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Museets nye leder, Kirstin Eliasen

Museets nye leder
Som den nye museumsleder på Museet
på Sønderskov vil jeg hermed gerne kort
præsentere mig selv og fortælle lidt om,
hvorfor jeg gerne ville være leder her.
Indledningsvis vil jeg sige, at jeg er
utroligt glad for, at man valgte at vise mig
den tillid at vælge mig blandt de mange
ansøgere. Jeg glæder mig meget til at
tage opgaven på mig og håber, at jeg
kan leve op til de mange forventninger,
der er til mig.
Jeg er 55 år, er født og opvokset på
Færøerne og er uddannet middelalderarkæolog fra Århus Universitet.
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I studietiden arbejdede jeg hver sommer ved arkæologiske undersøgelser for
Færøernes Nationalmuseum. Efter at jeg
blev færdiguddannet i 1994 arbejdede
jeg de første år som projektansat arkæolog ved forskellige udgravninger for
Københavns Bymuseum, Roskilde Museum, Sorø Amts Museum og Færøernes
Nationalmuseum. I 1998-1999 var jeg
vikarierende landsarkivar (direktør) på
Færøernes Nationalarkiv og i 2000-2001
vikarierende landsantikvar (direktør)
på Færøernes Nationalmuseum. I den
mellemliggende periode var jeg vikar
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ved bogværket Danmarks Kirker på Nationalmuseet, hvor jeg skrev om nogle
af de nedrevne kirker i Odense. Fra
2002 til 2008 var jeg leder af Nyborg
Museum, 2008-2010 afdelingsleder for
Antikvarisk Afdeling ved Sydvestjyske
Museer og 2010-2011 igen ansat ved
Nationalmuseet, indtil jeg tiltrådte her.
Jeg har således meget brede og alsidige
erfaringer med forskellige aspekter af
museumsarbejdet og er sikker på, at
det vil komme mig til gavn, når vi nu
skal i gang med de udfordringer, vi har
foran os.
Der var i virkeligheden mange årsager
til, at jeg fandt stillingsopslaget som museumsleder for Museet på Sønderskov
spændende:
Jeg har – mest på afstand – fulgt projektet med Sønderskovgård, dens restaurering og ibrugtagning som museum med
stor interesse. Det har været fantastisk
spændende at se den forvandle sig fra
en ruin til det, den er i dag, men det har
også været spændende at følge det lokale engagement, der fulgte i kølvandet,
bl.a. med alle de frivillige, der gør et stort
og uvurderligt stykke arbejde.
Området med dets spændende og
vigtige historie fra den tidlige stenalder
til nutiden, bl.a. de mange spændende
arkæologiske spor, Kongeåen, Hærvejen, højskolebevægelsen, stationsbyerne og alt det, der fulgte med dem
m.m., var i høj grad medvirkende til, at
jeg havde lyst til at arbejde med det.
Sidst, men ikke mindst, er jeg igennem
de sidste mange år som institutionsog afdelingsleder kommet til den erkendelse, at det er det, jeg helst vil arbejde med. Jeg kan godt lide at være leder
og de udfordringer, der er - sammen
med bestyrelse og medarbejdere - at få
tingene til at ske og at skabe resultater.
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Kombinationen af ledelse og så alt det
spændende faglige var således i høj grad
medvirkende til, at jeg havde lyst til at
være leder af Museet på Sønderskov.
Vi skal nu i gang med en spændende
proces. Noget af det første, vi tager fat
på, er en styrkelse og synliggørelse af
museets profil, dets mission og vision,
således at vi får sat fokus på alle museets
spændende arbejdsfelter og får udarbejdet en realistisk strategiplan til at gøre
museet til en stærk medspiller i det danske museumslandskab. Dette står over
for store og spændende udfordringer og
kommer sandsynligvis til at ændre sig
markant i de kommende år.
Den nyligt gennemførte kvalitetsvurdering vil her være et godt redskab, og
vi vil derfor sammen med Vejen Kommune og Kulturarvsstyrelsen udarbejde
planer for, hvor en del af ressourcerne
skal lægges i de nærmeste år.
Der ligger således mange muligheder
og mange udfordringer og venter!! Jeg
føler, at jeg er kommet godt i gang, og
jeg ser meget frem til i de kommende år
sammen med bestyrelse, medarbejdere
– og med hjælp fra alle de frivillige – og
i tæt samarbejde med Vejen Kommune
at få realiseret vore planer. Det glæder
jeg mig rigtigt meget til!
Hvad angår mit privatliv, så deler jeg
det med min mand, Mogens Vedsø, der
også er middelalderarkæolog og som
arbejder på bogværket Danmarks Kirker
på Nationalmuseet.Vi har to – voksne –
børn: Marianna, der er 32 år og som er
gift og har to børn: Kathrine på 13 år og
Mikkel på 3½ år, og Christian, der er 19
år, går i gymnasiet og bor hjemme.
Kirstin Eliasen
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Særudstillinger i 2011

Publikum på pladsen foran udstillingshallerne. Foto fra Sydjysk Udstilling i 1951.

Sydjydsk Udstilling
Den 1. juni 1951 slog Vejen portene op
til Sydjydsk Udstilling. Det var den første
store landsudstilling efter 2.Verdenskrig.
Udstillingen var et fællesprojekt for
byen. Mange borgere var involveret i
planlægningen og opbygningen af udstillingen. Udstillingen varede i 17 dage

og havde 125.000 besøgende fra hele
landet. Vejens navn kom i den periode
på alles læber.
Museet på Sønderskov markerer 60 års
jubilæet med en særudstilling. Udstillingen åbnede på jubilæumsdagen 1. juni
og vises frem til årsskiftet i Vesttårnet.

Gravfundet fra Klelund
”Gravfundet fra Klelund - Rav og rigdom i bondestenalderen” er titlen på
Sønderskovs særudstilling i riddersalen.
I 2007 udgravede arkæologer fra Museet
på Sønderskov og Museum Sønderjylland en grav fra enkeltgravstiden. Gravudstyret var usædvanligt rigt. Billedet
til venstre viser kun nogle af de 720
ravperler, der blev fundet i graven. I
udstillingen kan publikum nu for første
gang se fundet i sin helhed.
Museumsavisen nr. 52, juli 2011, 31. årgang
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Fra sidste års kustodeudflugt, der gik til sydpå til Gram Lergrav og Oldemorstoft.

Kustoder søges
Museet har en meget trofast kustode- og
omvisergruppe, men der er stadig behov
for flere. Især nu, hvor besøgstallet er stigende, og vi mærker travlheden.Har du
lyst til at blive medlem af Sønderskovs
kustodegruppe, og eventuelt tillige at
blive omviser, er du meget velkommen
til at kontakte museumsvært Hanne
Petersen.
Som kustode har du en månedlig vagt
på en lørdag, søndag eller helligdag i
tidsrummet kl. 11-16. Du er altid på vagt
med en anden kustode.
Vi kan desværre ikke give dig løn for
din indsats. Men vi kan give dig mange
spændende oplevelser i et dejligt samarbejde med de øvrige kustoder og
omvisere på den gamle herregård. Én
gang om året arrangerer vi en udflugt
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for kustoder og omvisere, hvor vi ser
på et eller andet kulturhistorisk interessant og får forplejning undervejs. Vi
har f.eks. besøgt Lindholm Høje vest for
Nørresundby, Aalborg Historiske Museum, Gråbrødrekloster, Gram Lergrav
og Oldemorstoft. Den årlige udflugt er
en rigtig dejlig dag i rart samvær med
de kustoder og omvisere, man ikke så
tit deler vagt med.
Kan det friste dig at arbejde på vores
dejlige museum som kustode/omviser,
må du meget gerne ringe på tlf. 7538
3866 eller sende en mail til hp@sonderskov.dk. Det samme gælder, hvis du
kender nogen, du vil anbefale til kustodejobbet.
Hanne Petersen
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Rekonstruktion af typisk langhus fra midten af ældre bronzealder (1500-1300 f.Kr.)
Illustration: N.Wehde.

Hvad 3500-årige planterester fra
Kongehøj kan fortælle
I 2008 gennemførte Museet på Sønderskov en udgravning på Kongehøj II
sydøst for Askov. Baggrunden var Vejen
Kommunes udstykninger af boliggrunde på arealet, der dækkede halvanden hektar og udgjorde det højeste
punkt i lokalområdet. Her dukkede 16
hustomter op, som kunne placeres i den
sene bondestenalder og bronzealderen
(ca. 2500-500 f.Kr.). Nogle af disse husgrundrids var særligt robuste og velbevarede. Det handler om seks treskibede
langhuse fra ældre bronzealder, hvor
det største målte 40 x 9 m og således
havde en gulvflade på 360 m2! I det
følgende skal der berettes nærmere om
disse hustomter, hvorfra spændende nye
Museumsavisen nr. 52, juli 2011, 31. årgang

informationer foreligger.
Udgravningsresultaterne fra Kongehøj blev første gang fremlagt i Museumsavisen nr. 47 fra 2008. Det er nu
relevant med en opdateret omtale
af pladsen, da nogle af hustomterne
for nylig er blevet mere præcist dateret ved hjælp af kulstof-14 metoden,
og en detaljeret funktionsanalyse er
foretaget udfra de bevarede planterester, der blev fundet i stolpehullerne.
Forkullet korn fra otte hustomter blev
indsendt til AMS14C Dateringscenteret
ved Aarhus Universitet. De seks mest
velbevarede treskibede hustomter blev
i denne forbindelse placeret indenfor en
periode på kun ét hundrede år – nemlig
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Hustomterne fra ældre bronzealder på Kongehøj II. De overlappende tomter ses for
oven. Det største og usædvanligt velbevarede langhus ses forneden.

det 14. århundrede før vor tidsregning. Langhusene blev således bygget
i midten af den ældre bronzealder, og
dermed er de samtidige med gammelkendte klenodier som Egtvedpigen og
Solvognen.
De forkullede planterester fra Kongehøj
er gennemgået og analyseret af arkæobotaniker Marianne Høyem Andreasen
fra Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling på Moesgård Museum.
Stolpehullerne i fire af bronzealderhustomterne rummede et særligt stort
kornmateriale, som var forkullet og
derfor bevaret i 3500 år. De brændte
plantefrø stammede fra kornlagre og
affald fra madlavningen i husene. De
mange forkullede korn og ukrudtsfrø
samt den store mængde af trækul vidner
om, at bygningerne blev ødelagt ved
brand. Der blev fundet slagger af sand
8

Angivelse af de fire særligt kornholdige
hustomter fra ældre bronzealder på
Kongehøj.

og organisk materiale i næsten samtlige
hustomter fra ældre bronzealder på
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pladsen. Slaggedannelser af denne art
opstår under kraftige opvarmninger,
der når op på temperaturer over 1000
grader C. Meget tyder således på, at man
brændte husene ned til grunden, når de
af en eller anden grund var udtjent. Fem
af langhusene fra ældre bronzealder på
Kongehøj overlapper delvist hinanden
og kan derfor ikke alle have prydet
landskabet samtidigt. De har derimod
afløst hinanden i løbet af en periode på
omtrent 100 år, og deres levetid har antagelig ikke varet i mere end en datidig
menneskegeneration på omtrent 20 år.
Det forkullede plantemateriale viser,
at bronzealderbønderne på Kongehøj
dyrkede forskellige kornsorter. Nøgen
byg og emmerhvede dominerede, mens
avnklædt byg og spelthvede indgik mere
sparsomt i korndyrkningen.

Nøgen byg (Hordeum vulgare Nudum).
Fra Anders Borgen’s Agrologica forsøgsbede ved Mariager. Foto: Jens Kirkeby.

Byggen blev oplagret i tærsket tilstand,
mens hveden opbevaredes som småaks.
Korndepoterne fandtes i husenes østlige halvdel. Den klare dominans af
nøgen byg og emmerhvede genkendes
i bronzealderbebyggelserne fra resten
af landet.
Kongehøjs største hustomt, som var
40 m lang og 9 m bred, lå isoleret uden
Museumsavisen nr. 52, juli 2011, 31. årgang

Emmerhvede (Triticum diccocum). Fra
Anders Borgen’s Agrologica forsøgsbede
ved Mariager. Foto: Jens Kirkeby.

overlapninger af senere bygninger.
Tomten havde en usædvanlig høj bevaringsgrad, da spor efter selve stolpen
var til stede i samtlige stolpehuller. Det
kunne hurtigt konstateres, at husets
jordgravede fundament bestod af kløvede egestolper på 30-40 cm i tværmål.
Den indbyrdes afstand mellem vægstolperne på 1,5-2 m fører tankerne hen på
en bulvægskonstruktion, hvor kraftige
vandrette planker var indkilet mellem
de jordgravede stolper. Enorme mængder af tømmerressourcer blev således investeret i opførelsen af dette kæmpehus,
som naturligvis har krævet en mægtig
arbejdsindsats fra mange mennesker i
lokalsamfundet.
Eftersom hustomten havde optimale
bevaringsforhold og lå uforstyrret af
senere aktiviteter, var det muligt at
foretage en funktionsanalyse baseret
på stolpehullernes enorme mængde
af forkullede planterester. Langhuset
var opdelt i tre rum, hvor selve beboelsesafdelingen med ildsteder fandtes
i vest. I østrummet var kværnstensfrag9

Plan over den største langhustomt fra Kongehøj II, der på grund af sin høje bevaringsgrad blev nærmere gennemgået og analyseret . De sorte prikker angiver spor efter
selve stolperne. De omgivende grå pletter er nedgravningsspor til stolperne. Den stiplede grå linie angiver en skillevæggrøft. Med lyserødt er ildstederne markeret. Man
kan fornemme tre rum i huset. Dette har planteresterne fra stolpesporene og deres
nedgravninger nu gjort endnu tydeligere!

menter og vævevægte til stede, hvilket
antyder et arbejdslokale, hvor kornbearbejdning og tekstilfremstilling blandt
andet fandt sted. Det fremgår ifølge
fordelingen af plantematerialet, at to
kornlagre var til stede i østrummets gavlhjørner. Det ene bestod af tærsket byg,
og det andet indeholdt urenset hvede
med frø fra ukrudtsplanter, der typisk
hører hjemme på dyrkede agre. Et tredje
korndepot fandtes i langhusets centrale
rum og bestod igen af færdigrenset
byg. I vest- og midtrummet blev en
stor og jævnt fordelt mængde af avner
og akser registreret. Dette er affald fra
kornrensningen, der efterfølgende blev
anvendt som gulvstrøelse! Materialet
skulle være velegnet som belægning,
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da det skaber et tørrere og varmere
gulvmiljø. Størrelsen afspejler næppe
tilstedeværelsen af stald, da planterester
fra eng- og vådbundsområder mangler,
ligesom tilstedeværelsen af ildsteder og
kornlager taler imod en sådan tolkning.
En staldafdeling fandtes til gengæld i
en nærliggende hustomt, der havde spor
efter båseskillevægge i midtrummet. En
særlig koncentration af avner og akser
fandtes indenfor begge langvægge i
storhusets centrale rum, hvilket tolkes
som indirekte spor efter hovedindgangspartiet. Den ensartede afstand mellem
vægstolpehullerne i hustomter fra ældre
bronzealder vanskeliggør normalt lokaliseringen af indgangene. I sammenligning med andre forhistoriske hustomter
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og huse fra nyere tid har gulvstrøelse en
tendens til at ophobe sig ved dørpartierne. De udgør punkter i bygningen,
som folk hyppigt og kontinuerligt betræder, og dermed efterlades her ubevidst en større mængde ”fnuller”.
Tilsyneladende har der således været
to modstillede indgange i midten af det
største langhus på Kongehøj. I et af disse
formodede dørstolpehuller blev en rodknold fra den spiselige draphavre fundet, og et tilsvarende fund blev gjort i et
af de vestlige gavlstolpehuller. Knoldet
draphavre er undertiden dukket op i
grave fra bronzealder til vikingetid i
Danmark og Sverige, og arten kendes
desuden fra indgangsstolpehuller i flere
jernalderhustomter. Muligvis havde den
kartoffellignende rodknold en særlig
betydning i forhistorien, der kan sættes
i forbindelse med tro på helbredende
virkning og religiøse forestillinger?
Kongehøjs største langhus nedbrændte ligesom de øvrige huse fra
ældre bronzealder på pladsen. Slaggemateriale blev fundet overalt i hustomten,
og bevarede dele af bygningstømmeret
fandtes i form af store trækulsstykker i
østdelen. I langhusets vestende har man
tilsyneladende trukket stolperne op før
ildspåsættelsen, da tømmeret sikkert
kunne genbruges.
Er huskonstruktionerne blevet afbrændt og jævnet med jorden, når
deres fysiske tilstand var mærkbart
forringet? Eller har tro og tradition i
samfundet dikteret, hvornår en bygning skulle udslettes? Desuden afspejler
alle brandtomter næppe huse, der blev
forsætligt nedbrændt. Dette må jævnligt
være sket ved uheld eller fjendtlige angreb, da de tømmerbyggede konstruktioner med deres siv- og græstørvstage
utvivlsomt var ganske brandfarlige.
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Avnklædt byg (Hordeum vulgare var.
Vulgare). I Norden bliver denne bygsort
først almindelig i korndyrkningen i
løbet af yngre bronzealder og ældre
jernalder. Kongehøj repræsenterer et
af de tidligste få eksempler på dyrket
avnklædt byg. Fra Anders Borgen’s
Agrologica forsøgsbede ved Mariager.
Foto: Jens Kirkeby.

Uanset hvordan levnene præcist skal
tolkes, må det afslutningsvis understreges, hvor stor betydning analyser
af organisk materiale har for et bedre
kendskab til forhistorisk landbrug og
bosættelsesorganisation. Det er imponerende, hvilken informationsrigdom
botaniske levn i velbevarede hustomter
rummer!
For uddybende oplysninger om
Kongehøj-lokalitetens planterester kan
det anbefales at læse den originale rapport, som ligger tilgængelig på Moesgård
Museums hjemmeside (se Rapporter fra
Konserverings- og Naturvidenskabelig
Afdeling Nr. 3, 2011).
Martin Egelund Poulsen
og Scott Robert Dollar
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Fig. 1. Skitse over den ældste rækkelandsbydel af jernalderlokaliteten på Vejen Vestermark.

Jernalderens kældre på
Vejen Vestermark
I 2008 skulle Vejen Kommune udstykke
arealer til industri, regnvandsbassin
og vej i den nordvestlige del af Vejens
industrikvarter. Museet på Sønderskov
foretog i den forbindelse en forundersøgelse på det 12 hektar store areal, for
at se, om der skulle være fortidslevn
på arealet. Ved denne forundersøgelse
fremkom mange interessante spor efter
en stor jernalderlandsby.
Arealet skulle systematisk undersøges
for at kunne klarlægge jernalderlandsbyens udvikling og struktur. I alt blev
8,5 hektar systematisk undersøgt fra maj
2008 til juni 2010.
Ved den systematiske undersøgelse af
arealet fandt museet en særdeles imponerende og velbevaret jernalderlandsby i flere faser. Dette resulterede i ca.
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10.500 anlæg såsom stolpehuller, affaldsgruber, brønde, ovne o.a.
Der er registreret 250 konstruktioner
i form af stolpebyggede langhuse,
økonomibygninger, staklader og hegnsforløb. Udover de stolpebyggede huse
og hegn, kan af andre konstruktioner
nævnes 1 grubehus, 27 brønde samt
5 keramikovne. Landsbyen har været
befolket fra ældre romersk jernalder til
germansk jernalder (år 100 - 600 e.Kr.).
På denne jernalderlokalitet er der fundet fem kældre. Tre af disse er placeret
i langhusene, hvor de sidste to kælderanlæg befinder sig ude på gårdspladen.

Kælderanlæg
En kælder fra jernalderen skal ikke
forveksles med nutidens kældre eller
Museumsavisen nr. 52, juli 2011, 31. årgang

Fig. 2. 0versigsplan
over jernalderlokaliteten Vejen Vestermark,
hvor alle huse er
markeret.

krybekældre, som man udnytter som
egentlige rum og ofte kan stå oprejst i.
De skal opfattes som nedgravede, jordkølede rum til opbevaring af afgrøder
og andre værdifulde ting.
Et kælderanlæg betegnes som en
ligesidet nedgravning med flad bund.
Bunden fremstår plan, med et gulv, som
kan være stenlagt, bestå af planker eller
plantemateriale i anden form eller blot
bestå af hårdt stampet undergrundsmateriale, som sand eller ler. Væggene kan
være konstruerede på samme vis. Oprindeligt har disse kældre haft en form for
låg. Dette har fungeret isolerende mod
varme og kulde og har beskyttet kælderens indhold mod dyr. I husene har disse
låg fungeret som trædeplade, hvorved
rumarealet kunne udnyttes optimalt.
I arkæologens heldige tilfælde er
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kælderens anvendelsesperiode ophørt
meget pludseligt, som f.eks. ved brand.
Dette kan resultere i, at kælderens vægge styrter sammen omkring de opbevarede ting, så de ligger på deres oprindelige placeringer (in situ) endnu i dag.

De udendørs kældre.
Kælderanlæggene A7221 og A15994
(fig. 3 og fig. 4) befinder sig begge uden
for et langhus. Det er muligt, de kan
knyttes til langhus K60’s gårdsareal.
Disse to kældre var cirkulære i fladen og
ligeledes ved bunden, dog med mindre
omkreds. Disse to kældre var hhv. 155
cm i diameter og 60 cm dyb med en volumen på 0,62 m3 og 205 cm i diameter
og 100 dyb med en volumen på 2 m3.
Den mindste af disse to kældre havde
et brolagt gulvparti, som var lagt i tre
13

Fig. 3. Gulvlag i cirkulær kælder, A7221.
Bemærk, hvorledes gulvlaget tydeligt er
brolagt, og hvordan den ene side, som
var stensat, er faldet ind over gulvlaget.

Fig. 4. Bente Grundvad udgraver udendørs kælder A15594. Det grå lag i
bunden af kælderen er smudslaget på
gulvet.

koncentriske cirkler og havde stensatte vægge, som på et tidspunkt var
faldet sammen. Den større kælder var
blot nedgravet i undergrunden med
et stampet gulv. Alle oprindelige genstande var fjernet fra disse to kældre,
og efter brugsperioden er det bevidst
fyldt op med affald, såsom knogler og
keramik.

De indendørs kældre
Inde i tre langhuse fra to gårdsanlæg fra
Vejen Vestermark’s rækkelandsby fremkom tre kældre (fig 5). To af kældrene,
A12.823 og A10.789, synes at være
konstruerede på ens vis (fig. 6 og fig. 7).
Anlæggene målte ved fladen henholdsvis 200x154 cm med en dybde på 74
cm, hvilket medfører en volumen på 2,3

Fig. 5. Oversigtsplan af de to gårdsanlæg med kældre i husene. Kældrene er markeret
med blåt.
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m3 og 250x185 cm med en dybde på
65 cm, hvilket medfører en volumen på
3 m3. Husene befandt sig i nabogårde,
hvilket sandsynliggør, at kældrene er
lavet til samme formål eller af samme
håndværker.
Begge kældre var i fladen aflangt
rektangulære og havde samme form
og fladeareal mod den meget plane
bund. Begge kældre blev nøje udgravet
lag for lag, hvorved spor af træplanker
på kældervæggen blev erkendt i form
af smalle brunlige forløb langs nedgravningskanterne. Plankesporene var
udvasket. Så man kunne ikke se, om
det havde været liggende planker eller
stående planker. Mest sandsynligt har
plankerne ligget på hinanden falset
sammen støttet af enkelte mindre nedrammede pæle. Én sådan pæl fandtes
endnu stående ved midten af sydgavlen
i A10.789. Gulvene har været primitive

Fig. 6 Kælder A12.823 udgraves af
Michael Alrø Jensen.
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Fig. 7. Det brændte gulvlag i kælder
A10.789.

lerstampede gulve, hvor der ovenpå
blev erkendt smudslag. I A12.823 blev
der erkendt en længere smudsfrekvens,
hvilket indikerer en længere anvendelsesperiode.
Kældrenes anvendelsesperiode er
ophørt meget forskelligt.A12.823 synes
at være bevidst tømt for alle genstande
og derpå opfyldt med kulturjord og
større sten. A10.789 derimod er med
sikkerhed brændt – muligvis sammen
med selve huset. Som følge af denne
ødelæggende brand, er kælderens vægge
faldet sammen, hvorved kælderens indhold blev indkapslet in situ. Herved blev
der ved udgravningen af denne kælder
gjort fund af fin, omend ituslået, keramik, samt endnu bevaret forkullet organisk materiale (fig. 8). Efter branden
blev kælderen opfyldt med kulturjord
og igen flere interessante større sten.
Kælder A11006 regnes kun for en
mulig kælder, men placering samt form
sandsynliggør, at der er tale om et anlæg
med kælderfunktioner. Dog blev der
ikke erkendt pæne gulv- eller vægpartier,
som i de øvrige kældre. Dette kan dog
forklares ved, at denne kælder er ældre
end de øvrige, samt af mere primitiv
karakter. Dette anlæg var placeret i et
15

yngste hus. Kælderen var i fladen næsten
cirkulær og målte 148 cm i diameter,
hvilket er meget lig A7221. I dybden
målte anlægget 84 cm, hvilket modsvarer alle øvrige kælderanlæg. Væggene
var let skrånende, hvilket resulterede i
et fladbundet areal med en diameter på
ca. 60 cm. Kælderens brug synes at være
bevidst afsluttet, hvilket resulterede i et
næsten fundtomt anlæg. Kun få keramikskår og en enkelt knusesten blev fundet
i opfyldslaget. Husets kælder er taget ud
af brug, da huset blev nedlagt til fordel
for det nye hus. Dette blev bygget få
meter forskudt i forhold til det gamle.

Paralleller og perspektiver
Fig. 8. Nedbrændt kælder A10.789,
efterladt med keramikken på bunden.

hus, som udgjorde en ældste fase af tre
huse, hvor A12.823 befandt sig i det

De to kældre, som var tilnærmelsesvis
ens i konstruktionen, har lignende paralleller i denne region. På lokaliteten HBV
459 Solvang ved Brørup, blev således
udgravet en kælder meget lige de hér
beskrevne. Endvidere blev der på HBV
941 Holsted Overmark undersøgt en

Fig.9. Foto af pragtkar fundet iblandt mange andre kar i kælder A10.789.
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Fig.10. Resterne af en kogestand fundet i kælder A10.789.

kælder, som var konstrueret på samme
vis om end i mindre skala.
Der blev taget flere jordprøver af
hvert kælderanlæg. Disse vil blive fagligt
undersøgt for trækul og andet forkullet
organisk materiale såsom korn, andre
planter etc. Trækul vil der ved hjælp af
14C-dateringsmetoden kunne dateres
relativt nøjagtigt på.Ved hjælp af denne
datering, vil vi efterfølgende være i
stand til at præcisere de eksisterende
typologier over den fundne keramik.
Et sådant typologisk skema over områdets keramik vil komme fremtidens
arkæologi til stor nytte.
Af prøverne af det forkullede organiske materiale, kan vi få lavet makrofossilanalyser. De vil kunne berette om,
hvad der er blevet opbevaret i kældrene
og herved give en større forståelse af
Museumsavisen nr. 52, juli 2011, 31. årgang

denne anlægstype. Et eksempel herpå
er analyserne af kælderen fra Solvang.
Disse resulterede i analyser af et massivt kornmateriale, som kunne fortælle
om jernalderfolkets håndtering af deres
afgrøder.
Der er ikke registreret mange kældre fra jernalderen i Danmark, og det
er derfor ikke et veludforsket område.
Anlægstypen er ikke nødvendigvis
sjælden, men gruber er tidligere blev
nedprioriteret både udgravningsteknisk
og forskningsmæssigt. Uden bevidsthed om denne anlægsform vil disse
anlæg fortsat blive tolket som simple
affaldsgruber, som måske ikke vil blive
undersøgt.
Anita Terp
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Tømrerlauget har brug for hjælp til opsætning og nedtagning af podie (foto) og boder.

Tømrerlauget søger flere hænder
I forbindelse med oprettelsen af det
årlige særarrangement Renæssancefestival på Sønderskov blev der i 2006
tømret et podie og 20 boder til festivalens markedsplads. Podie og boder blev
tømret af frivillige organiseret i arbejdsgruppen Tømrerlauget.
På podiet foregår der alskens underholdning, såsom gøgl, levende musik og
historiske modeshows, og her opfører
Teaterlauget hvert år et nyt renæssancespil. I boderne bliver der solgt varer og
spændende madretter fra renæssancen,
og her bliver der også demonstreret
gamle håndværk fra tiden.
Podie og boder er helt uundværlige til at
skabe den hyggelige markedsstemning
18

på renæssancefestivalerne. Ydermere
bliver nogle af boderne også brugt ved
særarrangementerne Rosenudstilling og
Æblefestival. Arbejdet med opsætning
og nedtagning af podie og boder bliver
udført af Tømrerlauget.
Lauget er imidlertid ikke så talstærkt
som tidligere og har brug for flere
hænder. Har du lyst til at give en hånd
med, må du gerne ringe til mig på 75
38 38 66 eller sende en mail til pmj@
sonderskov.dk. Vi kan desværre ikke
give dig løn for din indsats, men tømrerlaugets medlemmer bliver inviteret
med på en årlig udflugt.
Peter Munch Jensen
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Sidste års æblefestival bød bl.a. på konkurrencer, foredrag og presning af egne æbler til
most.

Æblefestival
En af de helt store nyheder i sidste års
arrangementskalender var afholdelsen
af en æblefestival. Arrangementet bød
på æbleværksted, honningbod, foredrag,
konkurrencer samt salg af æblelækkerier
i Restaurant Herregårdskælderen
I æbleværkstedet kunne publikum
medbringe egne æbler og få dem presset
til most ved Kaj Lassen. I honningboden
fortalte Torben Hansen fra Askov-Malt
Biavlerforening om, hvordan man fremstiller honning og bruger det i tilberedningen af æbleretter. Her blev der også
uddelt smagsprøver og solgt forskellige
typer af honning.
Festivalens foredrag handlede om æblesorter, podning og frugtavl og blev forMuseumsavisen nr. 52, juli 2011, 31. årgang

midlet af frugtavler Leif Skov Pedersen
fra Bramming.
På festivalen kunne publikum deltage
i konkurrencer om bedste æbletærte/
æblekage samt største æble. Der var
nedsat et dommerpanel bestående af
restauratørerne Stig og Rose Henriksen fra Stigs Restaurant i Tønder samt
journalist Anette Johnsen fra Danmarks
Radio.
Det nye arrangement blev vel modtaget
af publikum. Festivalen bliver i år gentaget som en kombineret æblefestival/
høstmarked. Det afholdes i samarbejde
med Brørup Havekreds og finder sted
søndag den 25. september.
Peter Munch Jensen
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Vi har på dette sted tidligere annonceret åbningstiderne for de lokalhistoriske arkiver i Holsted,
Brørup og Vejen Kommuner. Da museets geografiske ansvarsområde nu er udvidet med den
gamle Rødding Kommune, er der nu ikke længere plads til alle de lokalhistoriske arkiver i museets
område. Vi har derfor valgt kun at annoncere åbningstiderne for de arkiver, der direkte hører under
museet.

