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Forside: Oversigtsfoto, det udgravede hus med de gamle højspændingsmaster i baggrunden. Stolpehullerne 

i huset er markeret med mel og flag. Museet på Sønderskov  
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Indledning 

I forbindelse med etableringen af de nye højspændingsmaster på strækningen fra Kassø til Tjele har Museet 

på Sønderskov, i perioden fra d. 30. april til d. 4. maj 2012, foretaget en mindre systematisk udgravning ved 

Hennekesdam sydvest for Jels. Energinet.dk er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen. 

Ifølge aftale stod Friesesdahl A/S for muldafrømningen samt tildækningen af arealet.  

 

 

Figur 1. 4-cm kort med lokalitetens placering SV for Jels. Lokaliteten er markeret med gult. Museet på Sønderskov 

Kulturhistorisk redegørelse 

Det undersøgte areal er på i alt 290 m². Der fremkom 36 anlæg af arkæologisk interesse på arealet i form af 

stolpehuller, gruber og kogestensgruber. Der blev i alt hjemtaget to fund samt udtaget seks jordprøver til 

flotering med henblik på C-14 analyser. Undergrunden på arealet består af orangebrunt grus med mange 

udfældninger, hvilket besværliggjorde udskillelsen af anlæg. Ni af anlæggene viste sig ved nærmere 

undersøgelse at være naturlige variationer i undergrunden.  

Konstruktioner 

Der blev erkendt en enkelt konstruktion på lokaliteten i form af et lille treskibet hus med to sæt 

tagbærende stolper, bevarede vægforløb og rundede gavle. Det var ikke muligt at udskille indgange i huset. 

Huset er NV-SØ orienteret, 7,85 m langt og 6,33 m bredt. Det er muligt at huset kun er blevet delvist 

afdækket ved undersøgelsen og fortsætter under den østlige feltgrænse. I så fald er der et meget langt 

spænd (over 6,5 m) til det næste tagbærende sæt. Det anses for mest sandsynligt, at huset er blevet 

afdækket i hele dets længde og altså er der tale om en mindre konstruktion med ca. 45 m² under tag.  

Der blev fundet et mindre sideskår, som ser ud til at stamme fra middelalderen, i toppen af en af husets 

tagbærende stolper. Dette fund må dog anses for at være kommet dertil ved en senere forstyrrelse i form 
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af en dyregang eller lignende, da huset typologisk set må henføres til yngre bronzealder. Huset er 

konstrueret med indre tagbærende stolpesæt ligesom det var almindeligt i størstedelen af oldtiden fra 

bronzealderen og frem til den tidlige middelalder (1500 f.kr. til 1050 e.kr.). De indre stolpesæt har båret 

tagkonstruktionen, mens væggene sandsynligvis har været konstrueret med fletværk beklasket med ler. 

Der er fundet lignende småhuse fra bronzealderen ved arkæologiske udgravninger Tietgen Byen sydøst for 

Odense. Disse er dog er mindre og mere kvadratiske. Disse huse er blevet dateret ved hjælp af C-14 

metoden til yngre bronzealder, omkring 1100-500 f. kr. (Runge 2012). Herudover er der fundet lignende 

småhuse fra bronzealderen ved Hemmed Kirke på Djursland samt ved Kongehøj udgravningen ved Askov 

udenfor Vejen (HBV 1456 Kongehøj III, rapport foreligger endnu ikke).  

Det er vanskeligt at sige noget om husets funktion, men dets størrelse samt de indre tagbærende stolper 

taler imod at det har haft en funktion som dyrefold/stald. Det kan ikke udelukkes at huset har fungeret som 

bolig, men det synes dog mere sandsynligt at der er tale om en slags økonomi- eller værkstedsbygning. Der 

ville med stor sandsynlighed kunne afdækkes flere huse på lokaliteten, hvis der blev afdækket et større 

areal.  

 

Figur 2. Tolket plan over det undersøgte felt. Museet på Sønderskov 

Andre anlæg 

Der blev desuden erkendt fem gruber og fem kogestensgruber på lokaliteten. Grubernes funktion er 

ukendt, men der er sandsynligvis tale om affaldsgruber. I den ene grube (A2) blev fundet et enkelt sideskår 

af relativt groft magret keramik med medium godstykkelse. Denne type keramik kan overordnet set dateres 

til bronzealderen og det er derfor sandsynligt at gruberne på lokaliteten skal henføres til bronzealderen. 

Den ene grube ser ud til at have gravet en vægstolpe/gavlstolpe væk og er derfor sandsynligvis yngre end 

huset. 
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Kogestensgruberne på lokaliteten var meget forskellige og varierede fra overfladiske til 88 cm dybe. Fylden 

bestod af trækulsholdigt sand og ildpåvirkede sten. Kogestensgruber er en anlægstype der hyppigt 

forekommer på arkæologiske udgravninger og de dateres hovedsageligt til jernalderen og bronzealderen.  

Der blev desværre ikke fundet daterende genstandsmateriale i de undersøgte kogestensgruber, og det er 

derfor usikkert hvornår disse er anlagt. Kogestensgruber er en slags jordovne hvor man har tændt et bål og 

opvarmet et lag håndstore sten. På stenene har man derefter kunnet lægge sin steg, sandsynligvis 

indpakket i blade eller lignende, og derefter dækket gruben til med tørv for at holde på den kraftige varme. 

Kogestensgruber har i andre tilfælde været brugt til at markere et område eller som en del af religiøse 

aktiviteter. Dette kendes fra bronzealderen, hvor de er fundet i lange rækker. Det er uvist hvilken funktion 

kogestensgruberne fra Hennekesdam har haft ligesom det er uklart om nogle af dem har fungeret samtidigt 

med bebyggelsen. 

Perspektiver 

Udgravningen ved Hennekesdam har givet museet en enestående mulighed for at foretage en undersøgelse 

i et område hvor museet ellers sjældent foretager undersøgelser samt været med til at belyse et hidtil 

ukendt aktivitetsområde i tilknytning til de mange gravhøje i området.   

Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

Lokaliteten blev erkendt ved en større forundersøgelse af de nye højspændingsmaster (HBV 1432 Kassø-

Tjele FU). Denne forundersøgelse omfattede blandt andet 65 mastestationer på en strækning igennem 

Vejen Kommune. Disse mange små lokaliteter er ikke blevet udvalgt efter de typiske udvælgelseskriterier, 

såsom topografiske subjektivt ”gode” lokaliteter, men som relativt ukritiske placeringer af masterne. 

Forundersøgelsen gav museet en mulighed for at undersøge lokaliteter ikke kun på de højere beliggende 

placeringer men ligeledes på skrånende terræn og i våde områder.  

 

Ved mastestation Eagle 109 ved Hennekesdam blev der under forundersøgelsen påtruffet aktivitetsspor i 

form af kogestensgruber og gruber samt mulige stolpehuller. Det var dog ikke muligt at udskille egentlige 

konstruktioner så museet vurderede at det var nødvendigt at foretage en systematisk undersøgelse af det 

pågældende areal for at klarlægge aktivitetssporenes karakter og nærmere datering. 

Det omkringliggende landskab 

Lokaliteten Hennekesdam II ligger sydvest for Jels by i Jels Sogn i det tidligere Haderslev Amt. Det 

undersøgte areal ligger på en sydvendt skråning lige på kanten af et tidligere vådområde mellem Jels Å og 

Hennekesdam, en mindre sidegren til Jels Å.  

Landskabet omkring Jels er dannet under den sidste istid, hvor hovedisrandslinien strakte sig ned igennem 

området. Jelssøerne nord for Jels by er opstået i bunden af en lille tunneldal og herfra løber Jels Å. 
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Figur 3. Lokalitetens topografiske placering på en tange omgivet af engarealer og å forløb. Høje målebordsblade. Museet på 

Sønderskov 

Fortidsminder i området 

Der er registreret en del gravhøje på denne skråning, heriblandt en overpløjet gravhøj der ligger i et fredet 

dige ca. 50 m NV fra det undersøgte felt. De fleste af gravhøjene i området er ikke blevet undersøgt og de 

er derfor ikke nærmere dateret. Det er dog muligt at de stammer fra samme periode som de erkendte 

bebyggelsesspor, eller i det mindste har været synlige i landskabet i yngre bronzealder. 

I 1935 udgravede Nationalmuseet en egekistegrav i en stor bronzealderhøj syd for Hennekesdam. Graven, 

der var blevet plyndret allerede i oldtiden, indeholdte en syet hue af uldtøj, nogle små smykkeplader, en 

hornkam samt dele af et par lædersko (Broholm 1938). Fundet er udstillet på Haderslevs arkæologiske 

museum. Egekisten fra graven er senere blevet dateret ved hjælp af dendrokronologi til år 1344 f. kr. 

(Ethelberg 2000).  

Konklusion 

Undersøgelsen afdækkede et lille treskibet hus fra yngre bronzealder samt nogle gruber og 

kogestensgruber fra bronzealderen. De erkendte bebyggelsesspor ligger sandsynligvis ikke alene. Det er 

meget sandsynligt at huset er en del af en større bebyggelse og i tilfælde af jordarbejde nær ved 

lokaliteten, anser museet det for nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser.  
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Udgravningens data 

Administrative data 

Undersøgelse 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: 

21-11-2011: Museet indsender budget til godkendelse ved Kulturstyrelsen. 

25-11-2011: Kulturstyrelsen godkender indsendte budget. 

26-03-2012: Museet indsender budget til godkendelse ved bygherre. 

03-04-2012: Bygherre godkender det indsendte budget.  

30-04-2012: Den arkæologiske udgravning påbegyndes. 

04-05-2012: Den arkæologiske udgravning afsluttes og arealet frigives til bygherre.  

Øvrige data 

Undersøgelsen blev foretaget af Museet på Sønderskov i perioden 30. april 2012 til d. 3. maj 2012. 

Projektet har journalnr. HBV 1452 Hennekesdam II, og al dokumentationsmateriale tilknyttet projektet 

opbevares på Museet på Sønderskov. Al data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdata). 

Ved undersøgelsen deltog arkæolog BA Britt Petersen 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.  

Bygherre: EnerginetDK, 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. 

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. Der blev 

udtaget jordprøver til flotering med henblik på 14C datering. 14C analyserne blev nedprioriteret, men 

materialet ligger på museet under HBV 1452 Hennekesdam II til eventuelt fremtidigt brug.  

mailto:KRA@energinet.dk
mailto:post@sonderskov.dk
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