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Arkæologi ved Krogsgård 2003

To årstal er meget centrale for historien 
omkring den tidligere herregård Krogs-
gård. I 1792 blev en stor del af jorden ud-
stykket, og på kort tid opstod der 21 nye 
brug på de marker, hvor egnens bønder 
tidligere udførte hoveri. Der var fortsat 

en del jord knyttet til den gamle hoved-
gård, men nok så vigtigt også den skatte-
frihed, som var knyttet til  hovedgårdene. 
Alligevel kan man se denne handling 
som første led i den gradvise forandring 
fra herregård til et almindeligt landbrug, 
der i 2003 forsvandt ved opkøb af jorden 
til indvinding af grus.

Yderligere to årstal bør tilføjes 
som tidsmæssige kardinalpunkter: Et 
fremtidigt for grusgravningens stop, 
hvor området efter de nuværende planer 
bliver til sø, og et fortidigt, der marke-
rer den ældste agrare bosættelse. Mens 
fremtiden for grusgraven ikke er så fjern 
og uvis, så fortaber områdets historie sig 
langt tilbage i tiden og dukker kun op 
som kortere eller længere lyspunkter  af  
historiens mørke.

Området
Krogsgård ligger på den sydlige spids af 
en langstrakt, N-S orienteret gesttunge, 
der mod syd stikker ud i marsken, og 
som på siderne er afgrænset af marsken-
ge, der gradvis bliver til ferskvandsenge 
langs Novrup bæk i vest og Møllebæk-
ken i øst. Først 2,5 km nord for Krogs-
gård har den langstrakte morænebakke 
forbindelse med et mere sammenhæn-
gende parti af Esbjerg bakkeø. I forhold 
til omgivende enge fremtræder moræne-
tungen med en relativ stejl stigning på 3-
5 m, især mod syd og øst, mens terrænet 
mod vest viser en mere flad profil.

Oppe på selve morænetungen er 
terrænet omkring Krogsgård forholdsvist 
fladt med en mindre top på 8 m ved en 
overpløjet gravhøj. Nord herfor stikker 
højtliggende enge ind fra vest og er med 
til at afgrænse en bred tange i sydvest, 
hvorefter terrænet atter stiger fra begge 
sider til de højeste punkter umiddelbart 

Udsnit af Kort over en 
Deel af Koldinghus og 
Riberhus Amter udi i 
Jylland...1804
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Wentzel Rothkirchs 
gravmæle på Tjæ-
reborg kirkegård 
(foto. Brian Kri-
stensen)

vest for Krogsgårdsvej og nord for banen 
på omkring 11 m og nordligst hele 13 m 
over havet. Undergrunden består hoved-
sagelig af morænesand med et noget for-
skelligt indhold af grus, men der er også 
mindre lommer med silt eller ler.

Tæt ved roden af morænetungen 
findes der ud for Uglvig i vest en mindre 
åmose langs Novrup bæk, hvor de æld-
ste aflejringer stammer fra slutningen af 
istiden for lidt over 10.000 år siden, her 
vidner talrige små tørvegrave om tørvens 
værdi som brændsel gennem århundre-
der. På den modsatte sider findes Halv-
kandes mose, hvor der også er spor af 
tidligere tørveskær.

Krogsgård i de skriftlige kilder1

Den første kendte ejer af Krogsgård 
skulle angiveligt være Iver Thomesen 
Lange, der var blevet ridder i 1406. Al-
lerede i 1389 nævnes han som vidne på 
Skast herredsting om jordegods i herre-
det sammen med en række andre adels-
mænd. Blandt vidnerne var også faderen 
Thomas Iversen Lange, som i 1371 
havde købt gods i Skast Herred, måske 
Krogsgård2.

De skriftlige kilder nævner intet 
om selve gården, hverken om oprindelse 
eller lokalisering. I 1616-17 havde en 
af de senere ejere, Frederik Munk, og 
kronens bønder i Tjæreborg en strid om 
ålefiskeri i Møllebækken. Det fremgår 
af sagen, at Krogsgård havde hævd på 
dette i bækken mellem havet og gården, 
så herregården har i det mindste ligget 
i samme område siden anden halvdel af 
1500- tallet. Om dette også var tilfældet 
tidligere, har der været diskuteret. En 
mulig placering var den i 1971 afdæk-
kede gårdtomt nordligt på Tangen3, men 
også området mod sydvest, hvor gården 
Krusborg eller Krogsborg lå indtil 1950, 
har været foreslået som mulig sted for 
den gård og vandmølle, som i midten af 
1600-tallet blev overtaget af den mest 
kendte ejer Wentzel Rothkirch.

Rothkirch opførte en ny og kostbar 
hovedgård: Møllebækken blev opstem-
met, så den dannede en langstrakt sø, og 
til dels ud i denne blev der anlagt et nær-
mest kvadratisk voldsted, der på de andre 

sider var omgivet af vandfyldte grave. 
Byggeriet var forventet færdig i 1645, 
men blev udsat pga. Torstenssonkrigen 
(1643-45) og var endnu i gang i 1646. Da 
byggeriet endelig var færdig, stod der en 
grundmuret borggård med fire fløje i 2 
etager.

I forbindelse med et forpagterskifte 
i 1694 blev bygningerne synet, og vi får 
herigennem et indblik i bygningernes 
funktion: Sønderhuset var hovedfløjen 

Wentzel Rothkirch (1597-1655) stamme-
de fra Schlesien og tilhørte en mægtig og 
udbredt slægt. Faderen, Johan Rothkirch, 
var kejserlig general, men døde tidligt og 
som faderløs fulgte WR som 12 årig sin 
ældre broder til Danmark. Han blev page 
hos hofmarskal Ditlev Rantzau og fulgte 
denne i krigen 1611. Senere uddannede 
WR sig i ridekunst hos broderen på Ant-
vorskov, hvor Chr. IV blev opmærksom 
på ham og sendte ham til udlandet for 
yderligere dygtiggørelse. I 1626 fulgte 
han som staldmester kongen til Tyskland, 
hvor han den 17. august ved Lutter am 
Barenberg blev Chr. IV’s redningsmand. 
I 1881 blev der på kirkegården rejst en 
oblisk med teksten: Her hviler V. Rothki-
erck + 1655 og flere ejere af Krogsgaard. 
NH 1881.
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bl.a. med fruerstuen og diverse sove-
værelser, men øverst var der kornloft; 
vesterhuset, der havde forbindelse til 
hovedfløjen, rummede gæsteværelser 
samt pigekamre, men var tillige port-
bygning; østerhuset omfattede bryggers, 
ovn, kølle, dejstue og bagestue samt 
maltloft; det nordre hus indeholdt køk-
ken, mælkekammer og køkkenkammer, 
folkenes kammer og borgstuen samt 
værelser, hvor der til de øverste førte en 
åben trappe. Inde i gården fandtes et eller 
to trappetårne, og der førte en dør ned til 
kældrene: mælkekælder, svendekælder 
og den inderste kælder.

Synsforretningen behandlede også la-
degården, og det fremgår, at denne var 
tækket med strå, mens borggården havde 
teglsten. Den store ladegård omfattede på 
det tidspunkt: ladehuset; østerhuset (nor-
den i gården) var opført i bindingsværk 
og rummede tilsyneladende studestalde; 
sønderhuset (ved vestenden) havde fåre- 
og kalvesti samt kostald, desuden sen-
gested (formentlig til røgteren); en liden 
øxenstald; 2 gæstestalde; ridestald med 
et staldkammer med sengested; følstald 
med en åben port ud til møllen; et lidet, 
nyopført hus. Ud over dette nævnes 
også, at ladegårdens port var ved magt 

Udsnit af det ældste 
matrikelkort opmålt 
1792, men først tegnet 
i 1817 (ikke målfast).



På matrikelkortet fra 
1817 var en række 
bygninger og hegn 
overstreget: Her er 
disse anlæg fremhæ-
vet, mens ladegården 
fra omkring 1800 
markeret med hvid.

(i orden); at brønden havde sule, vinde 
og stand og, at der nord for øxenhuset 
endvidere fandtes 2 ”kilder”, formentlig 
brønde ; dertil vindebro og port.

Der var også blevet anlagt en 
frugthave i et indgrøftet enemærke syd 
for gården langs med møllesøen, men 
allerede i 1683 var haven i forfald og 
derfor nyanlagt i 1694. Gården havde 
også 2 fiskedamme, der i 1683 blev brugt 
til karusser, den ene lå nord for gården 
– formentlig et kvadratiske område mod 
nordøst, der endnu i 2002 var synlig som 
en sænkning – den anden lå ved Dalmose 
ager, der ikke har kunne lokaliseres: 
Måske er denne dam identisk med den 
på matrikelkortet markerede ”Glarmester 
Dammen” ca. 1 km længere mod nord.

Det ældste matrikelkort over Krogsga-
ards Hovedgaards Mark, overstreget og 
ændret til Krogsgaards Hovedgaards 
Parcell Jorder, blev opmålt 1792, men 
først tegnet i 1817. Kortet viser en på 
det tidspunkt noget beskåret udgave af 
Rothkirchs borggård med udfyldt signa-
tur, men også med overstreget signatur 
nordfløjen og det meste af østfløjen, der 
begge blev revet ned i 1792. En trefløjet, 
nybygget avlsbygning er også anført med 
udfyldt signatur, og har sammen med den 
noget reducerede borggård udgjort ho-
vedgårdens bygningerne omkring 1800.

På kortet er der også markeret 
adskillige bygninger og anlæg med åben, 
overstreget signatur, som sandsynligvis 
repræsenterer udlængerne i 1700-tallet, 



og måske grundtrækkene af Rothkirchs 
ladegård, evt. bevarede bygninger. En-
kelte anlæg på matrikelkortet kan med 
sikkerhed henføres til slutningen af 
1700-tallet, hvor ejeren Johan Ludwig 
Bruun (der ellers var en mild herre, men 
dog kunne blive vred) som straf for en 
eller anden forseelse lod bønderne sætte 
nogle store diger om en humlehave nord 
for gården (disse stod til ca. 1860).

I forbindelse med de store landbrugsre-
former i slutningen af 1700-tallet ansøgte 
den daværende ejer Johan Ludwig Bruun 
om tilladelse til at udstykke hovedgården 
uden tab af hovedgårdsretten. Denne an-
søgning blev bevilget 11. januar 1892, og 
allerede den 24.- 25. maj blev der holdt 
auktion over en stor del af hovedgårdens 
jorder, hvor ca.  62 af gårdens ca. 70 
tønder hartkorn blev udstykket4. Krogs-
gård var på vej til at ændre status til 
proprietærgård på ca. 8 tønder hartkorn, 
dertil kom møllen, som fortsat hørte til 
gården, på ca. 2 tønder hartkorn. I 1825 
blev den gamle hovedbygning revet ned, 
og som erstatning blev vestfløjen ombyg-
get til stuehus bl.a. ved at mure porten 
til. Endnu i 1927 var denne fløj bevaret, 

men veg da pladsen for den nuværende 
hovedbygning, opført 1934.

Det arkæologiske Krogsgård
Den arkæologiske undersøgelse i 2003 
omfattede et ca. 80 x 175 meter stort 

Det i 2003 under-
søgte område.

Kort inden de sid-
ste rester af Wentzel 
Rothkirchs portbyg-
ning forsvandt, blev 
den fotograferet (foto 
H. Bruun, efter Tvil-
lingsogne).
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areal umiddelbart vest for de gamle 
avlsbygninger, hvor der på det ældste 
matrikelkort, som blev opmålt 1789, 
er aftegnet bygninger fra den tidligere 
avlsgård. Det knapt 1,4 hektar store 
område blev dels undersøgt ved en 
række 4 m brede N-S orienterede 
søgegrøfter dels ved afrømning af større 
sammenhængende flader på tilsammen 
5300 m2.

Der blev ved udgravningen fundet 
683 anlæg, heraf 542 stolpehuller, 60 
gruber, 43 toftegrøfter, 25 grøfter med 
anden funktion, 7 større fyldskifter, 1 
brønd og 1 grav med ringgrøft. Blandt 
stolpehullerne indgik 189 i grundplaner 
af 6 á 9 huse, mens 40 repræsenterede 2 
stolpehegn.

De 6 af husene tegnede sig ved stolpe-
huller (hus 1-4, 10-11), 1 var repræsen-
teret af et murstensfundament (hus 5) og 
2 som store firsidede forstyrrelser (hus 
6-7). Der fandtes intet daterende i de 
stolpebyggede huse, som derfor alene er 
tidsbestemt ud fra grundplanernes ud-
formning.

De ældste grundplaner (hus 1-3) 

blev tegnet af noget uens stolpehuller, 
hvilket formentlig skyldes den meget 
grusede undergrund. Der var tale om spor 
af huse med rette vægge, hvor stolperne i 
de 2 langsider var sat over for hinanden. 
Det ene hus (2) har været ca. 5-5,5x19 m 
stort og var N-S orienteret, og havde spor 
af indre tagbærende stolper i husets midt 
akse (sulekonstruktion). De 2 andre huse 
(1 og 3), der begge fortsatte ind under 
den nuværende gård, havde ikke indre 
tagbærende stolper, og væggene har såle-
des båret taget. Udformningen af husene 
peger på en datering i middelalderen, og 
mest sandsynligt i højmiddelalderen (ca. 
1200-1400).
 Yderligere 2 huse (10 og 11) 
stammer formentlig fra middelalderen, 
men manglede tilsyneladende en del 
stolpehuller. Det kan imidlertid ikke ude-
lukkes, at de 2 huse var delvis funderet 
på syldsten og således knytter sig til en 
række andre huse med lignende kon-
struktion fra Skads Herred5.

 En datering til højmiddelalderen 
bringer os måske i kontakt med de først 
kendte ejere af Krogsgård: Iver Thome-
sen Lange eller faderen Thomas Iversen 
Lange, som meget vel kan have overtaget 
en eller flere af de bygninger, der blev 
afdækket spor af.

Markerede stolpe-
huller i hus 1 og 2.

Fordelingen af huse  
og hegn i det un-
dersøgte område.
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Den næste fase af gården blev repræsen-
teret af en let trapezformet grundplan af 
et ca. 9x45 m stort, N-S orienteret hus 
(4), der næsten udelukkende tegnede sig 
gennem huller efter tætte syldsten. Gav-
len i nord var kun repræsenteret ved et 
sporadisk forløb  i 2 faser, mens gavlen 
i syd var helt åben. Det har ikke været 
muligt at finde direkte paralleller til 
denne bygning, men størrelsen og spe-
cielt de tætstillede stolpehuller tyder på 
en datering til den sene middelalder eller 
renæssance.
 Et mere end 7x25 m stort, for-
holdsvis skarpkantet fyldskifte af mørk 
gråbrun til sortbrun muld iblandet en 
del tegl formodes at være sporene af en 
større, N-S orienteret bygning (6) nogle 
meter mod øst. I fyldskiftet fandtes et 
nærmest kvadratisk, ca. 1,4x1,4 m stort 
murstensfundament, der antyder en indre 
bærende konstruktion. Nævnte mursten 
var forholdsvis lyse og knapt så store og 
regelmæssige som de moderne mursten, 
hvilket antyder en datering tidligere end 
anden halvdel af 1800-tallet, men der er 
ikke tale om sporene af avlsbygningerne 
fra begyndelsen af 1800-tallet; disse var 
placeret øst for de nuværende udlænger. 
Udlængen var måske stråtækt, mens 
hovedbygningen havde tegltag ligesom 
tilfældet var med den formodede efterføl-
ger fra 1640’erne.

I forbindelse med undersøgelsen fandtes 
også sporene af to stolpehegn (8-9) og en 
hel del skelgrøfter, der med få undtagel-
ser udelukkende lå i den nordlige del af 
området. Det mest markante anlæg var 
en tilnærmelsesvis NNV-SSØ orienteret 
skelgrøft i to faser, der kunne udskilles 

Omridset af hus 4 
markeret gennem 
husets stolpehuller.

Ved udgravningen af 
hus 4 blev det halve 
af hver anlæg  bort-
gravet.
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Ved udgravningen i 
2003 fremkom knapt 
700 anlæg.

i både det nordlige og sydlige udgrav-
ningsfelt. Vest for skelgrøften var der 
nogle få anlæg, som hovedsagelig  var  
betydelig ældre end skelgrøften, enkelte 
var dog helt moderne. Det har imidlertid 
ikke været muligt at knyttet denne skel-
grøft til nogen af gårdens faser. 

I syd kan to anlæg følges vest for 
den N-S gående skelgrøft, dels et let buet 
stolpehegn (9) dels en V-Ø orienteret 
skelgrøft, der kan følges fra udgravnings-
kanten i vest, nord om en lille gravhøj og 
i et svajet forløb ca. 60 m mod øst, hvor 
den formentlig hører op syd for et lille 
stolpebygget hus (11). Det må antages, at 
hus og skelgrøft er samtidige, hvorimod 
gravhøjen er betydelig ældre og sikkert 
kun har indgået som et landskabeligt 
fikspunkt. Også det sydlige stolpehegn 

udviser samme tendens, men udgår fra et 
område sydøst for højen.

En af skelgrøfterne  i nord er sammen-
fladende med et af matrikelkortets hegn 
og ser ud til at udgå fra den store N-S 
bygning. Syd for bygningen er der også 
markeret et hegn, og her synes der også 
at være sammenfald med en skelgrøft. 
De øvrige skelgrøfter synes primært at 
afgrænse et område i forbindelse med 
den formodede højmid- delalderlige 
gård, hvori også det ene stolpehegn (8) 
har indgået

I forbindelse med undersøgelsen frem-
kom også en del nedgravninger af nyere 
dato, der ud fra deres indhold af mursten, 
glas eller fyldsammensætning blev ned-
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prioriteret og ikke undersøgt nærmere. 
Specielt i den sydlige del af det under-
søgte område fremkom en række massive 
fyldskifter, der ikke blev undersøgt nær-
mere, men som ud fra deres indhold af 
stumper af mursten og tegl, fragmenter af 
skifer og glas samt forrustet jern repræ-
senterer moderne forstyrrelser. Enkelte 
mindre nedgravninger i dette område var 
formentlig af lidt ældre dato og indeholdt 
fragmenter af store mursten (evt. munke-
sten).
 Fundamentet til et ca. 3,5x3,5 
m stort, kvadratisk hus (5) var lagt af 
skarpkantede, glatte maskinfremstil-
lede mursten og lå umiddelbart nord for 
indkørslen fra Krogsgårdsvej. Bygningen 
er således af nyere dato, men var ikke 
at finde på luftfoto fra 1954, ej heller på 
det såkaldte højkantskort fra 1869-70, 
målebordsblade eller senere kort. Det 
formodes, at huset er opført i tiden mel-

Brønd KV i krydset 
mellem de på ma-
trikelkortet marke-
rede hegn.

lem 1870 og 1954, men det er ikke påført 
kortet ved revision.

Ca. 30 m nord for matrikelkortets store 
hus er der markeret, at hele 4 hegn løb 
sammen. Netop i dette område fremkom 
en større stenfyldt nedgravning (KV), der 
viste sig at være en brønd. Brønden er 
formentlig blevet tilkastet mellem opmå-
lingen af matrikelkortet og dets renteg-
ning, og den har sandsynligvis været i 
brug sammen med de 3 indhegninger og 
gårdspladsen, som er markeret på kor-
tet. Den tidligere omtalte skelgrøft, der 
var sammenfaldende med hegnet, drejer 
umiddelbart syd for brønden mod vest, 
og noget tyder på at der har været mindst 
2 faser i indhegningen, og hvor brønden 
har været i brug ved den ældre fase. I 
forbindelse med synsforretningen i 1694 
omtales en nordlig brønd i forbindelse 
med avlsbygningerne, og måske er det 
denne brønd, som blev tilkastet  engang 
omkring 1800.

Have, dam og vej
En prøvegravning i 2002 af et ca. 1,3 
hektar stort område umiddelbart nord for 
Krogsgård viste spredte anlægsspor fra 
middelalder og senere. Deres karakter og 
bevaring var medvirkende til, at disse i 
forhold til andre anlæg ikke blev under-
søgt nærmere. Prøvegravningen omfat-
tede i vest et smalt område på ca. 20 
meters bredde, hvor der mod syd frem-
kom flere store og omfattende forstyr-
relser, mens der nord for disse var flere 
V-Ø orienterede skelgrøfter. Mellem det 
prøvegravede område og Krogsgård var 
der et ca. 20 m bredt område med ajlebe-
holder, nedgravet, støbt mødding og spor 
af mindre bygninger; dette område er 
ikke blevet prøvegravet.

I øst strakte det prøvegravede 
område sig længere mod nord, hvor der 
var en sænkning opfyldt med kvas og 
affald på kanten til den gamle mølledam 
samt et fladere plateau vest herfor. Den 
østligste søgegrøft, der lå forholdsvis tæt 
på den kvasfyldte lavning og indeholdt et 
mindre område med tørv, mens et større 
areal var udjævnet med undergrundma-

      

Et fundament af 
mursten viste omrid-
set af et lille hus.

Brønd KV
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teriale, som lå oven på en gammel muld-
flade. Området med egentlig tørvedan-
nelse var begrænset til et lille hjørne og 
er tilsyneladende sammenfaldende med 
et på matrikelkortet angivet bed, mens en 
diffus zone med pletvise tørveforekom-
ster gradvis blev afløst af nævnte hori-
sont med grus.

Gruslaget lå som nævnt ovenpå en 
ældre muldhorisont, hvor det i bunden 
var muligt at udskille partier med ard-
spor (oldtidens plov). Et lille fyldskifte 
i gruslaget indeholdt en del munke- og 
teglsten. Det formodes, at gruslaget 
repræsenterer en udjævning af et let 
skrånende terræn i forbindelse med 
etableringen af det på matrikelkortet 
anførte haveanlæg. Der fremkom ved 
prøvegravningen intet,  som kan med-
virke til en nærmere datering af haven: 
Med udgangspunkt i matrikelkortet kan 
man slutte, at haveanlægget eksisterede 
i 1794, men det ser samtidig ud til, at 
dele af haven er forstyrret af voldgraven 
omkring Rothkirchs borggård fra midten 
af 1600-tallet.

En af søgegrøfterne indeholdt en 
lav grøft og et stolpehul, men ellers var 
der ikke andre anlæg i haveområdet end 

den kvasfyldte lavning. I synsforretnin-
gen fra 1694 omtales også 2 fiskedamme, 
den ene lå nord for gården og blev i 1683 
brugt til karusser; den anden lå noget 
længere væk ved Dalmose ager. Fiske-
dammen nord for gården er formentlig 
afsat på matrikelkortet som en ca. 15x15 
m stor firkant tæt ved mølledammen, 
netop i området for den kvasfyldte lav-
ning.

Undersøgelserne i 2002 omfattede også 
et større område vest for Krogsgårdsvej 
med bebyggelsesspor fra oldtiden, men 
også enkelte anlæg fra historisk tid. I den 
nordøstlige del af udgravningen fremkom 
en større NNV-SSØ orienteret skelgrøft 
i 2 faser. En tilsvarende skelgrøft blev 
afdækket i 2003, men det ser ikke umid-
delbart ud til at der er tale om samme 
anlæg.
 Endnu et anlæg fra området vest 
for Krogsgårdsvej stammer formentlig 
fra historisk tid: Et 4-5 m bredt anlæg, 
der kunne følges på tværs af alle søge-
grøfterne over en strækning på 100 m 
med retning fra Krogsgård mod VNV. 
Der er formentlig tale om et vejspor, må-
ske i forbindelse med en skelgrøft. Hvor 
vejen har ført hen er uvist, men retningen 
tyder på en bebyggelse længere ude på 
Tangen.

Krogsgård-området i historisk tid
De arkæologiske udgravninger i 2003 har 
på mange punkter suppleret og udbygget 
de historiske kilder især omkring går-
den. Det er lykkedes at finde en formo-
det højmiddelalderlig gård, sporene af 
en større gård, der bedst kan dateres til 
renæssancen, og indpasse disse i forhold 
til matrikelkortets oplysninger med avls-
bygninger i 2 faser, dels 1700-tallet dels 
1800-tallet. Der kan næppe være tvivl 
om, at Krogsgård i det mindste siden høj-
middelalderen har ligget i samme område 
som nu, men der er formentlig endnu kun 
tale om den yderste kant af det egentlige 
gårdområde, hvis kerne ligger under de 
nuværende udlænger og gårdspladsen.

Al jord på morænetungen hørte i 1700-

Udsnit af matrikel-
kortet med marke-
reing af haveanlæg, 
karpedam og jord-
dige.

karpedam

haveanlæg

jorddige

voldgrav

mølledam
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Reduceret udsnit af 
kortblad fra 1869.

tallet under Krogsgård, og der var så-
ledes mere end 2,5 km til den yderste 
nordlige ende af gårdens jordtilliggender 
og knapt 1 km til de vestligste jorder. 
Udnyttelsesgraden af jorden til en almin-
delig gård falder med afstanden til mar-
kerne og grænsen for effektiv udnyttelse 
synes at være ca. 1 km. Det er uvist om 
dette også gælder ved herregårde, hvor 
den tilgængelige arbejdskraft via hoveriet 
blev udnyttet på en anden måde, men ved 
Krogsgård blev flere gårde drevet under 
hovedgården.

I 1733 omfattede herregården 
foruden møllen også 33 gårde og 24 bol 
og huse i Tjæreborg by, dertil et øde bol 
(nærmest en lille gård), der tidligere hed 
Heem, nu Nymark, og som blev drevet 
under Krogsgård, desuden Stefan Degns 
sted og Højhuset6.

Højhuset, der både er afsat på det 
ældste matrikelkort og et lidt senere kort 
fra 1869, ligger helt nordlige i Krogs-
gårds ejerlav. I samme område er der i 
vest afsat en gård mere, men desværre 
uden navn.

Efter at hovedgårdene i 1671 
under visse betingelser blev skattefrie, 

søgte godsejerne at få så meget jord som 
muligt ind under hovedgårdsjorden. Ved 
Krogsgård blev der holdt syn over går-
den Hede, som blev drevet under hoved-
gården, og møllen:  Synet fandt, at de 2 
ejendomme hørte til hovedgården, da de 
sammen med hovedgården var omgivet 
af tvende bække og kærenge, som på 
sydlige, vestlige og østlige side omløber 
førstnævntes enemærker og marker og 
mod nord støder op til Andrups område. 
Gården Hede havde været øde siden kri-
gen (formentlig svenskekrigen 1657-60) 
og havde jorden nord for ”en stor grøft 
og kast nord for Krogsgård, men en del 
var groet i hede” 8.

På Johannes Mejers kortværk over 
det danske rige viser kortblad nr. XXXIX 
af terrainet mellem Ringkøbing og Ribe 
en bebyggelse kaldet „hede“ nordvest 
for Krogsgård. Der er formentlig tale 
om ovennævnte gård, som ligger, hvor 
Krogsgårds ejerlav, som en trekant stik-
ker op i Skads sogn.

Ca. 1 km vestnordvest for Krogs-
gård  blev der i 1963 og senere i 1970-73 
foretaget en mindre arkæologisk under-
søgelse, hvor der fremkom bebyggel-
sesspor fra middelalder og renæssance 
(ca. 1100 til engang i 1600-tallet)9. 
Det formodede vejspor, som fremkom 
ved undersøgelsen i 2002, har retning 
mod denne bebyggelse. I Skads herreds 
tingbog fra 1639 omtales Kroxgaards 
staldgaard i 2 sager (nr. 566 og 617), og  
vurderet ud fra teksten, må denne opfatte 
som en selvstændig gård. Det er meget 
nærliggende at opfatte bebyggelsen på 
Tangen som staldgården og se vejsporet 
som udtryk for den daglige forbindelse 
mellem hovedgården og staldgården.

Det ser således ud til, at der foruden 
Krogsgård også var andre gårde på 
jordtungen, men de blev formentlig alle 
drevet fra hovedgården. Både bebyggelse 
nord for Tange (den senere staldgård) og 
selve Krogsgård eksisterede i højmiddel-
alderen og kan for Tanges vedkommende 
føres tilbage til den tidlige middelalder. 
Det formodes, at der også ved Krogsgård 
har eksisteret en gård i tidlig middelalder. 
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Det er uvist om de 2 gårde havde samme 
ejer i den tidlige middelalder eller blev 
drevet hver for sig, men gårdenes belig-
genhed og den overordnede bebyggelses-
struktur knytter an til de forhistoriske 
faser af bebyggelsen i området.

Den forhistoriske bebyggelse
Ved undersøgelsen i 2003 fandtes kun få 
anlæg fra oldtiden: 3 små gruber, der ud 
fra indholdet af potteskår kan dateres til 
ældre romersk jernalder (Kr. fødsel til 
200) og en grav med tilhørende ringgrøft 
fra yngre stenalders enkeltgravskultur 
(ca. 2850-2400 f. Kr.). De få spor af 
aktivitet i oldtiden kunne forlede til den 
antagelse, at bebyggelsen ved Krogsgård 
først blev etableret i middelalderen, men 
resultaterne fra undersøgelser i det øvrige 
grusgravningsområde giver et noget 
andet billede.

Ved overflyvning af området blev der i 
slutningen af 1980’erne registreret en 
formodet bebyggelse umiddelbart syd 
for jernbanen, hvilket i 1990 udløste en 
arkæologisk prøvegravning i forbindelse 
med etableringen af grusgraven. Prøve-
gravningen afslørede et mindre område 
med bebyggelsesspor, som efterfølgende 
blev undersøgt. Der blev afdækket spor 
af to dårligt bevarede huse og fragmen-
tet af et stolpehegn. Den bedst bevarede 
grundplan tegnede et ca. 22 m langt og 5 
m bredt hus med 11 sæt indre tagbærende 
stolper og 2 modstillede indgange midt i 
huset. Afstanden mellem hullerne til de 
tagbærende stolper kan ved denne type 
huse benyttes til en nærmere tidsbestem-
melse: den sene del af romersk jernalder 

eller begyndelsen af germansk jernalder, 
dvs. 3.-5. århundrede efter Kristi fødsel10.
 Syd for det undersøgte område 
var mulden fjernet på et større areal, men 
der blev med en enkelt undtagelse ikke 
iagttaget anlæg af arkæologisk interesse. 
Anderledes var det i 1992, hvor grusgra-
ven rykkede et stykke mod syd og mul-
den i denne forbindelse blev fjernet på 
et ca. 3 hektar stort område. En gennem-
gang af området viste især nedgravninger 
med ildskørnede sten, men også enkelte 
stolpehuller. Der blev derfor foretaget en 
maskinel afrensning af fladen i en række 
søgegrøfter samt mindre udgravnings-
felter for at få et indblik i bebyggelsen i 
denne del af grusgraven.

De afdækkede bebyggelsesspor var 
alle dårligt bevaret, men udformningen, 
enkelte potteskår og fordelingen af gru-
berne med ildskørnede sten kan benyt-
tes til en nærmere datering. Ældst var 
resterne af et delvis nedgravet hus, der 
ud fra nogle få potteskår kan henførest 
tilslutningen af yngre stenalder, dolktid 
(2400-1800 f. Kr.), mens et ca. 5,4x9 m 
stort hus  med rundede gavle ud fra typen 
skønnes at være bygget i midten ældre 
bronzealder (1800-1000 f. Kr.).

De fleste spor af bygninger stam-
mer fra jernalderen (500 f.Kr. til knapt 
700 e. Kr.). En række huse stammer fra 
ældre jernalder, men kan ikke dateres 
nærmere end til nogle århundreder på 
hver side af Kristi fødsel, hvilket også er 
tilfældet med 2 formodede huse skelgrøft 
i to faser, der kunne udskilles i både det 
nordlige og sydlige udgravningsfelt. Vest 
for skelgrøften var der nogle få anlæg, 

Grundplan af hus  
fra 4.-5. årh. e. 
Kr.markeret af hul-
lerne til de sætvise 
tagbærende stol-
persamt huller til 
dørstolper; under-
søgt i 1990; måle-
stokken er 5 m.
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som hovedsagelig var.
I syd var det muligt at udskille et 

mindst 22 m langt hus fra 5.-6. århundre-
de med spor af 10 sæt indre tagbærende 
stolper. Nord herfor fandtes et dårligt be-
varet hegn, som må sættes i forbindelse 
med langhuset.

Vest for Krogsgårdsvej
Et nyt indvindingsområde betød i 2002, 
at ca. 6 hektar vest for Krogsgård blev 
prøvegravet og med basis i denne blev 
der foretaget en nærmere undersøgelse i 
2 områder. Det sydlige udgravningsfelt 
knyttede sig til en mindre undersøgelse 
fra 1999, hvor der i forbindelse med et 
6 m bredt kloaktraché, fremkom enkelte 
stolpehuller og en grav fra yngre stenal-
der.

Bebyggelsessporene i det sydlige område 

omfattede 3 grundplaner af stolpebyg-
gede huse fra ældre bronzealder, dertil 47 
gruber, heraf 24 med ildskørnede sten. 
En del af gruberne med ildskørnede sten 
lå inde i husene, et almindeligt træk ved 
husene fra ældre bronzealder. Blandt fun-
dene kan man fremhæve et asymmetrisk 
segl af flint, der lå i et stolpehul i det ene 
af husene, men ellers var der kun tale om 
små  ukarak-teristiske potteskår.

Mulden i det nordlige udgravningsfelt 
var allerede blevet fjernet ca. 2 måneder 
før undersøgelsen, men det var allige-
vel nødvendigt at afrense den mere end 
1 hektar store flade maskinelt dels ved 
4 meter brede søgegrøfter dels som et 
større sammenhængende areal på ca. 
7500 m2. I området fandtes spor efter 8 
langhuse med 4 eller flere sæt huller efter 
indre tagbærende stolper, 6 mindre huse, 
4 staklader  (små huse, der har haft fire 
hjørnestolper og et tag, der kunne rejses 
op og ned) og 6 hegn.
 Flere huse kunne gennem hegn 
knyttes sammen til gårde: En gård omfat-
tede således et langhus , et mindre hus 
og en hegnet gårdsplads; en anden gård 
havde langhus, 2 små huse , en staklade 
og en hegnet gårdsplads. 

Husenes udformning og det kera-
miske materiale daterer bebyggelsen til 
ældre romersk jernalder, men det kan 
ikke udelukkes, at et eller flere af de 
mere sporadisk bevarede huse stammer 
fra slutningen af førromersk jernalder 
(dvs. det første århundrede e. Kr., men 
muligvis også det sidste årh. f. Kr.).

Råstof- og kultområde
Foruden sporene af huse og hegn blev 
det nordlige udgravningsfelt præget af 
et ca. 30x60 m stort område med gruber 
i større eller mindre klynger; den ene 
gravet ned i den anden; dertil kom en-
kelte gruber blandt husene: I alt mindst 
125 gruber, men ingen sikre kogegruber. 
Det skal dog bemærkes at der kun blev 
fortage få og små undersøgelser af gru-
berne. Gennem stikprøvegravninger blev 
der indsamlet poteskår fra grubeområdet; 
skårene peger på samme datering som 

Den nordlige del af 
det arkæologiske 
udgravningsfelt og 
grusgraven.

Segl fra ældre 
bronzealder fundet 
i stolpehul til hus 
2307/II.
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bebyggelsessporene. Undergrunden i 
grubeområdet bestod hovedsagelig af ler 
eller silt, og det må formodes, at netop 
dette er årsagen til gruberne: råstof til 
husenes gulve og  klinede vægge eller 
husholdningens  mange potter.

Området med de 2 gårde tegnede sig 
som et ca. 5 m bredt område uden be-
byggelsesspor og blev i nord afgrænset 
af et hegn, mens afgrænsningen i syd 
var væggen i et langhus nærmest paral-
lelt med hegnet. Man kan opfatte det på 

siderne afgrænsede område som en vej, 
der ledte mod de mange gruber nordvest 
for husene. Udgangspunktet for vejen må 
i givet fald søges sydøst for husene, og 
mangler endnu at blive undersøgt.
 Lignende grubesamlinger ken-
des fra en række andre lokaliteter og har 
siden begyndelsen af 1900-tallet været 
opfattet som materialegruber, som ef-
terfølgende er blevet fyldt med affald11. 
At gruberne er materialegruber kan der 
næppe herske tvivl om, men et ofte stort 
indhold af potteskår og ildbukke kan 
måske afspejle mere end blot trangen til 
almindelig oprydning på bopladsen. Man 
kan forestille sig, at gruberne har ind-
gået i et sammensat forløb, dels kilde til 
råmateriale dels et endeligt ”depotsted” 
for en del af det keramiske materiale. 
Forskelle i det relative antal af skårtyper 
som  rand-, bund- eller sideskår, men 
også hankeskår, skår med dekoration 
o.l. tyder på, at ikke alle skår fra et kar 
er endt i gruberne. Randskår, hankeskår 
og ornamenterede skår synes procentvis 
færre end f.eks. sideskårene. Man kan 
forestille sig, at førstnævnte mere ka-
rakteristiske skår er blevet udvalg med 
henblik på videre brug og f.eks. nedlagt 
i stolpehuller eller i urnegrave som et led 
i jernaldersamfundets kultiske og sociale 
handlinger12.

Urnegrave
Inden for hegnet til den bedst bevarede 
gård fremkom den nedre del en urne i 
hjørnet ved hegn og det lille hus. Urnen 
indeholdt brændte knogler og en dragtnål 
(fibel), der daterer begravelsen til 1. år-
hundrede. Urnen er således samtidig med 
bebyggelsen og formodes at indeholde 
resterne af en af gårdens beboere.
 Også i 1999 blev der fundet dele 
af en urne, men den fremkom øst for 
Krogsgårdsvej tæt op til en formodet 
gravhøj. Denne urne kan ikke dateres 
nærmere end ældre jernalder.

Begravelser fra enkeltgravstid
Ved gennemgang af et kloaktraché i 1999 
fandtes en stensamling, som viste sig at 
være en grav fra yngre stenalders enkelt-

Den formodede 
gravhøj med cen-
tralgrav og del af 
ringformet grøft.

Der var en del sten 
i enkeltgraven.
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gravskultur. Der var intet på overfladen 
som antydede en høj, ligesom der heller 
ikke i undergrunden var aftegninger eller 
farveforskelle, der tyder på eksistensen af 
en høj. Noget tyder på, at der er tale om 
en af de mere sjældne enkeltgrave anlagt 
under flad mark. Graven var V-Ø orien-
teret og fremtrådte som et ca. 1,4x2 m 
stort, afrundet firsidet fyldskifte, der var 
delvis kantet af hånd- til hovedstore eller 
lidt større sten, som dannede en ramme 
rundt om kisten. Graven var fundtom på 
nær et lille potteskår og nogle tilfældige 
flintafslag.

Der blev også fundet en enkeltgrav i 
forbindelse med udgravningerne i 2003, 
men her viste spor i undergrunden, at 
der var tale om en ikke tidligere erkendt 
gravhøj: Undergrunden hævede sig en 
smule i området for graven og var en 
smule lysere (et almindeligt træk ved 
egnens høje) og endelig var der bevaret 
dele af en smal grøft, der har fulgt høj-
foden: Grøften var ca. 13 m i ydre tvær-
mål og op til 50 cm bred. Selve graven 
tegnede sig ved et V-Ø orienteret, dif-
fust, afrundet firsidet, men noget ujævnt, 
2,4x2,8 m stort fyldskifte, der viste sig 
at være kantet med hånd- til hovedstore 
eller lidt større sten. Også denne grav var 
fundtom. 

Andre fortidsminder i Krogsgårds-om-
rådet
Der er foretaget enkelte andre undersø-
gelser på Krogsgårds tidligere jorder. 
Tæt ved hovedvejen  ud for Engesvang 
blev der i 1999 undersøgt en hustomt fra 
omkring Kristi fødsel (kortudsnit punkt 
E). Syd for Engesvang viste en prøve-
gravning i 1988 spor af bebyggelse, for-
mentlig fra jernalderen (kortudsnit punkt 
F). De forskellige bebyggelsesspor samt 
gestknoldens størrelse tyder på at der i 
dette område findes rester af en enkelt-
gård fra jernalderen, måske forgængere 
til omtalte enkeltgård mod nord.

I 1974-75 undersøgte amatørgruppen ved 
Esbjerg Museum en gravhøj tæt på banen 
og Krogsgårdsvej (på kanten til den 

senere grusgrav). Gravhøjen, der viste 
sig at være bygget af græstørv, indeholdt 
en brandgrav med kvindebegravelse 
fra slutningen af ældre bronzealder (ca. 
1500-1100 f. Kr.), og som noget specielt 
indeholdt graven bl.a. 5 gråblå glasper-
ler13 .
 Umiddelbart nord for banen blev 
der i forbindelse med opgravning af en 
trærod fundet en urne fra ældre romersk 
jernalder, og sammen med urnen fandtes 
enkelte skår eller fragmenter af flere kar. 
Gravgodset bestod af en jernkniv og flere 
andre jernsager.

Ca. 1,5 km NNV for Krogsgård er der 
undersøgt dele af et gravfelt fra begyn-
delsen af ældre jernalder. I dag fremtræ-
der markerne ved Hovgård ganske jævne, 
men i det 4.-5. århundrede før Kristi fød-
sel var der i området mere end 30-40 små 
tuer. Allerede i 1890 undersøgte kaptajn 
A.P. Madsen 10 tuer  for Den antikvari-
ske Samling i Ribe, og i 1955 udgravede 
Esbjerg Museum et par stykker (kortud-
snit punkt A).

Når kornet ved midsommer tvangsmod-

Krogsgårdtungen 
omkring 1960 med 
markering af ud-
valgte arkæologiske 
lokaliteter: A) tue-
grave, B) landsby 
vikingetid, C) udate-
ret landsby, D) gård 
fra middelalder og 
renæssance, E) gård 
fra omkring Kristi-
fødsel, F) gård fra 
ældre jernalder.
.
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nes er det på det rigtige tidspunkt muligt 
at iagttage bebyggelsesspor i kornet, spe-
cielt byggen. I tidligere nedgravninger 
som grøfter, stolpehuller eller gruber står 
kornet ofte højere og grønnere end ellers 
og viser således noget af det, der normalt 
er skjult under mulden. Ved at overflyve 
markerne i sådanne somre kan man gan-
ske let få mange værdifulde oplysninger 
om egnens tidligere bebyggelser, som 
tilfældet er i de centrale dele af Krogs-
gårdtungen, hvor der 2 steder er iagt-
taget bebyggelsesspor. Det ene bebyg-
gelsesområde lå lidt nord for Novrupvej 
(kortudsnit punkt C), det område andet 
omkring Lindingvadvej (kortudsnit punkt 
B) og blev iagttage fra luften i slutningen 
af 1980’erne14.
 Bebyggelsen ved Lindingvadvej 
kendetegnes ved mange og store ned-
gravninger, formentlig grubehuse og 
stammer sandsynligvis fra vikingetiden 
(ca. 700-1050). Allerede så tidligt som i 
1820 antydede fund aktivitet i området 
i vikingetiden. Pastor Nissen til Sneum 
og Tjæreborg meninghed indsendte dette 
år en lille nøgle til ”Commissionen til 
Oldsagers Opbevaring”. Nøglen blev 
sammen med 2 lignende fundet i Klyn-
mose, der angiveligt har ligget lidt syd 
for Lindingvadvej15.

Bebyggelsen fra oldtid til nutid

Gårdene langs Krogsgårdvej er med 
nogle få undtagelser en ung bebyggelse 
set i forhold til landsbyer som f.eks. 
Tjæreborg, hvis rødder kan følges langt 
tilbage i oldtiden: Men afdækker man lag 
for lag områdets historie bliver billedet 
nuanceret og spændende, for i oldtiden 
lignede bebyggelserne på Krogsgård-tun-
gen egnens øvrige enkeltgårde og lands-
byer. Fra undersøgelser i de tilstødende 
moræneområder ved Tjæreborg, Novrup, 
Uglvig og Tovrup kan man opstille en 
generel bebyggelsesudvikling, men sam-
tidig også se forskelle mellem de enkelte 
bebyggelser i tid og rum16.

Det generelle bebyggelsesmønster i den 
agrare periode (dvs. de sidste 6 årtu-
sinder) kan deles efter 2 overordnede 
strukturer: enkeltgård og landsby og må 
herefter nuanceres efterhånden som be-
byggelsesudviklingen i de enkelte sogne, 
ejerlav eller lokalområder afdækkes. 
Enkeltgårdene var tilsyneladende enerå-
dende i en næsten 4000-årig periode, ind-
til landsbydannelsen begyndte omkring 
Kristi fødsel eller lidt før.

Udgravningerne i Østskoven 
mellem Uglvig og Tovrup viste, at en 
række enkeltgårde blev samlet til en lille 
landsby i dette tidsrum, et mønster som 
også kan iagttages i forbindelse med ud-
gravninger i Tjæreborg, Veldbæk, Måde 
og flere andre steder. Modsat blev enkelt-
gården i Uglvig tilsyneladende liggende 
og kan følges punktvis fra slutningen 
af yngre stenalder til i dag. De spredte 
arkæologiske undersøgelser ved andre 
af egnens enkeltgårde antyder samme 
udvikling, hvor den røde tråd i det agrare 
landskab er enkeltgården, i forhold til 
den mere pulserende landsby. Udvik-
lingen i historisk tid betød ændringer, 
mange formentlig med et administrativt 
udspring, landsbyerne blev mere og mere 
centrale, mens enkeltgårdene gradvis 
blev nedlagt, tvunget ind til landsby-
erne17.

Det var imidlertid ikke alle enkelt-
gårde som blev ramt af denne udvikling, 
hvad Krogsgård er et eksempel på, hvil-
ket skyldes, at udviklingen til dels blev 

En større nedgrav-
ning i kanten af 
gravhøjen bliver 
snittet.
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dikteret fra gården.

De arkæologiske undersøgelser omkring 
Krogsgård tyder på, at området yderst 
på morænetungen blev bebygget i slut-
ningen af yngre stenalder (måske endog 
før), og sandsynligvis har det været 
bebygget siden.
 Man kan formode, at tilsvarende 
bebyggelsesudvikling genfindes på 
Tangen i vest, hvor  bebyggelsen  i 1600-
tallet var Krogsgårds staldgård, men var 
forsvundet, da det ældste matrikelkort 
blev opmålt i 1792. 
Gårdene helt i nord kan meget vel repræ-
sentere andre enkeltgårde (f.eks. Hede), 
der gradvist er kommet ind under hoved-
gården, men her er usikkerheden større, 
pga. manglende arkæologiske undersø-
gelser.
 I den centrale dele af Krogs-
gård-tungen er der som nævnt spor af 
landsbyer formentlig fra jernalder og 
vikingetid, men indtil videre mangler den 
middelalderlige udvikling. De skriftlige 
kilder strækker sig kun i de bedste til-

fælde længere tilbage end 1400-tallet, og 
her er der ikke omtalt en landsby i om-
rådet. Det må formodes, at landsbyen er 
blevet nedlagt i løbet af middelalderen, 
men indtil denne sidste landsby lokali-
seres, forbliver nedlæggelsestidspunktet 
og dermed evt. forklaring på årsagen til 
denne handling uvis. Det eneste der står 
fast er, at Krogsgård ejede jordtungen, da 
de skriftlige kilder i løbet af 15-1600-tal-
let bliver mere nuancerede.

Bebyggelsesudviklingen ved Krogsgård 
De sidste dage un-
der udgravningen 
var regnfulde og 
blæsende.

Motivet i vaske-
fadets bund er  en 
springende hjort 
(Foto Torben Meyer)



præges af enkeltgården, men omkring 
Kristi fødsel ser det alligevel ud til, at 
der er mere end en gård i bebyggelsen 
(de 2 gårde omkring den formodede vej): 
Måske har gårdene i den sydlige del af 
området sluttet sig sammen til en lille 
landsby i lighed med bebyggelserne i an-
dre områder, men af den ene eller anden 
grund blev landsbyen atter opgivet til 
fordel for de på det tidspunkt marskvend-
te enkeltgårde ved Krogsgård og Tange.

Området ved Krogsgård rummer på trods 
af de forskellige undersøgelser fortsat 
mange ubesvarede spørgsmål, hvis svar 
måske ikke er så fjerne, såfremt planerne 
om udvinding af råstof under udlænge og 
gårdsplads påbegyndes, eller fortsætter 
under Krogsgårdvej og på arealerne læn-
gere mod vest. Der har også været inte-
resse for indvinding af råstof på Tangen, 

hvor andre brikker af historiens puslespil 
gemmer sig. Fremtiden vil vise om brik-
kerne dukker op og om disse afslører nye 
aspekter af områdets spændende bebyg-
gelseshistorie.
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På gammelt glas-
maleri har fantasien 
fået stort råderum 
(efter Tvillingsogne 
p.204).
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