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Indledning 

I foråret 2012 foretog Museet på Sønderskov en mindre systematisk udgravning ved Langkærgård sydvest 

for Gamst i udkanten af Vejen by. Lokaliteten blev erkendt i forbindelse med en større forundersøgelse ved 

kabelovergangsstation Eagle 151, forud for etableringen af det nye højspændingsnet fra Kassø til Tjele (HBV 

1432 Kassø-Tjele FU). Det undersøgte areal var på i alt 1000 m².  

 

Figur 1. Lokalitetens placering på 4-cm kort. Museet på Sønderskov 

Kulturhistorisk redegørelse 
Der fremkom i alt 57 anlæg af arkæologisk 

interesse på det undersøgte areal. Desværre viste 

mange af anlæggene sig ved nærmere 

undersøgelse at være naturlige variationer i 

undergrunden samt såkaldte rodvælter. 

Rodvælter opstår når træer bliver fældet eller 

vælter og stubben bliver gravet op eller rådner 

bort. Herved bliver materiale fra overfladen 

blandet sammen og aflejret, således at det kan 

minde om anlæg. Enkelte af disse rodvælter var 

blevet erkendt ved forundersøgelsen, hvor de 

blev tolket som gruber, da de var blevet fundet 

keramik heri. Det er imidlertid ikke et ukendt 

fænomen at fundmateriale, som har ligget på 

overfladen, er blevet trukket med ned i 

rodvælter.  
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Figur 2. Renset oversigtsplan over det udgravede felt. Museet på Sønderskov  

 

Forsænket hustomt 

Der blev erkendt spor efter en enkelt konstruktion på det udgravede areal i form af en forsænket hustomt - 

et hus med nedgravet gulv. Konstruktionen viste sig ved nærmere undersøgelse desværre at være særdeles 

dårligt bevaret. Kun få cm af fylden i selve forsænkningen var bevaret.  

Selve konstruktionen består af et stort gråbrunt fyldskifte på 4 × 2,5 m samt en række stolpehuller. 

Fyldskiftet, som udgør selve det forsænkede gulv, er omtrent Ø-V orienteret og ca. midtfor i dette anlæg 

blev erkendt en rød/orange plamage af varmepåvirket sand. Denne plamage tolkes som et muligt ildsted. 

Stolpehullerne, der sandsynligvis hører til konstruktionen, var placeret relativt usystematisk og det var ikke 

muligt at erkende et egentligt vægforløb eller en tagkonstruktion. Stolpehullerne var alle relativt små men 

meget tydelige både på fladen og i profil. De fleste stolpehuller indeholdte trækul og det er muligt at der er 

tale om en brandtomt. Det er vanskeligt at afgøre hvilken funktion den forsænkede hustomt har haft. 

Sandsynligvis er der tale om en lille, let konstrueret bolig med forsænket gulvlag og centralt ildsted. 

Der blev desværre ikke fundet genstandsmateriale i hverken forsænkningen eller stolpehullerne ved den 

systematiske undersøgelse. Men i forbindelse med forundersøgelsen fremkom der en del keramik samt 

flintafslag i forsænkningen. På baggrund af dette fundmateriale kan konstruktionen dateres til perioden fra 

senneolitikum (2350-1700 f.kr.)til ældre bronzealder (1700-1000 f.kr.).  
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Figur 3. Fund fra forsænkningen, fundet under forundersøgelsen. To grove sideskår samt tre flintafslag. Museet på Sønderskov 

På bunden af forsænkningen var det muligt at erkende en række mørke striber på langs af konstruktionen. 

Disse striber tolkes som spor efter pløjning med en ard. Sandsynligvis er fylden fra er forsænkningen blevet 

nedpløjet efter brug. Dette ses hyppigt ved denne type konstruktioner. 

 

Figur 4. Plan over den udgravede forsænkning (lysegrå). Stolpehullerne er markeret med blåt, ildstedet med rødt og ardsporene 
på bunden af forsænkningen med mørkegråt. I den ene ende af forsænkningen fremkom en grålig plamage mod bunden. Museet 
på Sønderskov 
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Andre anlæg 

Der blev erkendt et større anlæg (A37) i feltets nordvestlige hjørne. Dette fyldskifte ser ud til at være Ø-V 

orienteret, ovalt med lige sider og en afrundet østlig ende. Desværre lå anlægget op mod feltkanten og det 

var derfor kun muligt at udgrave det delvist. Anlægget tolkes som en grube.  

I den østlige del af feltet fremkom ligeledes en grube samt en kogestensgrube og et enkelt stolpehul.  I 

gruben (A5) fremkom en lille uregelmæssig flintblok, et flintafslag samt nogle mindre keramikskår. 

Keramikken skal dateres til senneolitikum, periode 1 (2350-1700 f. kr.). Stolpehullets funktion er uvis, men 

der blev ved forundersøgelsen fundet enkelte løse stolpehuller på arealet mod nordøst. Det er derfor 

muligt at der har været flere let konstruerede bygninger på dette areal.  

Perspektiver 

Huse med nedsænkede gulve forekommer hyppigt i den sene bondestenalder (senneolitikum). Oftest er 

der tale om to-skibede huse konstrueret med en centreret tagbærende stolperække og vægstolper samt et 

forsænket gulvlag. Selve forsænkningen er oftest placeret i husets østlige ende. Der er stor forskel på 

husenes bevaringsgrad og i nogle tilfælde er det kun det forsænkede gulv der er bevaret, mens 

stolpehullerne er helt væk.   

Der er efterhånden fundet ganske mange lokaliteter med hustomter fra senneolitikum og ældre 

bronzealder i Vejen kommune. Emnet indgår i museets forskningsstrategi og udgravningen ved 

Langkærgård kan derfor bidrage til museets fremtidige arbejde. 

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

Lokaliteten blev erkendt ved en større forundersøgelse (HBV 1432 Kassø-Tjele FU) i forbindelse med 

etableringen af det nye højspændingsnet. Ved en kabelovergangsstation (Eagle 151) ved Gamst udenfor 

Vejen, fremkom spor efter bosættelse i form af stolpehuller, gruber samt en forsænket hustomt. Museet 

vurderede at det var nødvendigt at foretage en systematisk undersøgelse på dele af arealet, for at 

undersøge og dokumentere bebyggelsen nærmere.  

Museet får sjældent lejlighed til at foretage undersøgelser i denne del af kommunen og den pågældende 

undersøgelse vil derfor bidrage til en større viden om bosættelsesstrukturerne i området i denne periode.  

Det omkringliggende landskab 

Vejen Kommune er geografisk placeret dels på Holsted bakkeø og dels på Rødding bakkeø på kanten af det 

eroderede østjyske morænelandskab. Smeltevandsdalene imellem bakkeøerne udgør en central struktur i 

kommunens topografi. I bunden af disse smeltevandsdale løber flere større å forløb.  

Langkærgård ligger sydvest for landsbyen Gamst i udkanten af Vejen by. Lokaliteten ligger på et højdedrag 

omgivet af vådområder og å forløb. Mod nordvest ligger Gamst mose og mod syd Gamst Søenge. Længere 

mod syd løber Vejen Å og Gamst Å sammen til Andst Å, der fortsætter over i Kongeåen. 

Undergrunden på det undersøgte areal bestod af meget fint lyst gulbrunt sand. Muldtykkelsen var meget 

varierende på grund af det skrånende terræn. På den højeste del af terrænet, hvor den forsænkede 



 
 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup Side 5 
 

hustomt blev erkendt, var mulden ikke mere end 15-20 cm tyk. Dette, kombineret med at mulden omkring 

forsænkningen også blev delvist afrømmet under forundersøgelsen, har nok desværre resulteret i den 

dårlige bevaringsgrad. 

Fortidsminder i området 

Der ligger flere overpløjede gravhøje i området omkring Langkærgård, heriblandt en for nyligt genopdaget 

gravhøj ved Rodsminde ca. 300 m øst for den undersøgte lokalitet. Mod syd ligger en række af overpløjede 

gravhøje langs Koldingvej.  

Gamst søenge mod syd er et område hvor der igennem mange år, senest i forbindelse med førnævnte 

forundersøgelse (HBV 1432 Kassø-Tjele FU), er blevet opsamlet flintredskaber fra forskellige perioder af 

jægerstenalderen. 

 

 

Figur 5. Registrerede fortidsminder i området. Lokaliteten Langkærgård er markeret med en rød pil. Lave målebordsblade, fra 
www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/. Museet på Sønderskov  

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
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Konklusion 

Undersøgelsen ved Langkærgård afdækkede en forsænket hustomt samt enkelte gruber, kogestensgruber 

og stolpehuller. Undersøgelsen har trods de dårlige bevaringsforhold givet gode resultater, og de erkendte 

bebyggelsesspor giver os et lille indblik i bosættelsen omkring Gamst søenge samt de overordnede 

bosættelsesmønstre i Vejen kommune i den sene bondestenalder/ældre bronzealder. 

Udgravningens data 

Administrative data 

Undersøgelsen blev sat i værk på baggrund af museumslovens § 27 af 2006. Bygherre på projektet var 

Energinet.dk. Bygherre har finansieret udgravning.  

Sagsgangen var som følgende: 

24-11-2011: Museet indsender budget til godkendelse ved Kulturstyrelsen, dette budget bliver ikke 

godkendt. 

21-03-2012: Museet indsender revideret budget til godkendelse ved Kulturstyrelsen. 

27-03-2012: Kulturstyrelsen godkender det indsendte budget for systematisk undersøgelse ved 

Langkærgård. 

29-03-2012: Museet indsender budget til godkendelse ved bygherre. 

04-04-2012: Bygherre godkender det indsendte budget. 

12-04-2012: Den arkæologiske udgravning ved Langkærgård påbegyndes. 

18-04-2012: Feltarbejdet afsluttes og arealet frigives til bygherre. 

Øvrige data 

Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov i perioden fra d. 12. april til d. 18. april 2012. 

Vejrforholdene i perioden var solrige og blæsende hvilket, kombineret med undergrundsforholdene, 

resulterede i at anlæggene hurtigt tørrede ud og sandede til. Projektet har journal nr. HBV 1442 

Langkærgård, og al dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares på Museet på Sønderskov. Al 

data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdatabase). Ved undersøgelsen deltog arkæolog 

Cand. Phil. Per Borup, arkæolog BA Peter Kahr Jørgensen og arkæolog Cand. Mag. Janne Krøtel 

(udgravningsleder). Museets sagsbehandler var arkæolog BA Anita Terp. Entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S 

stod for muldafrømningen samt tildækningen af arealerne.  

Kontaktoplysninger: 

Bygherre: Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Kontaktperson: Kristian Andersen, 

KRA@energinet.dk, tlf. 76 22 45 53. 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, post@sonderskov.dk, tlf. 75 38 38 66. 

mailto:KRA@energinet.dk
mailto:post@sonderskov.dk
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Entreprenør Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf. 75 36 07 43. 

Udgravningens metode 

Udgravningen foregik ved muldafrømning ved hjælp af en larvefodsdrevet gravemaskine påmonteret en 2,5 

m bred skovl. Efter muldafrømning blev alle anlægsspor indridset og indmålt med GPS og derefter 

digitaliseret i GIS programmet MapInfo 8,5. Alle anlæg blev snittet og derefter tegnet og beskrevet i 

målestok 1:20. Udvalgte profiler af anlæg blev fotodokumenteret. Der blev desuden taget flade- og 

arbejdsfotos. Slutteligt blev al data tastet ind i det internetbaserede databaseprogram MUD (Museernes 

udgravningsdata). Der blev udtaget jordprøver til flotering med henblik på 14C datering. 14C analyserne 

blev nedprioriteret, men de floterede prøver ligger på museet under journal nr. HBV 1442 Langkærgård, til 

eventuelt fremtidigt brug i forbindelse med forskningsprojekter.  

Forsænkningen blev udgravet ved at der blev placeret en N-S -orienteret balk ca. vinkelret midtfor 

anlægget og derefter blev fylden gravet af med ske. Anlægget var kun bevaret i få cm´s dybde og det var 

ikke muligt at registrere en profil. Anlægget blev fotodokumenteret og indmålt med GPS. Under 

udgravningen var det muligt at erkende nogle mørke Ø-V orienterede striber på anlæggets bund. Disse 

tolkes som ardspor. Det var ligeledes muligt at erkende et stolpehul i den nordvestlige del af 

forsænkningen. Disse spor blev ligeledes indmålt med GPS. 
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Tidstavle 

 

 


