsperioder, som viser at om-
rådet var velegnet til beboelse i forhistorisk tid (fig. 3).  
Blot 80 m vest for udgravningsfeltet er der tidligere udgravet huse og urnegrave, som havde samme 
karakter som ved Rølkjærudgravningen (Malt sb. 173). Det tyder på, at afslutningen af jernalder-
landsbyen mod vest ikke er fundet endnu. Ligeledes skal der regnes med, at jernalderlandsbyen har 
strakt sig lidt længere mod sydøst. På den østlige side af undersøgelsesområdet er der desuden tidli-
gere registreret flere gravfund, som tyder på at der er her, mange af de døde fra landsbyen blev be-
gravet (Malt sb. 9, 191).  
Lidt længere væk fra lokalplansområdet har Museet på Sønderskov i 1990erne på to lokaliteter ud-
gravet yderligere bebyggelsesspor fra jernalderen, men flere århundreder ældre og yngre end 
Rølkjærlandsbyen. I 1991 fandt Museet omkring 1 km vest for lokalplansområdet bl. a. et hus fra 
tidlig førromersk jernalder (sb. 175; HBV 434; 500-300 f. Kr.). Huset er samtidig med enkelte gru-
ber i den nordvestlige del af Rølkjærudgravningen. Flere spredtliggende gruber fra samme tidsperi-
ode fremkom der også i 1996 i forbindelse med en udgravning omkring 350 m sydsydøst for lokal-
plansområdet, (sb. 180; HBV 847). I samme udgravningsfelt fandtes desuden yngre huse og hegns-
forløb fra en bosættelse fra slutningen af yngre romersk til ældre germansk jernalder (4.-5. årh. e. 
Kr.).  
 

 

Fig. 3. Fortidsminder i Askov med rækkelandsbyen (gul) og gravfundene fra jernalderen (blå kors eller 
kryds) i lokalplansområde (rød) (tal = sb. nr., rød = stenalder, grøn = bronzealder, blå = jernalder, orange 
= nyere tid; firkant = boplads, cirkel = gravhøj, kryds, kors, trekant = enkeltfund). ©Kort- og Matrikelsty-
relsen.  
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De efterhånden ret talrige lokaliteter specielt fra jernalderen omkring Askov tyder på, at der gennem 
hele jernalderen (500 f. Kr. – 500 e. Kr.) her har ligget en landsby, som flyttede rundt i området, en 
såkaldt ”vandrelandsby”. Nabolandsbyen har sandsynligvis ligget omkring 2 km stik mod nord på 
Vejen Vestermark, hvor der i 2009 blev udgravet syv gårde af en rækkelandsby næsten identisk 
med Øster Havgård (HBV 1349 Lille Skovgård; Vejen sb. 108, 109, 113, 115, 116, 120). En anden 
landsby har nok befundet sig på Estrup Mark, ca. 3 km længere mod nordvest (Malt sb. 162, 165).  
 
Udover de to gårde fra tidlig middelalder (1100-årene), som fandtes indenfor undersøgelsesområ-
det, er der endnu ikke registreret entydige fortidsminder fra yngre germansk jernalder til middelal-
deren (575-1500 e. Kr.) omkring Askov. Askov blev første gang nævnt i de skriftlige kilder i 1438, 
hvor biskop Kristian i Ribe gav den lille herregård ”Abskowgarth” med en tilhørende fæstegård til 
Sct. Lucius alter i Ribe. I 1554 fandtes der 6 gårde i Askov, heraf 2 selvejergårde og 4 ejet af kro-
nen (KNUDSEN & FRANDSEN 1994, 22-23). Udvikling af landsbyen Askov i de efterfølgende år-
hundrede og op til i dag kan følges gennem de skriftlige kilder og siden ca. 1800 også gennem 
kortmateriale.  
 
 

 
 

Fig. 4. Udgravningsplan Øster Havgård og Askov Præstegård med alle forhistoriske anlægsspor. I feltets 
nordvestlige hjørne fandtes renæssancegården (grøn) og enkelte jernalder urnegrave (rød). To gårde fra 
tidlig middelalder (blå) ligger ovenpå den store ”rækkelandsby” fra jernalderen. Forstørret vises tre typiske 
jernaldergårde. 
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Undersøgelses resultat 
 
Indenfor det ca. 7 ha store udgravningsfelt fremkom der bebyggelsesspor fra ældre romersk jernal-
der (50 f. -170 e.Kr.), tidlig middelalder (1100 årene) og renæssance (1530-1650), som i det følgen-
de skal kort præsenteres (fig. 4).  

 

Rækkelandsbyen fra jernalderen 
Den for sin tid usædvanlig store jernalderlandsby fra omkring Kr. fødsel strakte sig over hele ud-
gravningsfeltet og er hverken afgrænset mod øst eller vest (fig. 4). Landsbyen har kun ligget på ste-
det omkring 100-120 år, svarer til 3-4 generationer. I denne tid har man flere gange revet gamle hu-
se ned og bygget nye, men stort set uden at ændre på landsbyens struktur. Den bestod af mindst 27 
individuelt indhegnede gårdsanlæg antagelig liggende på begge sider af en øst-vest gående vej. 
Hver gård har haft nogenlunde samme størrelse som de nye parcelhusgrunde på ca. 700-900 m2. I 
midten af det indhegnede areal lå hovedhuset, et ca. 15-20 m langt og 4,5 m bredt langhus med ind-
gangen i midten, bolig i den ene og stald i den anden ende af huset. Nord og syd for hovedhuset lå 
staklader og andre mindre udhuse (fig. 5).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Galsted, Agerskov sn., Sønderjyl-
land. Rekonstruktionsforslag af en landsby 
fra 2. årh. e. Kr. (efter Ethelberg 2003, 
202). 

 
 
 
 

 
 
 
Fig. 6. Urnegrav A702 har ligget i en gruppe 
med fem andre urnegrav umiddelbar nordvest 
for landsbyen. Urnen indeholdt de brændte 
ben af en over 30 år gammel person samt flere 
dyreknogler og en jernkniv (x1557).  
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De døde blev brændt og begravet i urner i umiddelbar nærhed af gårdene. I alt blev der kun fundet 
14 urner (fig. 6). Antagelig fordi mange blev pløjet itu i de efterfølgende perioder. Tidligere fund 
nord, øst og sydøst for landsbyen tyder på, at der har ligget flere gravpladser. 
 

Gårde fra middelalderen 
Først omkring 1000 år senere har der igen bosæt sig mennesker indenfor undersøgelsesområdet. 
Ovenpå jernalderbebyggelsen fandtes bygninger fra to gårdsanlæg fra 1100-tallet, som tyder på, at 
landsbyen Askov senest på dette tidspunkt blev grundlagt. Husene var ikke meget længere end i 
jernalderen, men lidt bredere. Bolighusene havde lidt buede vægge, og kraftige stolper i væggen har 
båret taget (fig. 7).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Hus K5 (gul) 
fra tidlig middelal-
der med buede lang-
vægge og skillevæg-
ge.  
 

 

Herregården Abskowgarth 
I udgravnings nordvestlige hjørne blev omkring halvdelen af en gård fra renæssancen udgravet 
(fig. 8). Den anden halvdel ligger stadigvæk godt bevaret under græsmarken lige vest for udgrav-
ningsfeltet. Usædvanlig for den tid, men til vores held, er at husene trods gentagne kongelige forbud 
blev bygget med nedgravede stolper. Der kan adskilles i alt 11, ikke samtidige, rektangulære byg-
ninger med omkring samme størrelse som i de tidligere perioder. Husene havde kraftige nedgravede 
tagbærende vægstolper. Fra disse lade- og staldbygninger adskiller en meget bred bygning sig, som 
har dannet den nordlige fløj i gården. Konstruktionen er endnu svær at tolke, men det har sikkert 
været gårdens bolighus. Ifølge de skriftlige kilder lå her herregården Abskowgarth, nævnt første 
gang i 1438 og ødelagt i svenskekrigene i 1659. Nedlæggelsestidspunktet er i overensstemmelse 
med det fundne keramikmateriale, mens der endnu mangler genstande fra 1400-tallet. Vinduesglas 
og glaserede ovnkakler tyder på beboernes velstand.  
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Fig. 8. Det nordvestlige hjørne af 
udgravningsfelt med bebyggelsen 
fra renæssance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Den store nord-syd-bygning var 30 m lang og 7,3 m 
bred (gul på fig. 8). Stolpehullerne er markeret med røde 
spænde. Bygningen, som er ifølge dendrokronologien byg-
get i anden halvdel af 1500-årene, er opført ovenpå en op-
fyldt brønd. Set fra syd, den nordlige del ligger under cy-
kelstien og er allerede udgravet i 2005.  
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Udgravnings betydning 
 
Selvom udgravningen skal betragtes som en nødudgravning, ligger der alene på grund af 
udgravningsfeltets størrelse et stort videnskabelig potentiale i de undersøgte fortidsminder. Det 
gælder ikke kun den frilagte landsby fra jernalderen, som rent fysisk fyldte den største del af det 
frilagte areal, men også bebyggelsen fra tidlig middelalder og ikke mindst fra renæssancen, hvor der 
er indtil videre kun er udgravet ganske få lokaliteter i Danmark.  
 

Jernalder 
Landsbyen fra ældre romersk jernalder med sine mindst 23 gårde er i forhold til datidens 
bebyggelse usædvanlig stor og også meget større end Askov har været i nyere tid op til midten af 
1800-tallet, hvor den har bestået af højst 10 gårde. Jernalderlandsbyen har kun ligget på stedet 
omkring 100-120 år, dvs. i 3-4 generationer. I denne tid har man flere gang revet gamle huse ned og 
bygget nye, men stort set uden at ændre på landsbyens struktur, som har bestået af to rækker 
individuelt indhegnede gårde antageligt liggende på begge sider af en åben tofte. Det giver gode 
muligheder for at analysere huskonstruktioner og deres typologiske udvikling i løbet af en 
begrænset tidshorisont som ældre romersk jernalder. Resultaterne kan sammenlignes med andre 
samtidige, mere eller mindre helt undersøgte større bopladser fra Syd- og Sønderjylland som f. eks. 
Nørre Holsted 14 km mod vestnordvest og Galsted i Agerskov sogn, 35 km mod syd. En analyse af 
det omfattende fundmateriale, som først og fremmest består af keramik, giver mulighed for at 
vurdere beboernes sociale status indenfor jernaldersamfundet. På grund af de tydelige 
afgrænsninger af hver enkelt gård i forhold til hinanden er der mulighed for at undersøge, hvorvidt 
der var sociale forskelle mellem de enkelte beboere i landsbyen og hvorvidt dette markerer sig i 
husets og gårdens størrelse.  
 

Middelalder 
I forbindelse med de seneste års stigende antal udgravninger tæt ved de nuværende landsbyer er der 
fremkommet flere lokaliteter med bebyggelsesspor fra tidlig- og højmiddelalderen (1050-1350). 
Også i forbindelse med Rølkjærbyggemodningen blev der frilagt huse fra middelalderen, som ikke 
har været påvist før i Askov. Sandsynligvis er der tale om to gårdsanlæg, som har ligget 200-250 m 
øst for den historisk kendte landsby, i et område som ifølge udskiftningskortet fra slutningen af 
1700-tallet blev brugt til græsmark. Tidligere gik den arkæologiske forskning udfra, at landsbyerne 
siden bygning af kirkerne i løbet af 1000-1100-tallet har ligget på deres nuværende plads. Men 
efterhånden tyder det på, at landbrugskrisen i 1300-tallet og den sorte død i 1350 i sen 
middelalderen har ført til større omstruktureringer i landsbyerne end hidtil antaget og som ikke er 
nævnt i skriftlige kilder. Efter det store befolkningstab på grund af pesten har jordejerne forsøgt at 
egalisere gårdstrukturen, for at formindske risikoen ved fremtidige kriser. En del gårde, nogle steder 
også hele landsbyer, blev forladt og aldrig genopbygget. Rølkjær-udgravningen kan på den ene side 
bidrage med at belyse Askovs udvikling i middelalderen, på den anden side er den i række med de 
andre udgravede lokaliteter fra middelalderen en vigtig brik i udforskningen af middelalderens huse 
og bebyggelsesstrukturen og dens forandringer generelt.  
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Renæssance 
I det nordvestlige hjørne af Rølkjær-udstykning lykkedes det at udgrave en del af Abskowgarth, 
som er nævnt første gang i de skriftlige kilder i 1438. Sandsynligvis drejer det sig om den ene af 
dobbeltgården, som efter ødelæggelser i svenskekrigene blev flyttet længere mod syd (senere gård 
nr. 9). De frilagte husgrundtomter dateres ifølge fundmateriale og dendrodateringer til renæssance 
(1530-1650). Det er ret usædvanligt, at man i denne tidsperiode stadigvæk byggede huse med 
nedgravede stolper. Åbenbart kunne man på dette tidspunkt stadigvæk for fat i godt 
bygningstømmer omkring Askov. Det er sikkert en af grundene til, hvorfor der indtil videre kun 
kendes ganske få udgravede lokaliteter fra denne periode i Danmark, hvoraf kun fire er publiceret 
(KRISTIANSEN 1999, 62 f.) og kun en af dem (Vorbasse) ligger i Jylland. I de sidste par års mange 
udgravninger er der dog i Syd- og Sønderjylland kommet flere landlige bebyggelser fra 
renæssancen frem, som f.eks. Kærbøl og Enderup ved Ribe (SØVSØ 2008) og Ladegård ved Gråsten 
(JENSEN 2012).  
Selvom det ikke var muligt i Askov at udgrave hele gården, idet den manglende del ligger udenfor 
lokalplansområdet, giver de frilagte bygninger et meget vigtigt bidrag til huskonstruktion og 
bebyggelsesstruktur på landet i renæssance. Fundmaterialet gør det muligt at vurdere beboernes 
status. F. eks. tyder det fundene vinduesglas eller også sølvskatten fundet allerede i 1852 på 
nabogården på, at man ikke var helt fattig her ud på landet lige før svenskekrigene, som ramte det 
sydlige Jylland hårdt.  
En udgravning af hele Askovgård ville kunne belyse bygningshistorie af en gård fra sen middelalder 
til den endelige flytning omkring 1800 (fig. 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Rekonstruktion af Askov på 
grundlag af udskiftningskortet fra 
1794. Udgravningen kunne påvise, at 
den nordøstlige gård, Askovgård, 
går tilbage til 1500-tallet (efter 
KNUDSEN & FRANDSEN 1994, s. 30).  
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Naturvidenskabelige analyser 
Landbrug var menneskes hovederhverv gennem hele oldtiden og op til nyere tid. 
Naturvidenskabelige analyser kan give vigtige oplysninger, hvordan landskabet har set ud, hvad der 
blev dyrket og hvilke husdyr man holdt. Bestemmelse af trækul og analyse af pollenmateriale fra 
det nærliggende lavområde er et vigtig aspekt i rekonstruktionen af datidens befolknings økonomi. 
Området omkring Askov var i forhistorisk og historisk tid overvejende bevokset med eg, men også 
birk, poppel og hassel forekommer, mens el og pil er mere sjældent (rapport A. Moltsen 2006). Birk 
og poppel er træer som kommer hurtig op, når der er arealer som ikke blev dyrket. Store arealer lå 
under græs eller var bevokset med lyng (ibid.). På jernaldermarkerne blev overvejende dyrket 
avnklædt byg, som dominerer fra omkring Kristi fødsel og frem (rapport P. Hambro Mikkelsen 
2006). Blandt ukrudtsplanterne forekommer blegbladet/fersken pileurt og spergel, som er regulær 
forekommende ukrudtsarter, som findes i vårsåede bygmarker. De er i førromersk jernalder og i 
ældre romersk jernalder ofte fundet i meget store mængder i forrådskar. Man formoder derfor, at de 
er ingredienser i grød. Også i Grauballemandens maveindhold – en velbevaret østjysk moselig fra 
300-200 f. Kr. - fandtes mange frø fra disse to planter (ibid.). Desuden er der fundet pollen fra rug i 
søen nord for landsbyen (rapport A. Moltsen 2006). Rugen dukker dog først for alvor op som en 
egentlig afgrøde hen i yngre romersk jernalder (200-400 e. Kr.). Pollen fra rug tyder derfor på en 
yngre bebyggelse i nærheden. Korn fra havre i flere af jernalderhusenes stolpehuller stammer 
antagelig fra flyvehavre, fordi den dyrkede havre normalt optræder først i vikingetiden (700-1050) 
med en større udbredelse af hesten (rapport P. Hambro Mikkelsen 2006).  
Brændte og ubrændte dyreknogler forekom i nogle gruber og stolpehuller fra jernalder og 
renæssance. Knoglemateriale bevares kun sjældent i den meget kalkfattige jord i Midt- og 
Vestjylland og det var derfor usædvanligt, at denne materialegruppe fandtes på Askov-
udgravningen. Det viste sig at artssammensætningen var ganske beskeden. Kun de almindelige 
tamdyr svin og okse forekommer i et større antal, hesten i noget ringere antal og får/ged kun i yderst 
ringe antal. Det er hverken påvist fisk, fugle eller repræsentanter for den vilde pattedyrsfauna 
(rapport K. Rosenlund 2006).  
 
 

Afslutning 
 
Det var i forbindelse med Rølkjær-udstykning muligt at få afdækket et næsten 7 ha stort areal. Der-
ved fremkom der store dele af en jernalderlandsby, dele af to middelaldergårde og del af en gård fra 
renæssance. Alle udgravede anlæg har et stort videnskabeligt potentiale indenfor bebyggelsesar-
kæologien. Men en paragraf 27-udgravning er en nødudgravning, som skal holde sig indenfor den 
af byggeaktiviteter truende del af arealet. Derfor er der stadigvæk en del åbne spørgsmål angående 
udstrækning af bebyggelsesområdet, dens nøjagtige struktur og udvikling. Nogle spørgsmål kunne 
have været blevet afklaret med en afdækning af yderligere få hundrede kvadratmeter, som i dag lig-
ger under det grønne område.  
Desuden er det ikke muligt indenfor den tid, som er til rådighed til at udarbejde en beretning, at 
nærmere analyse det omfattende fundmateriale, som først og fremmest består af keramik. En 
analyse af det rige keramikmateriale ville være et vigtigt bidrag til en lokal og overregional 
keramiktypologi. På grund af de tydelige afgrænsninger af hver enkelt gård i forhold til hinanden er 



Øster Havgård  Sb. nr. 167/168   Malt sogn    HBV 1142 
Museet på Sønderskov 2004/05, 2009/10  Silke Eisenschmidt  Kulturhist. Rapport  
 

12 
 

der mulighed for at undersøge, hvorvidt der var sociale forskelle mellem de enkelte beboere i 
landsbyen og hvorvidt dette markerer sig i husets og gårdens størrelse. Resultaterne fra disse 
analyser burde sammenlignes med undersøgelserne fra andre samtidige lokaliteter både lokal, f.eks. 
med nabolandsbyen ved Vejen Vestermark (HBV 1340 Lille Skovgård), regional og overregional.  
En arkæobotanisk makrofossilanalyse af trækulsprøverne fra 13 jernalderalderhuse ville kunne give 
yderligere informationer omkring udnyttelse af landskab og landbrug i tiden omkring Kristi fødsel. 
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