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Forsidefoto: Oversigtsfoto af et hovedhus med udskud fra den tidlige middelalder. Stolpehullerne er 

markeret med røde og lilla spande. Foto: Museet på Sønderskov  
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Indledning 

I forbindelse med nedlægningen af den nye gasledning fra Ellund til Egtved har Museet på Sønderskov i 

slutningen af august 2011 foretaget en systematisk udgravning ved Bæklund udenfor Andst. Udgravningen 

blev foretaget da der under forundersøgelsen ved Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, var fundet 

spor efter bebyggelse fra tidlig middelalder på lokaliteten.  

Energinet.dk er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen. Ifølge aftale stod Friesesdahl A/S, 

Estrupvej 17, 6600 Vejen, tlf.: 75 36 07 43, for selve muldafrømningen samt tildækningen af arealet. 

Arbejdet blev udført af maskinfører Jørgen Mølby. 

 

 

Figur 1. 4-cm kort med lokalitetens placering. Det undersøgte område er markeret med rødt. Grafik: Museet på Sønderskov 

Kulturhistorisk redegørelse 

Det undersøgte areal er på i alt 1,215 ha og der blev i alt registreret 43 anlæg. Anlæggene var især 

koncentreret på den vestlige/sydvestlige del af feltet. På resten af feltet fremkom der meget få aktivitetsspor, 

hvilket skyldes at den nordlige samt østlige del af feltet var meget forstyrret af moderne jordarbejde, 

henholdsvis en underføring af en mindre bæk samt nedlægningen af den gamle gasledning. 
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Figur 2. Plan over den undersøgte lokalitet. Anlæggene er blevet opmålt med GPS og digitaliseret. Grafik: Museet på Sønderskov 

 

Der blev på det undersøgte areal erkendt spor efter bebyggelse fra den tidlige middelalder i form af et 

hovedhus i to faser samt en mulig økonomibygning. Desværre blev husene kun afdækket delvist, da de lå 

placeret op mod den vestlige feltgrænse, delvist udenfor det berørte område. Der blev desuden erkendt i alt 

syv kogestensgruber på lokaliteten. 
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Figur 3. Plan over det undersøgte felt. Kogestensgruber er markeret med lilla, K1 med rød, K2 med grøn og K3 med blå. Grafik: 
Museet på Sønderskov 

K1/K2 

Hus K1 er konstrueret som et etskibet hus med buede langvægge samt udskud langs det sydlige vægforløb. 

Desværre blev kun omkring halvdelen af huset fritlagt i form af i alt syv stolpehuller, alle med udskiftninger, 

samt fem udskudsstolper. Der er sandsynligvis tale om en konstruktion hvor alle stolpehullerne med tiden er 

blevet udskiftet, da alle stolpehullerne i den yngste fase var gravet ned omtrent samme sted som 

stolpehullerne fra husets ældste fase. Det er uvist hvilken fase udskudsstolperne hører til, men det er muligt 
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at de har fungeret i begge husets faser. Stolpehullerne har været placeret parvist overfor hinanden med en 

afstand på 4,5 m.

 

 

 

Figur 4. Fladefoto af stolpehul A4 og A39. Foto: Museet på 
Sønderskov

Etskibede huse, der ikke har været konstrueret 

med indre tagbærende stolper, blev den 

dominerende type ved overgangen fra vikingetid 

til tidlig middelalder (omkring 1100 e.kr.). Typen 

med buede langvægge er typologisk ældre end 

typen med rette langvægge og de tolkes som 

hovedbygninger. Det udgravede hus var 

konstrueret med udskud langs den sydlige væg. 

Udskuddet er placeret omkring 1,7 m fra husets 

væg. Da huset kun er delvist udgravet, er det uvist 

om udskuddet har været placeret langs hele 

væggen eller kun som et kort udskud. Det rum 

som udskuddet har dannet har sandsynligvis været 

anvendt til opbevaring.   
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K3  

Den mulige konstruktion K3 blev kun erkendt i form af to stolpehuller i den sydvestlige del af feltet op mod 

feltgrænsen. Baseret på de to stolpehullers ensartede dimensioner og form samt afstanden imellem dem, 

tolkes de som en del af en konstruktion. Det er vanskeligt at sige noget om konstruktionen på baggrund af de 

få erkendte spor, men med et forsigtigt bud kan der være tale om en økonomibygning til K1/K2. Det er 

imidlertid også muligt at der er tale om en hovedbygning fra en tidlige eller senere fase.    

 

Figur 5. Stolpehul med tydeligt stolpespor fra den mulige økonomibygning K3. Foto: Museet på Sønderskov 

Kogestensgruber og andre anlæg 

Der blev udgravet i alt syv kogestensgruber på lokaliteten. 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. De kan imidlertid ikke relateres til den undersøgte bebyggelse på 

lokaliteten. 

Ligeledes i forbindelse med nedlæggelsen af den nye gasledning, har museet udgravet et felt med et større 

antal kogestensgruber på lokaliteten HBV1446 Bæklund I, omkring 100 m nord for Bæklund II. Her blev der 

også fundet spor efter bebyggelse fra bronzealderen i form af et treskibet hus.
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Figur 6. Kogestensgrube A26. Foto: Museet på Sønderskov.  

Fund 

Der blev ikke hjemtaget fund fra den systematiske del af undersøgelsen. Men under forundersøgelsen blev 

der opsamlet seks mindre sideskår af tyndt, fint magret sortbrændt gods i stolpehul A2 samt 21 sideskår og 

tre randskår ligeledes tyndt hårdtbrændt fintmagret gods. Dette blev fundet i et overfladisk anlæg placeret 

inde i K1/K2, der ikke kunne genfindes under den systematiske udgravning. Fundmaterialet kan dateres til 

den tidlige del af middelalderen og understøtter dermed den typologiske datering af K1/K2. 

Perspektiver 

I et område hvor museet kun har haft mulighed for at foretage ganske få arkæologiske undersøgelser, har 

undersøgelsen ved Bæklund II givet et indblik i bebyggelsesforholdene i området i den tidlige middelalder 

og samtidigt erkendt spor efter hvad der sandsynligvis er et ganske stort område med kogestensgruber, se 

HBV 1446 Bæklund I. Desværre blev den middelalderlige gård kun fritlagt delvist og det ville i fremtiden 

være meget interessant at undersøge bebyggelsens udstrækning mod vest, for at kunne få et bedre indblik i 

husenes samt gårdens størrelse og udseende i den tidlige middelalder.  
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Begrundelse og baggrund for undersøgelsen 

I forbindelse med nedlægningen af den nye gasledning var Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, 

under deres forundersøgelse af strækningen, stødt på spor efter bebyggelse fra den tidlige middelalder i form 

af stolpehuller samt keramik fra denne periode. Det blev fra pågældende museums side vurderet, at der var 

behov for en systematisk udgravning på stedet. Der er kun undersøgt meget få enkeltgårde fra den tidlige 

middelalder i regionen, hvilket gjorde lokaliteten særdeles interessant.  

Det omkringliggende landskab 

Den undersøgte lokalitet ligger i Andst Herred, hvor landskabet er præget af den sidste istids 

hovedopholdslinie og er et let bakket randmorænelandskab. Selve det undersøgte areal lå placeret på et let 

skrånende terræn ned mod et vådområde. Nordvest for lokaliteten udmunder et mindre åløb. 

 Undergrunden bestod af sand og grus og var især mod nord meget præget af al-udfældninger. Anlæggene lå 

koncentreret på den sydvestlige del af det undersøgte areal, der lå højst placeret i landskabet. I dette område 

bestod undergrunden af fint sand. Muldlaget havde en tykkelse på omkring 25-30 cm. 

Fortidsminder i området 

Der er i området omkring Andst blevet udgravet flere lokaliteter med bebyggelse fra bronzealderen. Museet 

har ligeledes, i forbindelse med nedlæggelsen af den nye gasledning, udgravet en bronzealderlokalitet med 

bebyggelse og kogestensgruber (HBV1446 Bæklund I) omkring 100 m nord for Bæklund II og en lokalitet 

fra yngre bronzealder (HBV 1448 Otteshave) syd for Bæklund II. Der er herudover flere gravhøje i området, 

hvoraf den ene er blevet nærmere dateret til bronzealderen.   

Ca. 1,5 fra lokaliteten ligger Andst Kirke, en romansk kvaderstenskirke der formodentligt er fra slutningen af 

1100-tallet. Kirken, der er opført med romansk apsis, kor og skib, vidner om en stedfast landsbystruktur 

allerede i slutningen af 1100-tallet.  
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Figur 7. Andst kirke. Det kvaderstensbyggede skib, kor samt apsis er formodentligt opført i slutningen af 1100-tallet.  Foto: 
Museet på Sønderskov 

 

Den undersøgte bebyggelse ved Bæklund II skal formodentligt dateres til 1100-1200 tallet, og er således 

samtidig med Andst Kirke. Det er på baggrund af de sparsomme resultater fra undersøgelsen vanskeligt at 

udlede noget om bebyggelsens karakter, men der er sandsynligvis tale om en enkeltgård beliggende udenfor 

landsbyen. 

Konklusion 

Ved den systematiske undersøgelse Bæklund II fremkom der spor efter bebyggelse fra den tidlige 

middelalder i form af et hovedhus med udskud samt en mulig økonomibygning. Med disse resultater har vi 

fået et lille indblik i landbebyggelsen i området omkring Andst i den tidlige middelalder. Desuden blev der 

fundet i alt syv kogestensgruber der formodentligt skal dateres til bronzealderen. Der blev udtaget jordprøver 

af hovedhuset K1 til C14 datering for at understøtte den typologiske datering. Desuden blev der udtaget 

prøver både til C14 datering samt vedanatomiske analyser af tre kogestensgruber. Disse prøver kan være 

med til at datere anlæggene samt bestemme hvilke træsorter der er blevet anvendt ved brændingen. Disse 

prøver kan sammen med resultaterne af undersøgelsen HBV1446 Bæklund I fortælle os om der i gruberne 

har været benyttet samme træsort. Hvis det er tilfældet vil det være muligt at tolke, at de har været 
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benyttet i en afgrænset periode. Muligvis kan undersøgelserne også årstidsbestemme anvendelsen af 

gruberne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgravningen har givet os en mulighed for at belyse kulturhistorien i et område hvor der ikke tidligere er 

foretaget særligt mange arkæologiske undersøgelser. Resultaterne heraf er et spændende indblik i den tidlige 

middelalders landbebyggelse i området samt udbredelsen af bronzealderaktivitet.  

 

 

 

 

 

Janne Krøtel 

Museet på Sønderskov 

9. februar 2012 
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Udgravningens data 

Administrative data 

Den systematiske undersøgelse ved Bæklund blev sat i værk på baggrund af museumslovens § 27. Museum 

Sønderjylland, Arkæologi Haderslev stod for forundersøgelsen.  

EnerginetDK er bygherre på projektet og har finansieret udgravningen.  

Sagsgangen for den systematiske undersøgelse var følgende: 

30/3 2011: Museum Sønderjylland indsender budget for den systematiske undersøgelse til Kulturarvstyrelsen 

til godkendelse. 

26/4 2011: Kulturarvsstyrelsen godkender det indsendte budget.  

Bygherre: EnerginetDK, Lautruphøj 7, 2750 Ballerup, kontaktperson Ole Michaelsen.  

Lodsejer: Jesper Lund Jensen, Koldingvej 54, 6600 Vejen, tlf. 75 58 85 02. 

Øvrige data 

24/8 2011: Opstart af den systematiske udgravning. 

31/8 2011: Feltarbejdet afsluttes, arealet frigives til bygherre. 

Maskinfører Jørgen Mølby fra entreprenørfirmaet Frisesdahl A/S foretog muldafrømningen og tildækningen 

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

Undersøgelsen af arealet blev foretaget af Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup. I 

undersøgelsen deltog: BA i Forhistorisk arkæologi Britt Petersen, Cand. Mag i Middelalder og 

Renæssancearkæologi Lars Grundvad og Cand. Mag. i Middelalder og Renæssancearkæologi Janne Krøtel 

(udgravningsleder). 

Projektet har journalnr. HBV1447 Bæklund II, og al dokumentationsmateriale tilknyttet projektet opbevares 

på Museet på Sønderskov, data er ligeledes registreret i MUD (Museernes udgravningsdata) 

Udgravningens metode 

Udgravningen foregik ved muldafrømning med en larvefodsdrevet gravemaskine monteret med en 2,5 m 

bred skovl. Afrømningen foregik således at den østlige del af feltet blev åbnet først og derefter den vestlige. 

En del af feltet mod nordvest blev fraprioriteret da området viste sig at være omrodet efter moderne 

jordarbejde. Efter muldafrømning blev alle anlægsspor, der kan ses som mørke fyldskifter i undergrunden, 

indridset og indmålt med GPS (UTM zone 32 Jylland, ED 50) og derefter digitaliseret i GIS programmet 

MapInfo 8,5. Alle anlæg blev snittet, således at den ene del blev bortgravet og de blev derefter tegnet og 

beskrevet i målestok 1:20. Udvalgte profiler af anlæg blev fotodokumenteret. Der blev desuden taget flade- 
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og arbejdsfotos. Sluttelig blev al data tastet ind i det internetbaserede databaseprogram MUD. Der blev 

udtaget jordprøver til flotering med henblik på at foretage C14 dateringer af hovedhuset. Herudover blev der 

udtaget prøver af udvalgte kogestensgruber med henblik på C14 datering samt vedanatomiske analyser. 

Resultaterne heraf foreligger endnu ikke. 
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