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Indledning 

Forundersøgelsen blev foretaget på foranledning af Vejen Kommune, som ønskede at udstykke et 

nyt areal til private boligparceller vest for det nyetablerede boligkvarter Mannehøj-Kongehøj i den 

sydlige udkant af Vejen by. Det berørte areal udgør en del af matrikel 14a og 12i, Askov By, Malt. 

Kontaktpersonen fra Vejen Kommune er Thomas McCulloch (tlf. 79 96 50 00, Rådhuspassagen 3, 

6600 Vejen). Museal sagsbehandler var Scott Robert Dollar. Vejen Kommune finansierede 

projektet i henhold til §26, stk. 2, pkt. 1. i Museumsloven á 2001. Gravemaskinen til de udlagte 

søgegrøfters muldafrømning blev stillet til rådighed af Hans Frisesdahl A/S ved maskinefører 

Preben Sjælland. Udstykningsarealet HBV 1490 Kongeengen dækker 22,8 hektar. To arkæologer 

fra Museet på Sønderskov rykkede derud for at registrere og undersøge eventuelle fortidslevn, før 

byggeriet kunne iværksættes.  

Der blev gjort fund af arkæologisk videnskabeligt potentiale på et samlet areal af ca. 1,7 hektar i 

den sydlige del af arealet. Det handler om 5 huse med nedgravet gulv fra bondestenalderens 

slutning (2350-1700 f.Kr.), 3 treskibede langhuse fra ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.) og 

mindst 2 små langhuse fra yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.) Derudover fremkom en del 

grubeanlæg fra yngre bronzealder samt ældre og yngre jernalder (1100 f.Kr.-ca. 500 e.Kr.), delen af 

en langhustomt eller et hegnsforløb fra yngre jernalder (200-700 e.Kr.) og en mulig 

teglbrændingsovn fra nyere tid (1700- eller 1800-tallet). De fundrige arealer i syd er ikke frigivet og 

skal arkæologisk undersøges af museet, før byggeri eller lignende aktiviteter finder sted.  
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Figur 1: Det aktuelle udstykningsareal markeret med rødt på luftfoto.Arealet dækker i alt 228.000 m
2
. 1: 5000.

 

(Illustration: Vejen Kommune efter Cowi og Kort & Matrikelstyrelsen) 

 

 

 

Kulturhistorisk redegørelse 

På forundersøgelsen af Kongeengen blev der afdækket 305 fyldskifter, hvor de 293 repræsenterede 

forhistoriske anlæg. 12 stolpehuller, gruber og en teglstenstomt er tilskrevet nyere tid.  Af de 

forhistoriske levn er 150 anlæg repræsenteret af stolpehuller, hvor mindst 60 indgår i 

konstruktioner. 22 er enten stolpehuller eller mindre gruber, 46 kan udskilles som sikre eller mulige 

affaldsgruber, 76 repræsenterer kogestensgruber, 5 udgør kulturlag i forsænkninger, 1 er en 

irregulær kulturlagsplamage, 1 rund stenkoncentration er placeret i en af forsænkningerne, og 1 

rektangulært anlæg kan tolkes som en mulig kistebegravelse.  

223 af fyldskifterne befinder sig i den sydvestlige og sydøstlige feltdel, hvorimod resten ligger mere 

spredt over den resterende del af udstykningsarealet. 52 genstandsfund blev registreret og hjemtaget 

til opbevaring. Her bestod de 46 af keramik, 4 var repræsenteret af flint, 1 af bjergart og 1 af tegl. 

Udover genstandsfundene blev der udtaget 8 jordprøver fra det treskibede bronzealderhus K 1 med 

henblik på kulstof-14 datering af brændt plantemateriale, som stolpehullerne ofte rummer. 
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Figur 2: I forgrunden ses de recente plovfurer, der er gået dybt ned i de forhistoriske fyldskifter.                                   

Billedet viser forsænkningen K 3 set fra vest. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

Hele udstykningsarealet har indenfor de senere år været kartoffeldyrket og dermed dybdepløjet, 

hvor plovskæret på navnlig de sanddominerede arealer er gået 10-15 cm ned i undergrunden. Dette 

har gjort området dyrkningstruet, hvilket blev bekræftet i forbindelse med det treskibede langhus   

K 1. Der blev foretaget et par snitgravninger i hustomten for at teste bevaringsgraden, som i dette 

tilfælde var kritisk. Nogle af stolpehullerne var kun  repræsenteret af de nederste centimeter. K 1 

ville derfor næppe ”overleve” en tildækning med efterfølgende afdækning, hvorfor det blev esluttet 

at udgrave den dyrkningstruede langhustomt i forundersøgelsesfasen. Desuden lå huset isoleret og 

ville derfor næppe indgå i en kommende systematisk undersøgelse.  

Dybdepløjningen har ligeledes hærget de øvrige hustomter og anlæg på pladsen, men hovedparten 

er tilsyneladende mere velbevarede. Dette gælder ikke mindst de forsænkede husgulve, som i tre 

tilfælde har usædvanligt store dimensioner (K 4-6). Udfra et prøvehul i K 6 ser de ud til at være 

bevaret i en dybde af ca. 30 cm. Forsænkningen K 2 rummer endda en af de karakteristiske 

minirøser, som tilsyneladende har udgjort et lokalt særtræk i området omkring det nuværende 

Vejen.  
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Forsænkede huse fra senneolitikum eller tidligste bronzealder (2350-1500 f.Kr.) 

Der blev i alt afdækket 5 hustomter med forsænket gulv på Kongeengen. Vi besluttede at afdække 

kulturlagsplamagerne i deres fulde udstrækning for at identificere og datere dem med større 

sikkerhed. Midtsuler og vægstolper kan dog være tilstede udenfor de afdækkede arealer, så det er 

kun de forsænkede afdelinger, der blev blotlagt under forundersøgelsen. Der er registreret en 

midtsule i K 2, og tre vægstolper blev afdækket i den vestlige del af K 6. Desuden har de en øst-

vestlig eller nordøst-sydvestlig orientering, hvilket sammen med deres placering på relativt højt og 

veldrænet terræn ligeledes bekræfter, at der er tale om huse. Den forsænkede hustype er i øvrigt 

velkendt og hyppigt forekommende i lokalområdet, da ikke mindre end 25 eksempler kendes fra 

nabolokaliteterne. Dateringen er foreløbigt senneolitikum, da der er fundet groftmagrede 

keramikstumper i overfladen af kulturlagsplamagerne. Der kan principielt også være tale om ældre 

bronzealder periode I, men samtlige C14-daterede hustomter med forsænket gulv fra Vejen 

kommune er henvist til senneolitikum.  

                                                            

Figur 3: Den forsænkede hustomt K 2 med minirøsen (A 191) i forgrunden. Set fra øst. (Foto: M.E. Poulsen) 

K 2 ligger i udstykningsarealets sydøstlige del. Hustomtens forsænkede gulv måler 6,25 x 3,25 m. 

Lige øst for den øst-vest-orienterede kulturlagsplamage (A 117) er et lille formodet 

midtsulestolpehul registreret (A 118). Forsænkningsfylden bestod af homogent lysebrunt stenet 

sand med små groftmagrede keramikstumper af senneolitisk karakter. Ved midten dannes en lille 

indsnævring, som muligvis antyder to nedgravninger i forlængelse af hinanden (fig. 3). Centralt i 
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den østlige halvdel ligger minirøsen (A 191), som måler ca. 1,25 m i diameter og består af hånd- til 

hovedstore marksten. I toppen er røsen lettere omrodet af den recente pløjning. I bundniveauet 

måler minirøserne typisk omtrent 2 m, hvilket sikkert også er tilfældet med dette eksempel. 

                         
Figur 4: Plantegning af det forsænkede midtsulehus K 2 med stenrøsen A 191 i den østlige halvdel af det neddybede 

gulv A 117. Den potentielle midtsule A 118 ses længst mod øst. (Illustration: M.E. Poulsen)  

 

                                                                                                

Figur 5: Nærbillede af stenrøsen A 191 i K 2. Set fra øst. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

180 m vest for K 2 ligger de fire øvrige forsænkninger samlet. Det handler om en lille og tre store 

neddybede gulve. K 3 er øst-vest-orienteret og måler 5 x 3,5 m. Kulturjordsplamagen A 147 består 
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af heterogent lyse- og mellembrunt stenet sand. Den leverede enkelte fund af groftmagrede 

keramikstumper af senneolitisk karakter. En større stenfyldt grube A 148 er placeret lige udenfor 

forsænkningens sydøstlige hjørne, men det er usikkert, om de to anlæg er samtidige. K 3 er vist 

nedenfor på fig. 7 og ovenfor på fig. 2.   

                                                                                                                            
Figur 6: De fire tætliggende forsænkninger K 3-6 i Kongeengens sydvestlige feltdel.                                            

(Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

Figur 7: Plantegning af det forsænkede hus K 3. Det cirkulære anlæg i sydøsthjørnet er den stenfyldte grube. 

(Illustration: M.E. Poulsen) 
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21 m længere mod sydvest ligger den store forsænkede hustomt K 6, som har et nedgravet gulv på 

ikke mindre end 12,5 x 6,25 m (A 169). Huset er nordøst-sydvest-orienteret, og i vestenden er to 

eller tre mulige vægstolper registreret. A 168 ligger dog et stykke indenfor forsænkningens sydlige 

længdekant og kan således afspejle en indre stolpe, som er påtruffet i mange andre forsænkninger. 

De to stolpehuller A 194-195 er mere potentielle som deciderede vægstolper. Kogestensgruben A 

193 har således ligget i husets vestdel. Om kogegruben A 167 har tilhørt K 6 er dog mere usikkert 

(fig. 8). En afdækning længere mod sydvest burde afsløre tilstedeværelsen af midtsuler, så K 6 er 

sandsynligvis betydeligt større. Indsnævringen af kulturlagsplamagen i vestenden er sandsynligvis 

resultat af bevaringsforhold. De forsænkede gulve er som regel fladbundede, men dybden er altid 

størst ved midten, hvilket ofte giver et let trugformet tværsnit. Et prøvelhul på 50 x 50 cm blev 

gravet i forsænkningens centrale del, hvilket påviste en dybde på 30 cm, som er helt normalt for 

denne hustype. Det øverste 28 cm består af homogent mellembrunt og let humøst sand med 

trækulsnister. De nederste 2 cm består af sortgråt trækulsholdigt sand, hvilket kan afspejle et anlæg 

i form af en midtsule eller et ildsted/kogegrube (fig. 9). Der er dog mulighed og måske større 

sandsynlighed for, at vi med prøvehullet har påtruffet et brandlag. Forsænkede brandtomter rummer 

ofte et sammenhængende lag af trækul og forkullet plantemateriale. Sidstnævnte afspejler gerne 

opbevaret korn, der har stået på et loft og dermed er nedstyrtet under en husbrand. Hvis K 6 

gemmer på et brandlag, ligger her et meget stort videnskabeligt potentiale, da det forkullede 

materiale vil give ny eller uddybende viden om agerbruget i senneolitikum.     
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Figur 8: Plantegning af det forsænkede hus K 6. (Illustration: M.E. Poulsen) 

              
Figur 9: Prøvehul i den centrale del af forsænkningen A 169 i K 6. Bemærk den nederste kulholdige fyld, der kan 

afspejle et større sammenhængende brandlag. Set fra nord. (Foto: M.E. Poulsen) 
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Figur 10: Den forsænkede hustomt K 6 set fra sydvest. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

57 m længere mod nord fremkom den næste forsænkede hustomt K 4, og blot 10 m nord for denne 

dukkede endnu en forsænkning op i form af K 5 (se fig. 11). De er begge orienteret nøjagtigt i øst-

vestlig retning. K 4 er repræsenteret af kulturlagsplamagen A 170, som måler 10,75 x 5 m. Fylden 

består overvejende af homogent mellembrunt stenet sand med enkelte groftmagrede sideskår, der 

har en klar senneolitisk karakter. 
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Figur 11: Plantegning af det forsænkede hus K 4. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

K 5 er repræsenteret af kulturlagsplamagen A 171, som måler 10 x 6,5 m (fig. 12). Fylden består 

overvejende af homogent mellembrunt stenet sand, som på overfladen rummede enkelte små 

groftmagrede sideskår af senneolitisk karakter. Ved forsænkningens vestende findes en lysere 

kulturlagsplamage A 192, der umiddelbart er svært tolkbar. Der kan dog være tale om en naturlig 

udsivning fra A 171.  
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Figur 12: Plantegning af det forsænkede hus K 5. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

Treskibede langhuse fra midten af ældre bronzealder (1500-1200 f.Kr.) 

Der blev under forundersøgelsen på Kongeengen påtruffet 3 hustomter (K 1, K 7 og K 9), der 

typologisk må tilhøre midten af den ældre bronzealder, hvor den første generation af treskibede 

langhuse har det karakteristiske vægforløb med stolpehuller i stor indbyrdes afstand og afrundede 

gavlender. Det drejer sig således om periode II eller starten af periode III (1500-1200 f.Kr.).         

En af disse hustomter blev som nævnt afdækket i sin fulde udstrækning, mens de øvrige, som ligger 

indenfor de to anlægskoncentrationer, kun blev erkendt via begrænsede udsnit.  
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Figur 13: Plantegning af det treskibede langhus K 1 på 21,5 x 6 m. Med blåt er væg- og tagstolper markeret, grå er 

skillevægsstolper og orange er kogestensgruber/ildsteder. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

K 1 er en treskibet langhustomt på 21,5 x 6 m med en let nordøst-sydvestlig orientering. Huset 

ligger isoleret i udstykningsarealets sydøstlige hjørne, hvor afstanden til den nærmeste 

anlægsansamling er 70 m. Undergrunden i denne sydøstlige afdeling er domineret af stenet og let 

sandblandet moræneler. Det er usædvanligt at finde hustomter fra ældre bronzealder på 

lerundergrund. De øvrige 20 langhuse fra ældre bronzealder, der er udgravet i lokalområdet, er alle 

placeret på fin veldrænet sandundergrund. Det skal dog bemærkes, at den centrale del af K 1s 

vestlige afdeling – hvor de tre kogestensgruber ligger (fig. 13), består af fint sand. Denne 

minilomme af veldrænet undergrund er således nøje udvalgt til beboelse.  

Samtlige anlæg i K 1 blev snitgravet, hvor det kunne konstateres, at huset navnlig i østenden var 

kraftigt nedpløjet, hvilket bekræftes af stolpehullernes beskedne dybder på 8-10 cm. Enkelte var 

endda blot synlige på overfladen. I midten og længere mod vest var stolperne dog bevaret i en 

dybde af 20-25 cm, og fire tagbærende stolpehuller havde selve stolpesporet bevaret i form af 

trækulsholdigt humøs fyld. Men eftersom flere af stolpehullerne næsten er bortpløjet, må det 

antages, at flere stolper i vægforløbet er forsvundet (fig. 13). Den omtrentlige indbyrdes afstand har  

ligget på 2 m, hvilket fremgår af de mest ”intakte” forløb i gavlenderne og flere steder i de to 

langvægge. Den tagbærende konstruktion består af 4 sæt, som står en anelse skævt i forhold til 

husets længdeakse, men dette er et normalt træk i langhusene fra ældre bronzealder. Afstanden 
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mellem stolperne i hvert tagsæt er ensartet og ligger på 2,8-2,9 m. Fra tagstolpe til vægforløb er der 

gennemgående 1,6 m.  

Udfra selve de tagbærende stolpepar findes de største rum i den vestlige og østlige afdeling. En 

tværgående skillevæg har afgrænset det østrummet (i form af stolperne A 24 og A 38). Resterne af 

en anden skillevæg er muligvis repræsenteret af stolpehullet A 16, og denne har således adskilt 

vestrummet fra midten (fig. 13). Der har i så fald været tale om en opdeling af langhusets indre i tre 

hovedrum af nogenlunde samme størrelse, hvilket igen er karakteristisk for langhusene i ældre 

bronzealder. Rumlængden har i dette tilfælde ligget på omtrent 7 m. Øst- og centralrummets 

funktion er ukendt, men vestrummet har utvivlsomt repræsenteret beboelsesafdelingen med de tre 

kogestensgruber A 12 og A 17-18, der ligger centralt placeret på det mest veldrænede sted i 

langhuset. 

Efter udgravningen af K 1 blev der udtaget jordprøver fra de mest velbevarede stolpehuller med 

henblik på flotering og efterfølgende udtagelse til AMS C14-datering. Prøverne blev udtaget fra de 

vestlige gavlstolper A 1-2, de to vægstolper A 11 og A 41 samt tagstolperne A 7-10. 

Dateringsresultaterne forventes klare i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015. 

100 m nordvest for K 1 dukkede endnu en treskibet hustomt af ældre bronzealderkarakter op. Huset 

er 6 m bredt, og længden må maksimalt være 15 m, da hustomten ikke fortsatte i næste søgegrøft 

mod vest. Ligesom K 1 er orienteringen let nordøst-sydvestlig (fig. 14). Stolpehullerne har samme 

fyldkarakter og dimensioner, hvor vægstolperne måler ca. 40 cm i diameter, mens tagstolperne har 

en omkreds på ca. 50 cm. Den afdækkede del af K 7 er den østlige afrundede gavlende med et 

tagstolpesæt. Afstanden mellem de tagbærende stolper er 2,5 m. 
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Figur 14: Plantegning af det treskibede hus K 9. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

245 m vest for K 7 ligger den tredje hustomt fra ældre bronzealder. K 9 er øst-vest-orienteret og 

repræsenteret af en mere central del med to tagstolpesæt og et regelmæssigt langvægsforløb (fig. 

14). Husbredden ligger på 5,75 m, og længden er maksimalt 20 m, da hustomten ikke kan følges i 

de tilstødende søgegrøfter. Den indbyrdes afstand mellem vægstolperne er 2,8 m. Afstanden mellem 

tagstolperne ligger på 2,75 m og rummet mellem de to sæt er 6 m langt. Tre kogestensgruber i K 9 

kan afspejle køkkenaktiviteter – ikke mindst de to vestlige A 276-277, som har en mere 

regelmæssig placering i huset. De repræsenterer muligvis et vestligt beboelsesrum.  

I modsætning til K 1 blev ingen anlæg i K 7 eller K 9 udgravet under forundersøgelsen. De to 

delvist afdækkede hustomter befinder sig i hver sin anlægskoncentration i den sydlige del af 

udstykningsarealet. Således skal de sammen med de forsænkede hustomter undersøges på et senere 

tidspunkt, når eller hvis et eventuelt byggeri finder sted på disse arealer i sydvest og sydøst. 
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Småhuse og grubeanlæg fra yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.) 

I den sydøstlige feltdels anlægsklynge ligger mindst to treskibede småhuse fra yngre bronzealder. 

Byggeskikken har nu ændret sig radikalt, hvor dimensionerne og robusthedsgraden er markant 

reduceret. Normalt er kun de tagbærende stolpesæt bevaret i husene fra yngre bronzealder, hvilket 

skyldes en spinkel vægkonstruktion, der ofte er bortpløjet. Fra lokalområdet kendes 18 hustomter 

fra denne periode. Kartoffeldyrkningen på Kongeengen har tilsyneladende sørget for, at kun de 

tagbærende stolpesæt er bevaret.  

                                                                                                                             

Figur 15: Plantegning af det treskibede hus K 8. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

K 8 er blot repræsenteret ved tre afdækkede tagstolpehuller (A 139-141), der havde samme 

dimensioner og fyldkarakter. Det er nordvest-sydøst-orienteret, og alle tre anlæg blev snitgravet for 

netop at afklare, om der var tale om en hustomt. Stolpehullernes dybde lå på 25 cm, og 

fladediameteren på 45-50 cm. Afstanden mellem tagstolperne og tagsættene var 2,5 m (fig. 15).           

Et andet tagstolpepar ligger lige syd for den forsænkede hustomt K 2 og består af dimensions- og 

fyldkaraktermæssigt ensartede stolpehuller med en indbyrdes afstand på 3 m (A 119 og A 123). 

Sættet repræsenterer sandsynligvis et treskibet hus fra yngre bronzealder, men da det blot handler 

om to afdækkede stolpehuller, er der i dette tilfælde ikke givet K-nr.   

En betydelig del af de mere end 110 ”løse” gruber på Kongeengen må ligeledes tilskrives yngre 

bronzealder, selvom der kun er fundet daterende keramik fra dette tidsrum i enkelte gruber på 

lokaliteten. Fra nabolokaliteterne er der udgravet et højt grubeantal med fund fra perioden, og det 
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generelle billede i Norden viser en markant øget grubegravningsaktivitet, der står i stærk kontrast til 

ældre bronzealder og senneolitikum, hvor de såkaldte affaldsgruber er et sjældent fænomen. En 

udgravning af samtlige grubeanlæg på Kongeengen vil dermed sandsynligvis placere mange af dem 

i den yngre bronzealder.  

                                       

Figur 16: Koncentration af gruber i den sydøstlige feltdel af Kongeengen. Set fra sydvest. (Foto: M.E. Poulsen) 

 

Grubekomplekset A 89 i den sydøstlige anlægskoncentration bør i denne sammenhæng nævnes, da 

der er tale om en sortgrå trækuls- og fundholdig irregulær plamage, som er identisk med 

grubeaktiviteter fra de østlige nabolokaliteter Kongehøj II og Mannehøjgård IV. De er gerne 50-100 

cm dybe og ligger i gruset sandundergrund. Deres oprindelige funktion er ukendt, men de rummer 

en del daterende fund fra yngre bronzealder. Eksemplet fra Kongeengen er ingen undtagelse, da 

keramik og to flækkeseglfragmenter fra overfladen henviser til perioden. En omvendtliggende 

underligger til en udtjent skubbekværn fandtes ligeledes øverst i grubekomplekset.  

Grubeaktiviteter og hus/hegn fra jernalderen (500 f.Kr.-700 e.Kr.)  

Ligeledes må en betydelig del af gruberne på Kongeengen tilskrives jernalderen, selvom kun fire 

grubeanlæg leverede daterende fund fra overfladen. To gruber rummede keramik fra sen førromersk 

jernalder, mens de øvrige havde keramik fra overgangen mellem yngre romersk og ældre germansk 

jernalder. Det drejer sig om affaldsgruben A 300 og kogestensgruben A 305 i nordøsthjørnet af 
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udstykningsarealet, der begge rummede førromersk keramik. En sandgrav fra nyere tid i dette 

område har fjernet eventuelle hustomter eller andre anlæg fra perioden (se fig. 21). På den østlige 

side af Øster Skibelundvej er en spinkel hustomt registreret i forbindelse med forundersøgelsen af 

Kongehøj II, som formodes at stamme fra førromersk jernalder (se beretning for HBV 1275 II FU).  

De to gruber med fund fra yngre jernalder A 219 og A 226 ligger samlet centralt i den vestlige 

udkant med en indbyrdes afstand på kun 20 m. De har karakter af lertagningsgruber og kan 

repræsentere perifere aktiviteter tilhørende det større gårds- og landsbykompleks fra yngre romertid 

og ældre germanertid, der er registreret 500 m længere mod nord på lokaliteten HBV 1408 Øster 

Skibelund I. 

                                                                  
Figur 17: Førromerske gruber A 300 (den store med keramik) og A 301 i den nordøstlige feltdel. Set fra vest 

 (Foto: M.E. Poulsen) 

 

 

                                                                                             

Figur 18: Et lille udvalg af keramikken X 23 fra storgruben A 300. (Foto: M.E. Poulsen) 
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I udstykningsarealets sydvestligste hjørne kunne en stolperække følges (benævnt K 10), som i vest 

danner et øst-vest-orienteret forløb, der efter 15 m fortsætter kort i en nord-syd-gående retning. 

Stolpehullerne er humøse og skarpt afgrænsede fra undergrunden og har således karakter af at 

stamme fra slutningen af forhistorisk tid. Fyldskifterne fra senneolitikum, bronzealder og ældre 

jernalder har en anderledes og mere udvasket karakter. De seks stolpehuller i den øst-vest-gående 

række repræsenterer enkeltstolper (A160-165), mens de fem i den nord-sydlige er dobbeltstolper 

(A151-157). Det er uvidst, om de to små stolpehuller i sydvesthjørnet (A 158-159) tilhører 

konstruktionen. Den store kogestensgrube A 166 har karakter af at være betydeligt ældre end K 10.  

Dimensionerne er mindst 15,5 x 5 m. Det var ikke muligt at viderefølge stolpeforløbet i vest for at 

identificere konstruktionen, da vi i så fald ville gå udenfor udstykningens feltgrænse. Et langhus er 

en oplagt mulighed, hvor dobbeltstolpeforløbet på 5 m således kunne være en østgavl. Men der kan 

ligesåvel være tale om et hegnsforløb med enkelt- og dobbeltstolper. Tolkningen forbliver indtil 

videre usikker, så længe vi ikke har kendskab til, hvordan K 10 fortsætter i vestlig retning. 

              
Figur 19: Plantegning af stolpeforløbet K 10, som enten repræsenterer en langhustomt eller et hegnsforløb fra en sen 

del af forhistorien, sandsynligvis yngre jernalder. (Illustration: M.E. Poulsen) 
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Teglproduktion fra nyere tid (1700- eller 1800-tallet) 

Omtrent midt i den vestlige feltgrænse ligger en øst-vest-orienteret kompakt plamage af røde 

teglstensbrokker, der er omkranset eller indrammet af delvist ildpåvirkede kampesten af granit        

(A 288, benævnt K 11). Flere af de fragmenterede teglsten, som typologisk stammer fra tiden 

omkring 1800, bærer præg af sekundær varmepåvirkning. Hvis der ses bort fra stenkransen minder 

anlægget i høj grad om nogle teglbrændingsovne, der blev udgravet på Danish Crown-grunden i 

Nørre Holsted (HBV 1464 Nørregård VIII – se den kulturhistoriske rapport).  

Bredden af den mulige teglovn på Kongeengen ligger på 5 m, og den kan følges i en længde af 5,5 

m. K 11 fortsætter dog i vestlig retning udenfor feltgrænsen, så den fulde størrelse er indtil videre 

ukendt. En teglovn kræver naturligvis en nærhed til store mængder af råler, og dette har næppe 

været problematisk, da store dele af udstykningsarealet og dets vestlige omgivelser har en lerholdig 

undergrund, der stedvist er meget stift og kompakt. Der er naturligvis også mulighed for, at K 11 

repræsenterer en mindre langhustomt. Det ældre kortmateriale viser dog ingen tegn på, at der netop 

her skulle have stået en bygning. En arkæologisk undersøgelse af konstruktionstomten vil have 

betydning for lokalhistorien, da vi for eksempel mangler kendskab til teglproduktion i egnen 

omkring Askov og Vejen.  

  

Figur 20: Den afdækkede del af den potentielle teglovn K 11 fra 1700- eller 1800-tallet. Set fra nord.                          

(Foto: M.E. Poulsen) 

 



 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, Tlf: 75 38 38 66. 21 

 

Perspektiver 

De afdækkede aktivitetsspor med de mindst 10 forhistoriske huskonstruktioner udgør et vigtigt 

supplement til det kendte bosættelsesområde fra senneolitikum og bronzealder, der er dokumenteret 

via tidligere udgravninger øst for Øster Skibelundvej (Kongehøj II-III og Mannehøjgård I & IV). 

Kongeengen repræsenterer en samtidig bebyggelse mod vest, og den vestligste part (Felt B) udgør 

sandsynligvis en østlig udkant af en større bosættelse, hvis centrum har ligget på det højereliggende 

sandplateau mod vest udenfor den aktuelle feltgrænse.   

   

    
Figur 21: De tre ikke-frigivede arealer A-C på HBV 1490 Kongeengen indrammet med sort linie. 

Samlet dækker de næsten 1,7 hektar. (Illustration: M.E. Poulsen) 
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Figur 22: Felt A dækker 5725 m
2
 og rummer røseforsænkningen K 2, ÆBA-huset K 7, YBA-huset K 8, det fundrige 

grubekompleks A 89, en større grubekoncentration, en mulig jordfæstegrav af ukendt alder samt en større mængde 

stolpehuller fra endnu uidentificerede hustomter fra sen yngre stenalder og bronzealder. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

Figur 23: Felt B dækker 10.780 m
2
 og rummer forsænkningerne K 3-6, ÆBA-huset K 9 og den formodede yngre 

jernalderkonstruktion K 10. (Illustration: M.E. Poulsen) 
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Figur 24: Felt C dækker 485 m
2
 og rummer den potentielle teglbrændingsovn K 11 samt gruber og stolpehuller til 

endnu uidentificerede forhistoriske hustomter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

 

 

Begrundelse og baggrund for forundersøgelsen 

Fra d. 3. marts til d. 25. marts 2014 foretog Museet på Sønderskov en arkæologisk forundersøgelse 

på lokaliteten Kongeengen vest for Øster Skibelundvej syd for Askov. Det drejer sig om matrikel 

14a og en del af matrikel 12i, Askov by, Malt. Forundersøgelsen var foranlediget af Vejen 

Kommunes snarlige udstykninger til private parcelhusgrunde i et samlet område på 22,8 hektar (se 

fig. 1 på s. 3).  

Der var høje forventninger med hensyn til muligheden for at afdække væsentlige fortidslevn på det 

berørte areal. I forbindelse med tidligere udgravninger i lokalområdet var der fremkommet massive 

bebyggelsesspor fra senneolitikum og bronzealder (HBV 1212, HBV 1275 og HBV 1456). Her er 

den nærmeste lokalitet naturligvis mest relevant, hvilket vil sige HBV 1275 Kongehøj etape II, som 

blev undersøgt af museet i 2008. Her blev der på et sandet højdedrag afdækket 4 senneolitiske 

forsænkninger, 10 langhuse fra ældre bronzealder, 5 huse fra yngre bronzealder og 1 tomt fra 

førromersk jernalder (se beretningen for HBV 1275 Kongehøj II af M.E. Poulsen 2013). Det 

forventedes derfor, at arealerne vest for dette udstykningsareal ville rumme flere levn fra 
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tidsrummet ca. 2300-500 f.Kr. Desuden er fredede og især overpløjede gravhøje til stede i 

nærområdet, som sandsynligvis alle stammer fra sen yngre stenalder og ældre bronzealder. Den 

fredede gravhøj sb. 53 ligger lige syd for feltgrænsen, fem overpløjede høje sb. 54-58 findes sydvest 

herfor, udenfor nordvesthjørnet er de to fredede gravhøje sb. 9-10 placeret, og mod øst findes de to 

overpløjede høje sb. 22-23 (fig. 25). Sidstnævnte højtomt blev udgravet af museet i 2008, og viste 

sig at rumme en større stenrøse fra overgangen mellem SN II og ÆBA I (HBV 1302 Kongehøje I). 

Det aktuelle udstykningsareal dannede desuden et mod syd let skrånende plateau, hvilket 

umiddelbart syntes velegnet til forhistorisk bosættelse. 

           
Figur 25: Det aktuelle udstykningsareal HBV 1490 Kongeengen er markeret med gult. De røde småcirkler er gravhøje, 

den store grå cirkel omkring sb. 53 markerer fredningszonen, som efter reglerne blev skånet for søgegrøftgravning 

under forundersøgelsen. Det grå areal i den nordlige feltdel repræsenterer ejendommen Kongstedgård, som blev 

fraflyttet i 2013. (Illustration: S.R. Dollar efter Kort & Matrikelstyrelsen) 
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Resultatet var dog magert i forhold til de høje forventninger og udstykningsarealets størrelse taget i 

betragtning. Søgegrøfterne afslørede en bebyggelseskoncentration fra senneolitikum og bronzealder 

i den sydvestlige og sydøstlige feltdel – to arealer med sanddomineret undergrund, der tilsammen 

dækker lidt over 16.000 m
2
. Men de resterende dele af det 22,8 hektar store udstykningsareal er 

nærmest fundtomme. Her blev kun få og meget spredtliggende grubeanlæg afdækket, der primært er 

repræsenteret af kogestensgruber. Årsagen til den markante fundmangel må være undergrunden, 

som i de fundtomme områder bestod af stenet ler med ofte mange plamager af aludfældninger. I 

flere tilfælde er de naturlige jernholdige plamager resultat af fugtig jordbund med dårlige 

dræningsforhold. Disse arealer har med andre ord været uattraktive til forhistorisk bosættelse, hvor 

man i stedet har prioriteret de veldrænede sandplateauer i lokalområdet.                                          

De to arealer med anlægskoncentrationer i den sydlige feltdel samt et lille areal ved den vestlige 

feltgrænse har dog stort potentiale til en systematisk arkæologisk undersøgelse, da 

bebyggelseslevnene tilsyneladende er ret velbevarede på disse velafgrænsede arealer.  

Landskabet omkring den forundersøgte matrikel 

Det berørte areal udgør et mod syd og nordvest skrånende plateau syd for Askov og sydvest for 

Vejen by. I sydlig retning danner området et markant men gradvist fald, der fortsætter ned mod 

Kongeådalen, og afstanden til selve Kongeåen er omtrent 2 km. Højden over havniveauet (ODNN) 

på det berørte areal varierer fra 58 m i nordøsthjørnet og 56 m ved den sydvestlige feltgrænse til 

omtrent 50 m i syd og 52 m i nordvest.  

De ovenfor omtalte gravhøje i lokalområdet danner en lille del af et større højrækkekompleks, der 

sammenfalder med det historiske hærvejsforløb fra Egtved i nord og ned til Kongeåens sydside. 

Den erkendte bebyggelse fra sen yngre stenalder og ældre bronzealder har således en kommunikativ 

placering ved et vigtigt forhistorisk færdselsstrøg, som sandsynligvis eksisterede allerede i 

slutningen af neolitikum.   

Et vandhul i den nordlige feltdel vest for Kongstedgård er gravet i nyere tid; muligvis engang i 

1700-tallet. Men området omkring dette er hærget af aludfældninger som følge af fugtige forhold, 

hvilket kan tyde på, at arealet før de omfattende landskabsdræninger udgjorde et mindre 

vådområde, der i forhistorisk tid rummede drikkevand. Noget tilsvarende kunne være gældende for 

området længst mod syd, hvor undergrunden ligeledes var præget af vandmættede forhold i form af 

intensive aludfældninger og stedvist frempiblende grundvand. Adgangen til ferskvand kan således 

have været optimal på Kongeengen i forhistorisk tid.   
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Undergrunden på udstykningsarealet består primært af stenfyldt moræneler, som pletvist skifter til 

en mere sandet karakter. De fundrige dele i sydvest og sydøst er dog domineret af stenet og gruset 

sand. Disse sandede områder var ofte hærget af plante- og dyreaktiviteter samt ikke mindst moderne 

dybdepløjning. Kartoffeldyrkning i hele lokalområdet har indenfor de seneste årtier skadet mange 

fortidslevn. Selve pløjelaget bestod primært af humøst og let sandblandet ler, der varierede i en 

tykkelse af 25-30 cm på de højest beliggende dele til 50-60 cm i de lavestliggende områder. 

Udgravningens data 

Den arkæologiske forundersøgelse startede d. 19. februar og blev afsluttet d. 24 februar 2014.  I 

udgravningen deltog mag.art i forhistorisk arkæologi Martin Egelund Poulsen (daglig leder) og 

cand.mag i middelalder- og renæssancearkæologi Janne Krøtel, Museet på Sønderskov.  

Arkæologisk sagsbehandler var MA i Forhistorisk arkæologi Scott Robert Dollar.   

Al muldafrømning i forbindelse med søgegrøfterne og deres småudvidelser foregik ved entreprenør 

Henning Have A/S. Gravemaskinen var en New Holland-type med 2,20 m bred rabatskovl og blev 

ført af Hans Holmer. 

Kulturstyrelsens journalnr.: 2009-7.24.02/HBV-0003. Stednr.: 190101.  Lokalitetsnr.: 123.  

Matrikelnr.: del af 4f, Gejsing By, Andst sogn. Ejerlav: Gejsing By, Andst (1270152). Systemnr. 

(Fund og Fortidsminder): 195616.                                                                                                

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). 

Udgravningens metode 

Der blev med gravemaskine fra entreprenørfirmaet Hans Frisesdahl A/S udlagt 73 nord-syd-gående 

søgegrøfter af en bredde på 2,5 m. Grøfternes indbyrdes afstand lå på 15-20 m, men deres længder 

varierede betydeligt. I alt blev der trukket 12.000 m søgegrøft. Der blev foretaget 14 udvidelser for 

at få klarhed over, hvilke konstruktionstyper, de afdækkede anlæg repræsenterede. Hovedparten af 

disse udvidelser blev foretaget i den sydvestlige og sydøstlige feltdel, hvor anlægsmængden var 

størst. 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 blomsterpinde. Alle anlæg og strukturer samt feltgrænserne blev Gps-

indmålt og derefter digitaliseret og transformeret til MapInfo-filer. Anlægs-og konstruktionsnumre 

samt fundnumre blev løbende tildelt fyldskifterne og genstandsfundene under feltprocessen.   

http://www.sonderskov.dk/
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Den sydøstligste udvidelse afdækkede en treskibet langhustomt fra ældre bronzealder på 21 x 6 m 

(K 1), som blev udvalgt til udgravning under forundersøgelsen, da den lå isoleret fra de to 

huskoncentrationer længere mod vest. Samtlige anlæg i huset blev snitgravet og profiltegnet, og der 

blev udtaget 8 jordprøver til flotering med henblik på C14-datering. Museet har erfaring med 

vellykkede præcise dateringer af huse fra nabolokaliteterne i øst, så denne lille udgravning vil 

udgøre et værdifuldt supplement til det overordnede billede af bebyggelsesudviklingen. 

Konklusion 

De omtalte fundrige begrænsede dele af udstykningsarealet på Kongeengen i sydvest og sydøst skal 

naturligvis undersøges arkæologisk, hvis Vejen Kommune eller andre aktører bygger eller foretager 

andet jordarbejde på disse steder. Ligesådan forholder det sig med arealet omkring den potentielle 

teglovn i den vestlige feltdel. Det skal ligeledes påpeges, at der ikke må foretages kartoffeldyrkning 

eller andre dybdepløjende aktiviteter på disse tre arealer. Indtil videre ser det ud til, at Vejen 

Kommune, som nu ejer det 22,8 hektar store område, agter at lægge de fundrige arealer i grønt. 

Dermed skånes kommunen for en del omkostninger, og fortidslevnene forbliver intakte. Men hvis 

der sker ændringer i de foreløbige planer, skal Museet på Sønderskov undersøge arealerne, før de 

eventuelle anlægsarbejder kan iværksættes.  

Ovenfor på fig. 21 er de fundrige områder stregindrammet, som museet skal undersøge 

arkæologisk, hvis der bygges herpå. Med andre ord er der tale om arealer, som ikke er frigivet. De 

dækker en samlet flade på 16.990 m
2
. 
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Tidslinje 

 

 
Figur 26: Tidslinje visende de forskellige perioders varigheder i Danmark. (Grafik: Museet på Sønderskov) 
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Koordinater  

Til opmåling af feltgrænser og fyldskifter blev en højpræcisions-Gps anvendt (Trimble 5800) i 

koordinatsystem UTM Zone 32 Euref 89 x 506.625 y 6.145.739. Der er anført hjørnekoordinater fra  

Kongeengen nedenfor på fig. 27. 

                                                                           

Figur 27: Søgegrøfterne på Kongeengen med koordinatpunkter. (Illustration: M.E. Poulsen) 

 

Koordinaterne for det forundersøgte areal på HBV 1490 Kongeengen (UTM 32 Euref 89): 

A:  x 506.370  y 6.145.996 

B:  x 506.847  y 6.146.004 

C:  x 506.550  y 6.145.861 

D:  x 506.377  y 6.145.700 

E:  x 506.860  y 6.145.708 

F:  x 506.388  y 6.145.390 

G:  x 506.875  y 6.145.401 

 

 


