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Frederiksborg Amt
1. Annisse
01.01.01 Annisse

Kirke, grave

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Partiel udgravning i kirkens tårnrum, hvor der blev undersøgt en række begravelser. De ældste var
trapez-formede med separat hovedrum, alt udhugget i den hårde undergrund, der bestod af stift ler. De
yngre grave havde munkesten ved hoved og fødder som støtte. Udgravningen blev foretaget i
forbindelse med opsætning af et nyt orgel i kirken
NM II 164/84

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

2. Søborg
01.01.10 Søborg

Borg

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Undersøgelserne - der skete i forlængelse af tidligere års udgravninger - koncentreredes om det såkaldt
ottekantede tårn. Ved flere steder at åbne de af arkitekt C.M. Schmidt i 1929 undersøgte områder kunne
tårnets fundament og de omkringliggende lag iagttages, ligesom det kunne afgøres, at det senere
palatium var opført på et betydeligt, påført lerlag. I tilknytning til tårnet fremkom en vold, ca. 2 m høj,
af tørv, ler og sand, hvori to faser kunne udskilles. Denne vold iagttoges syd og sydøst for tårnet. I
byggelaget, der knytter sig til tårnet, blev der fundet tegl og en mønt fra 1160'erne
NM II 202/85

Robert Egevang

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

3. Søgård
01.02.03 Gerlev

Hustomter, gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 120. Prøvegravning på stor boplads fra yngre bronzealder med det formål at undersøge, om
hustomter er bevaret. Ved hjælp af søgegrøfter og en mindre fladeafdækning lokaliseredes spor af huse
af bronzealdertype. Et Ø-V orienteret langhus og flere affaldsgruber afdækkedes. En grube i vestenden
af hustomten indeholdt et helt lerkar fra bronzealderens per. IV. Den samme datering synes at gælde for
bopladsen som helhed. Der er tidligere undersøgt enkelte affaldsgruber med keramik af tilsvarende alder
NM I 4689/82

Poul Otto Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

4. Slangerup
01.03.12 Slangerup

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Renæssance

Som §26 undersøgelse anlagdes et felt (4 x 5,5 m) og to søgegrøfter (1,2 x 9 m) på matr. no. 6 af
Slangerup by. Ved tidligere undersøgelser var der fremkommet tidligmiddelalderlig keramik, men
undersøgelsen viste, at de oprindelige lag formentlig var bortgravet i forbindelse med opførelsen af det
rådhus, der tidligere stod på stedet. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Slangerup Kommune
NM II 611/83
Kulturlag - Nyere tid

Henrik Græbe

5. Grønholt
01.04.05 Grønholt

Teglovn

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 3. Vest for præstegården udgravedes en teglovn med et velbevaret fyrkammer bestående af
tætstillede murede buer. Ovnen havde seks fyrtunneller, og ovnkammerets indvendige mål var 8 x 3 m.
Undersøgelsen var foranlediget af nedlægning af naturgasledning
NM II 866/84

Birgit Als Hansen

Bebyggelse - Middelalder

6. Havreholmsvei 31
01.04.08 Hornbæk

Grube

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 64. Undersøgelsens objekt var en samling store sten, som ved afgravning af det overliggende
pløjelag viste sig at ligge uden orden i en stor grube. Foruden en del mindre sten fandtes i gruben
enkelte flintafslag, småskår og stumper af brændt lerklining. Et facetteret randskår daterer gruben til
slutningen af førromersk eller begyndelsen af ældre romersk jernalder. Anlægget tolkes som en
materialegrube opfyldt med marksten
NM I 5783/84

Peter Vang Petersen

Grube - Ældre jernalder

7. Folehaveskoven
01.04.10 Hørsholm

Vej

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 110. Prøvegravning i ca. 90 m lang stenlagt vejbane over engareal. På fast land på begge sider
hulvejssystemer, vejspor og højgrupper. Ingen fund
NM I 3609/81

Mogens Schou Jørgensen

Vej/bro - Udateret

8. Magleholm
01.04.10 Hørsholm

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Meso./neo.

sb. 47. Partiel udgravning. Tidligere undersøgt i 1930'erne, 1978 Og 1983. Afsluttet 1984, selv om
pladsen kun er delvis undersøgt. I 1984 er undersøgt, dvs. opgravet 66 m2, samt systematisk
udgravning 15 m2. Ustruktureret udsmidslag samt oppløjet bopladslag. Nederst keramik ERT, herover
TN A og C
NM I 2489/78
Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Erik Brinch Petersen

9. Nivå
01.04.11 Karlebo

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 55. I forbindelse med etablering af et stianlæg tværs over Nivå ådal fremkom et ca. 10 m. bredt
kulturlag i hele tracéets bredde på 8 m. Laget fremkom på kote 4,0-4,5 m. og havde en maksimal
tykkelse på 0,5 m. I alt undersøgtes ca. 25 m2, hvorved fremkom skive- og kærneøkser, spidsvåben,
tværpile, flækkeblokke og flækker. Udover en enkelt oksetand fremkom intet organisk materiale.
Materialet kan i al væsentlighed henføres til den næstyngste fase i Ertebølletid. Der registreredes ikke
anlægsspor, og det er usikkert, hvorvidt det drejer sig om et udsmids- eller et egentligt bopladslag.
Fundet er gjort af en amatørarkæolog efter anlægsarbejdets påbegyndelse
GIM 3031

Steffen Stummann Hansen

Kulturlag - Ældre stenalder

10. Hagelsegaard
01.05.11 Ølsted

Stolpehuller, ildgruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 87. I forbindelse med ekspanderende grusgravning anlagdes 6 søgegrøfter, hvorved der fremkom
stolpehuller og ildgrube. Der fremkom ingen oldsager ved undersøgelsen, ligesom der ikke kunne
udskilles huse i stolpehullerne. Anlæggenes topografiske placering (højeste punkt på et højdedrag)
giver anledning til at formode, at det drejer sig om en yngre bronzealders boplads. Museet agter at
foretage yderligere undersøgelser på stedet
GIM 3034

Steffen Stummann Hansen

Bebyggelse - Bronzealder

11. Gyldenstrand
01.06.04 Snostrup

Stenlægning

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 64. Prøvegravning på findested for MN V (St. Valby-) keramik, hvorved fremkom en stenlægning
af uvis art. Del af større bopladsområde, hvorpå rekognosceringer fortsætter. Fremkommet ved
amatørers fund af oppløjet keramik
NM I 5303/83

Poul Otto Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder

Københavns Amt
12. Gadstrup
02.01.04 Gadstrup

Kirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Øst for det nuværende senmiddelalderlige langhuskor afdækkedes et svært kampestensfundament, der
kan stamme fra en nedbrudt apsis i tilslutning til det tidligere kor. Påtruffet i forbindelse med
nedlægning af dræn
NM II 683/84
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

13. Brunnebjerg
02.01.05 Højelse

Hustomter/jordfæstegrave

Årsag ikke oplyst

Udateret/germ.j.

sb. 23. På et 95 X 20 m stort felt fremkom sporene af to langhuse, det ene med delvis bevarede
vægstolper. Husene var øst-vest orienteret og 22 m. lange og det ene 7,2 m bred. Der fremkom ingen
fund i stolpehullerne. Desuden undersøgtes 2 brandgrave, begge med brændte knogler, men ellers uden
fund. Over en af de tagbærende stolper i et af husene undersøgtes en jordfæstegrav med to lerkar og 16
glas og ravperler, der kan dateres til ældre germansk jernalder
KØM 1080

Svend Åge Tornbjerg

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Bebyggelse - Udateret
Gravplads/grav - Udateret

14. Frø og Silo
02.01.07 Køge

Kapel/hustomter

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

I Køge by foretoges forår og sommer 1984 udgravninger af en del af Frø- og Silo grunden i byens
vestlige del. Udgravningen gav et godt indblik i områdets historie og bidrog dermed også med ny viden
om Køges ældste tider. Det afsløredes, at der før anlæggelsen af Køge, var foretaget afvanding af
området ved hjælp af kanaler inden volden og bebyggelsen anlagdes. Kapellet var anlagt på en mindre
sandhøj omgivet af et stengærde. Nord for kapellet, men inden for gærdet afdækkedes sporene af en
anselig bygning, bevaret med stolpesten i væglinjerne. Gennem dette fandtes sporene efter en brolagt
vej med forbindelse til åbningen i kapellets nordvestlige hjørne og mod nord gennem en bygning uden
for kapelområdet. Igen i 1400-tallets midte sker der en regulering af kapellets område, den store
bygning nedrives, og der anlægges en brolagt vej langs kapelområdets nord- og vestgrænse. Huset med
vejgennemføringen udskiftes med et nyt hus, der i modsætning til det nedlagte hus med jordgravede
stolper, har fundamentsten. Efter reformationen sker der igen store ændringer i området, kapellet
nedrives, og huset nord herfor udskiftes endnu en gang. Vejen opbrydes med undtagelse af partiet langs
huset. I kapelområdet opføres et nord- sydvendt hus med gavl til det bevarede vejstykke. I disse huse
fra omk. 1550'erne fandtes en del genanvendte formsten fra kapellet. Omkring 1600-tallets slutning
sker der igen store ændringer med nedrivninger af de gamle huse og opførelse af nye, bl.a. til en
grydestøber, hvis efterladenskaber i form af støbeformsfragtmenter, fandtes i store mængder
KØM 1075

Svend Åge Tornbjerg

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

15. Gl. Køgegård
02.01.07 Køge

Stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 28. I fire større felter blev der ca. 100 m NNV for Gl. Køge kirkeruin fundet gruber med tidlig
middelalderkeramik og spor efter agersystemer. Der blev fundet enkelte stolpehuller, men ikke
egentlige huse. De har antagelig ligget på de mindre bakketoppe og er nu bortpløjede. Udgravning i
fortsættelse af tidligere års undersøgelser på stedet
KØM 652
Grube - Middelalder

Ulla Fraes Rasmussen

16. Gl. Køgegård vest
02.01.07 Køge

Stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 24. På et 90 x 20 m stort felt fremkom vestdelen af to langhuse, øst-vest orienteret, bevaret ved
tagbærende stolper. Foruden stolpehuller fremkom et større antal gruber med et keramisk materiale, der
kan dateres til yngre bronzealder. Foruden affaldsgruber fandtes en del kogegruber. Udgravning
foretoges i forbindelse med etableringen af naturgasledningen
KØM 1081

Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

17. Ølsemagle
02.01.11 Ølsemagle

Kirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

I kirkens skib afdækkedes et gulv, der var lagt af forskelligt middelalderligt teglmateriale, heriblandt
glaserede fliser samt en del ribbesten, hvorpå der stadig fandtes pudslag med kalkmalerirester. En
kridtstensgrav blev påtruffet i skibets nordside. I det oprindelig to stokværk høje våbenhus registreredes
det nederste bjælkelag samt en række sparenischer i underetagens murværk. Undersøgelserne blev
foretaget i forbindelse med indvendige restaureringsarbejder i kirken
NM II 29/85

Birgit Als Hansen

Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

18. Hvissinge
02.02.04 Glostrup

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 6. Inden for et område på 87.000 m2 afgrænsedes to mindre bebyggelser fra førromersk jernalder i
form af stolpehuller og gruber. Inden for den ene anlægskonstruktion kunne udskilles et hegn og et sæt
tagbærende stolper, som eventuelt stammer fra et ikke fuldt afdækket hus. I alt undersøgtes ca. 2.000
m2 fordelt på søgegrøfter og to mindre felter. Udgravet forud for byggeri, dels pga. topografien, som er
et svagt skrånende morænelersplateau nord for Hvissinge Å, dels pga. inge-endelsen
SØL 206
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Kirsten Hvenegaard-Lassen

19. Egeskovgård
02.02.07 Høje Tåstrup

Urne/Hustomter

Årsag ikke oplyst

Y.br./rom.

Inden for et område på i 60..000 m2 foretog museet flere mindre undersøgelser i efteråret 1983 og
begyndelsen af 1984. Der var bopladsspor over næsten hele området, men pga. arealets størrelse var det
svært at indkredse bebyggelsen inden for den økonomiske ramme. Der er tale om en boplads med
forskellige funktionsområder, dvs. at fundtomme lertagningsgruber var samlet på et sted, affaldsgruber
et andet og huse et tredje sted. Denne funktionsopdeling er sandsynligvis foretaget samtidig med
jernalderbebyggelsen på stedet. Inden for affaldsgrubefeltet fandtes dels en urnegrav fra yngre
bronzealder, dels keramik i nogle gruber fra samme periode. Nord for dette felt fandtes et nedbrændt,
smalt NV-SØ vendt langhus (5 sæt stolper) med et tilhørende nedbrændt NØ-SV vendt udhus (3 sæt
stolper) 81/2 m sydligere. Kun de tagbærende stolper var bevaret. Langhusets to vestligste stolpesæt og
det østligste sæt var lidt indtrukne i forhold til de to midterste sæt. I husets længde var uden væglinje ca.
15 m. Husene dateres på grundlag af keramik til romersk jernalder. Bopladsen ligger på et ret fladt
morænelersplateau syd for en lille ådal. I alt undersøgtes ca. 5.600 M2 forud for boligbyggeriet
Torstorp Østerby
SØL 176

Eliza Fonnesbech-Sandberg

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder

20. Ellensminde
02.02.07 Høje Tåstrup

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 67. Bopladsspor i form af forskellige slags gruber og enkelte stolpehuller. I et par af gruberne
fandtes daterende keramik. Den tilhørende bebyggelse ligger måske på en forhøjning vest for det
udgravede område, som er en ret jævn morænelersflade
SØL 187

Flemming Kaul

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

21. Kragehave
02.02.07 Høje Tåstrup

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

Bopladsområde på toppen af et morænelersplateau med stolpehuller og gruber, som dateres til yngre
bronzealder ved hjælp af en lille bronzefingerring. Stolpehullerne kunne ikke indpasses i nogen anlæg,
antagelig pga. feltets bredde og beliggenhed i forhold til bopladsen
SØL 186

Eliza Fonnesbech-Sandberg

Bebyggelse - Yngre bronzealder

22. Klevehøj mark
02.02.11 Sengeløse

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 56. Bopladsspor fra førromersk jernalder, per. 2 eller 3, i form af stolpehuller, kogestensgruber,
affaldsgruber og fundtomme gruber. I et par af gruberne fandtes daterende keramik. Bopladsen er
beliggende på en sydskånende morænelersflade på kanten af Spangåen og fortsætter antagelig op over
et plateau mod øst
SØL 194
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Eliza Fonnesbech-Sandberg

23. Vridsløsemagle
02.02.11 Sengeløse

Gårdstomt

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Ved havegravning i Vridsløsemagle landsby stødte ejeren på nogle store sten, som han mente måtte
være fra en stenaldergrav. En undersøgelse viste, at der var tale om syldsten fra en gård, som ifølge
udskiftningskort er flyttet mellem 1780 Og 1812
SØL 188

Flemming Kaul

Bebyggelse - Nyere tid

24. Vridsløsemagle
02.02.11 Sengeløse

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Flere steder i landsbyen anlagdes mindre prøvehuller med henblik på at afklare
bebyggelseskontinuiteten på stedet. Det ser ud som om landsbyens nuværende placering er sekundær
og nyere, en placering måske foranlediget af en total ødelæggelse af landsbyen i forbindelse med
svenskekrigene. Undersøgelsen foregik i samarbejde med Høje Tåstrup Kommune
NM II 1216/84

Connie Hinsch

Kulturlag - Nyere tid

25. Hovholm
02.02.12 Smørum

Gruber

Årsag ikke oplyst

Oldtid/udateret

sb. 59. En mindre samling udaterede bopladsgruber fundet på skrånende terræn i gastracé efter
muldafrømning. Et enkelt sideskår har oldtidskarakter, det samme gælder en kogestensgrube. Resten af
bopladsen vil antagelig kunne findes oven for skråningen mod vest. I alt undersøgtes ca. 350 m2 i
forbindelse med etablering af naturgasanlæg
SØL 195

Flemming Kaul

Bebyggelse - Udateret
Grube - Udateret

26. Vallensbæk landsby
02.02.15 Vallensbæk

Hustomter/hegn/gruber

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 13. Inden for et område på ca. 40.000 m2 udlagt til boligbebyggelse undersøgtes 7.000 m2 fordelt
På 3 felter efter en forudgående prøveundersøgelse på 1.100 m2. Bopladsen er beliggende på et plateau
øst for St. Vejleådal. Ved udgravningen konstateredes det, at et dobbelthegn på 47,5 m længde har
forbundet ådalens engområder med plateauets bebyggelse. Dobbelthegnet tolkes som en fægyde
(kvægsti) og natfold. Hegnet leder op til et gårdsanlæg bestående af et NV-SØ vendt langhus på 22,5 m
(målt På de tagbærende stolper), et mindre NV-SØ orienteret hus på 12 m samt et NØ-SV vendt hus på
12 m. NØ for dette gårdsanlæg fandtes et andet, ligeledes bestående af 3 huse. Hovedhuset var NV-SØ
orienteret, 17,5 m langt, med en hel del vægstolpehuller bevaret, hvorved det kunne iagttages, at de to
yderste sæt tagbærende stolper stod i gavlen, og at væggene syntes at bue en smule. Til dette hus kunne
knyttes 2 mindre NØ-SV vendte huse samt 2 staklader. I øvrigt fandtes nogle hegn og staklader, som
muligvis er dele af flere gårdsanlæg, som strækker sig ind under den nuværende landsby. Husenes
typologiske datering rækker nok ind i yngre jernalder. Affaldsgruber på pladsen dateres til ældre
romersk jernalder
SØL 180
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Flemming Kaul

27. Frederiksberggade 30
02.03.06 København

Bygning

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 75. Mindst to ca.1 m brede, u-formede render kunne påvises i den nordre del af kælderen. Renderne,
hvoraf den øverste var stensat med nævestore sten var orienteret i samme retning, og alle løb parallelt
med den østre tomtgrænse med en samlet maksimal forskydning i forhold til denne på ca. 1 m. Den
øverste rende fra 1400-tallet (anden halvdel?), den nederste muligvis fra tidlig 1300-tal. Under renderne
et ca. 0 m tykt, påført lag undergrundsler, blandet med tørv og muld. Leret identisk med moræneler, og
laget må være tilkommet ved at opgravet masse fra undergrunden er planeret ud over et åbent,
ubebygget areal. Renderne kan markere grænsen mellem den verdslige bebyggelse og Skt. Clemens
kirkegård. Lerlaget kan stamme fra udgravningen af de ca. 8 m brede grave som H.U. Ramsing ved
flere lejligheder støtte på i området i første halvdel af dette århundrede: Skt. Clemens kirkegårds grav
skulle passere gennem eller umiddelbart øst for den nå partielt undersøgte tomt
KBM AA 72/84, NM II u.nr.

Axel Christophersen

Bebyggelse - Middelalder

28. Strandgaden 27
02.03.06 København

Skib

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Ved piloteringsarbejder i den nordre del af Gammel Dok pakhus blev i et ca. 2 m2 stort piloteringshul
påvist en del af en skibsside, bestående af et par garneringsplanker, ca. 40 cm brede og tre spanter, ca.
30 cm brede. Skibssiden var svagt hældende mod nord. Den lå under ca. 175 cm opfylding. Skibet er
sænket i forbindelse med opfyldingen af området før anlæggelse af dokken i 1730-årene. Skibet, som
ikke er identificeret, er antagelig fra slutningen af 1600-tallet. Muligvis drejer det sig om et
handelsfartøj, da ingen orlogsfartøjer vides at være sænket på dette sted
KBM AA 75/84,NM II u.nr.

Axel Christophersen
Nils Engberg

Vrag - Nyere tid

29. Sværtegade
02.03.06 København

Bygning

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Undersøgelse af murværk fremkommet ved piloteringsarbejder i kælderen. Murværket omfattet en NØSV orienteret mur som lå i forband med den nordlige halvdele af kælderens øst- og vestvægge. Muren
har dannet den søndre tværgavl i en bygning orienteret langs Pilestrædet. Denne bygning er muligvis
identisk med Christian IV's gjesthus (kanonstøberi) fra første halvdel af 1600-tallet. Op mod
gavlvæggen var bygget et yngre teglhus med et intakt hårdtstampet lergulv. Murværket fortsatte ud
under Sværtegade hvis forgænger, Gjesthusgade omtales før 1661. I kælderens NØ hjørne fremkom ca.
30 større fragmenter af profilerede kalksten. Stenene synes at have tilhørt en frise eller
portaludsmykning. Motivet er muligvis en romersk legionær. Uvist fra hvilken bygning frisen kan
stamme, muligvis kan den - motivet taget i betragtning - have smykket kvæsthusets indgangsparti
KBM AA 73/84, NM II u.nr.
Bebyggelse - Nyere tid

Axel Christophersen

30. Holtegård
02.03.10 Søllerød

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

Ved en prøveundersøgelse på et areal udlagt til boligbyggeri konstateredes et bopladsområde med
stolpehuller og forskellige slags gruber, hvori keramik fra yngre bronzealder. Bopladsen ligger på et
skrånende areal ca. 1 km øst for Rygårdbopladsen (yngre bronzealder-ældre jernalder). Det afsøgte
område udgør ca. 10.000 m2, og der udlagdes ca. 400 m2 søgegrøfter. Prøveundersøgelsen genoptages
efter høst i 1985 på et tilstødende areal
SØL 205

Ditlev L. Mahler

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

31. Nymølle
02.03.10 Søllerød

Vejanlæg

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 110. Vejanlæg ca. 100 m langt, over Mølleådalen neden for markant hulvej. Ældste påviste fase i
overgangstedet er et stenlagt vadested med reparationsfaser, iflg. C14 dateringer anlagt i 900-tallet eller
tidligt i 1000-tallet. Yngre faser er en simpel grenvej og en stikonstruktion med genbrug af tømmer fra
andre formål, formodentlig fra sen vikingetid eller tidlig middelalder. Yderligere C14 dateringer
afventes. Anlægget er fundet af amatørarkæologiklubben Flækken, der har foretaget udgravning af
mindre felt i samarbejde med NM I. Ikke afsluttet
NM I 3699/81

Mogens Schou Jørgensen

Vej/bro - Vikingetid
Vej/bro - Middelalder

32. Vedbæk
02.03.10 Søllerød

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 178. På strandvoldsarealet i mundingen af Vedbæk Fjord er ved flere lejligheder undersøgt kulturlag
fra Ertebølletid samt grubehuse fra vikingetid. Sidstnævnte fandtes på arealet Stationsvej 11 i 1981-82,
og da der i 1984 skulle bygges en sognegård på nabogrunden Stationsvej 9, var det naturligt at
eftersøge andre grubehuse eller lignende vikingetidsanlæg der. Resultatet af undersøgelsen var dog
negativ, idet der kun fandtes et par stolpehuller. Til gengæld blev materialet fra Ertebøllebosættelsen på
dette område forøget med en del skiveøkser o.l., der supplerer det vigtige materiale fra undersøgelsen i
1981-82
NM I 3727/81
Kulturlag - Ældre stenalder

Peter Vang Petersen

33. Sønderled
02.04.01 Fløng

Hustomer/gruber

Årsag ikke oplyst

Y.rom./æ.germ./j.

sb. 16. Lille boplads med 3 VNV-ØSØ vendte huse placeret parallelt med 910 m mellem de enkelte
huse. Kun de tagbærende stolper var bevaret. Endestolperne i det nordligste og det sydligste hus var
noget indtrukne i forhold til midterstolperne, således at husene synes at have haft buet væglinje. Det
nordlige hus havde endvidere et ekstra sæt stolper i hver ende af huset placeret tæt op ad de yderste sæt
og også indtrukne. Disse to huse var ret smalle, henholdsvis 18 og 17 m lange (målt på de tagbærende
stolper), medens det tredje mellemliggende hus var bredere og kortere (9 m langt uden væglinje). I
gruber og stolpehuller fandtes keramik, som daterer bopladsen til yngre romersk jernalder eller ældre
germansk jernalder. Der er antagelig tale om et sluttet bopladsfund med et gårdsanlæg, som har været
koncentreret til en naturlig morænelersforhøjning i et ellers ret vådt område. Bopladsen ligger godt 600
m syd for Fløng kirke, som kan føres tilbage til 1100-tallet. Navnet Fløng blev i 1259 skrevet som
Fløngi og har altså oprindeligt haft endelsen -inge, som menes at kunne føres tilbage til germansk
jernalder
SØL 193

Eliza Fonnesbech-Sandberg

Bebyggelse - Yngre jernalder

34. Gundsøgård
02.04.03 Gundsømagle

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 109. På en langstrakt højning i terrænet blev et ca. 2.700 m2 stort område afdækket. I
udgravningsfeltet fandtes rester efter en bebyggelse fra yngre bronzealder per. IV/V. I alt fandtes rester
efter 3-4 øst-vest vendte langhuse samt i umiddelbar tilknytning til husene et større antal affaldsgruber,
der indeholdt et virkeligt fint keramisk materiale. Desuden blev der gjort fund af smeltedigler,
støbeforme samt en stor mængde dyreknogler - deriblandt 2 støre hundekranier. Ved udgravningen blev
bebyggelsens udstrækning mod nord og syd afgrænset - derimod har pladsen formodentlig strakt sig
mod vest
ROM 572/83

Tom Christensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

35. Svaleholm
02.04.03 Gundsømagle

Bebyggelse

Årsag ikke oplyst

Jernalder

I forbindelse med råstofudvindingsplaner er der foretaget 2 prøvegravninger ved Gundsømagle. Ved
Svaleholm I og II blev trukket 2 søgegrøfter (65 m og 45 m lange) med spor efter mindst 4-5 huse samt
hegn. Bopladsarealet for Svaleholm I anslås til ca. 150 x 120 m - for Svaleholm II til ca. 80 x 80 m
ROM 638/85, 639/85 II
Bebyggelse - Jernalder

Svend Åge Tornbjerg

36. Lindholm Grusgrav
02.04.05 Himmelev

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

I forbindelse med grusudvindingsplaner på et højtliggende moræneplateau nordøst for Himmelev, blev
der foretaget prøvegravning. Der er tidligere i området fundet affaldsgruber fra yngre bronzealder (per.
VI) og ældre romersk jernalder. I grøfterne blev der konstateret gruber og stolpehuller (bl.a.
tagbærende). Datering på grundlag af keramikken til ældre romersk jernalder
ROM 559/83

Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

37. Allehelgensgade 20
02.04.10 Roskilde

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Vik./nyere tid

sb. 44. Grunden er beliggende i den sydlige udkant af middelalderbyen. Fund af gruber med keramik af
vikingetidstype indicerer en bebyggelse i det mindste i 1000-tallet. Hertil kommer stolpehullerne fra et
rektangulært hus (5,6 x 2,2 m) antagelig fra samme periode (afventer C14 datering). Bebyggelsen kan
følges til ind i 1600-tallet. Her ophører den, da området udlægges til vænger. Fra middelalderen
fremkom fund af huse (lerklining og lerstampede gulve), brønde, slagger og avlsten fra et
smedeværksted samt en mængde gruber. Genstandsmaterialet omfatter bl.a. en betragtelig mængde
importkeramik (Pingsdorf, glaserede kander fra Nederlandene, Frankrig og England m.m.) hvilket er
usædvanligt i Roskilde. Den o. 1800 nedlagte Lammegade blev afdækket to steder. Dens anlæggelse
lod sig arkæologisk datere til renæssancen. Udgravningen var foranlediget af den kommende opførelse
af almennyttige boliger på området
ROM 606/84

Michael Andersen

Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

38. Bredgade 28
02.04.10 Roskilde

Brønd/smedje

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 46. Foranlediget af en forestående opførelse af almennyttige boliger i Bredgade foretog museet en
prøvegravning på grunden, der er beliggende i den sydlige udkant af middelalderbyen. I søgegrøften
fremkom rester efter et smedeværksted (fund af slagger), der af Østersø-keramikken kan dateres til
1000-1100-tallet. Under dette tidlige middelalderlag fremkom det ene hjørne af en træsat brønd
opbygget af egetræsplanker, som var laftede sammen. I undergrundsniveau fremkom flere fyldskifter
og stolpehuller. Udgravning af grunden vil finde sted i 1985
ROM 608/84
Bebyggelse - Middelalder

Mette Høj

39. Schmeltz' Plads
02.04.10 Roskilde

Bygning

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Den undersøgte bygningsrest bestod af 1,10 m høj teglstensmur, som erkendtes over en strækning af
2,70 m. Den egentlige udstrækning kendes ikke. Muren var en kassemur. Ruinen må på baggrund af det
bevarede skriftlige kildemateriale tolkes som resterne af en gård, som er omtalt flere gange i perioden
1430 til 1527. Gården har tilhørt Sct. Clara kloster, Sct. Dionysii kirke og Sct. Lucii alter i Domkirken
efter tur. Ruinen fremkom i forbindelse med kloakarbejder
ROM 619/84

Michael Andersen

Bebyggelse - Middelalder

40. Skademosegård
02.04.11 Roskilde Domkirke Ld

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Førrom./j./æ.rom.

sb. 18. På et ca. 45 x 25 m stort felt fremkom 3 øst-vest vendte langhuse samt brudstykker af øst-vest
vendt hegn. Kun de tagbærende stolpehuller er bevaret i husene. Husenes længde var henholdsvis 10 m,
11 m og 8 m. Foruden stolpehuller fremkom nogle støre affaldsgruber med et keramisk materiale, der
daterer pladsen
ROM 571/83

Tom Christensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

41. Tofteagevej
02.04.11 Roskilde Domkirke Ld

Stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Æ.j./midd.

sb. 53. På et 120 m2 stort udgravningsfelt blev registreret stolpehuller og gruber, der af keramikken kan
dateres til henholdsvis ældre jernalder og tidlig middelalder. Muligvis er en Ø-V-vendt stolperække den
ene langvæg i et hus (tidl. middelalder). De øvrige stolpehuller lader sig ikke indpasse i nogen tolkbare
anlæg.
ROM 610/84
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Grube - Middelalder

Tom Christensen

42. Margrethehåb
02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Vik./midd.

sb. 45. I forbindelse med opførelse af almennyttige boliger har ROM i sommeren 1984 foretaget en
større udgravning ved Margrethehåb i den vestlige del af byen. Ved undersøgelsen fremkom dele af 2
bebyggelser anlagt på markante moræneplateauer. Ved Margrethehåb I blev undersøgt ca. 2.400 m2. I
udgravningsfeltet fremkom 2 øst-vest vendte langhuse samt et firkantet grubehus. Denne bebyggelse
kan af oldsagsinventaret (kam og keramik) dateres til 1000-tallet. Desuden fremkom et enkelt langhus
samt flere store gruber fra ældre jernalder. Ca. 100 m vest herfor fandtes endnu et plateau med fund af
et stort gårdskompleks - Margrethehåb II. I alt blev afdækket ca. 7.000 m2. Centralt på plateauet ligger
et 28 m langt og 6 m bredt øst-vest vendt hus med buede langvægge og den tagbærende konstruktion i
væggen. Mod vest i huset ses en rumadskillelse. Spredt på det omgivende areal ligger udhuse og
staklader - i alt 7 stk. I 3 af disse huse er den tagbærende konstruktion placeret i væggen. Desuden
kunne spor efter hegn følges flere steder. Et større antal affaldsgruber afgav et vigtigt oldsagsmateriale:
Østersøkeramik, knive, nåle, bronzebeslag, knivskaft, kamfutteral samt dyreknogler. Storgårdsanlægget
må dateres til 1100-tallet. Enkelte af anlæggene synes at have været anvendt som ovne. Også på dette
plateau fandtes affaldsgruber med keramik fra ældre jernalder
ROM 623/84

Tom Christensen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

43. Sortesti
02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

På et ca. 120 x 60 m stort område blev i alt udlagt 37 prøvehuller og 11 boringer - området har i
atlantisk tid været en tidligere fjordarm med en kraftig indsnævring, hvor en mesolitisk boplads
formodes at have ligget. Kun ganske enkelte redskaber fremkom ved undersøgelsen. Bopladsen
formodes derfor at ligge uden for det undersøgte område eller at være blevet totalt udvasket og
omlejret. Udgravning i forbindelse med kommunalt anlægsarbejde
ROM 622/84

Søren A. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

44. Maglekjærsvej
02.05.03 Jersie

Udsmidslag

Årsag ikke oplyst

Ældre stenalder

sb. 3. I en bred søgegrøft undersøgtes udsmidslag fra en nærliggende stenalderboplads. Lagene, der var
sammenblandet indeholdt enkelte flintredskaber, der kan dateres til slutningen af ældre stenalder
KØM 1078

Svend Åge Tornbjerg

Kulturlag - Ældre stenalder

45. Aktiestykket
02.05.04 Karlslunde

Kulturlag/gruber

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 21. Der blev gravet to søgegrøfter vinkelret på hinanden i et klitområde. Der blev under klitter
fundet et velbevaret kulturlag med gruber og ildsteder, skår og nagler fra middelalderen. Fundet blev
gjort af en amatørarkæolog. Udgravning i samarbejde med NM II
KØM 1016, NM II 959/84
Grube - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Ulla Fraes Rasmussen

46. Karlstrup voldsted
02.05.05 Karlstrup

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 21. Partiel udgravning, fortsat fra tidligere udgravninger 1979-81. Borgbanken blev udgravet, så
hele området mellem volden og Karlstrup kirkegård efterhånden er blevet afdækket. Herved blev der
fundet en hegnsgrøft, der må afgrænse selve borgens beboelseshus (nu på kirkegården). Nord herfor
fandtes der fire faser med stolpebyggede langhuse og mindst en fase med bygninger på syldsten. Alle
bygninger var orienterede i øst-vestlig retning og har tilsyneladende fungeret som stalde, lader og
lignende. Der fandtes også en brønd og støre gruber ved disse bygninger, der kan dateres til 12-1300tallet
KØM 653

Ulla Fraes Rasmussen

Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Grube - Middelalder

47. Tykmosevej
02.05.05 Karlstrup

Landsby, kirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 19. Som endnu et led i en øget indsats for at afklare middelalderens bebyggelseshistorie er der
foretaget en rekognoscering af lokaliteten, som stednavneforskere har udpeget som sandsynlig
middelalderlig bosættelsesområde ud fra studiet af marknavne. Efter fremkomsten af keramik og
menneskeknogler foretog museet en prøvegravning på stedet. Resultaterne var udover en formodet
tidlig middelalderlig forløber for Karlstrup landsby en kirkegård med tilhørende bygningsspor (kapel,
kirke eller lignende
KØM 1083

Svend Åge Tornbjerg

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

48. Salløv
02.05.09 Snoldelev

Høj

Årsag ikke oplyst

Bronzealder

sb. 25. Bronzealderhøj med kun en grav bevaret. Selve graven - centralgraven - er orienteret NV-SØ og
måler 2,8 x 1,2 m. Ca. midt i graven kunne de tydelige rester efter en nu ganske formuldet bulkiste
registreres. Bulkisten målte 2,1 x 0,4 m. Kun tandemaljen i gravens NV-lige del bevaret. Ingen
gravgaver
ROM 628/84

Tom Christensen

Gravhøj - Bronzealder

49. Hulegård
02.06.01 Allerslev

Dobbeltjættestue

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 111. Jættestuens gulvlag var delvis bevaret, og standsporene efter bærestenene viste en
dobbeltjættestue. Det sydligste kammer er orienteret NNV-SSØ og måler 6 x 2 m. Det nordligste
kammer er orienteret NNØ-SSV og måler 6 x 2 m. I kamrene fandtes tværpile, flækker, slebne økser og
mejsler, ravperler samt keramik hovedsagelig dateret til MN V. Desuden fremkom skafttungepile af Aog B-type. Standspor efter indgang var ikke bevaret - heller ikke evt. offerlag uden for indgangene.
Fundet er fremkommet ved, at en amatørarkæolog havde fundet 25 slebne økser og mejsler på stedet
ROM 611/84
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Tom Christensen

Holbæk Amt
50. Kalundborg
03.01.01 Kalundborg

Befæstning

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 25. Med baggrund i en aftale fra 1976-77 mellem Fredningsstyrelsen og Kalundborg Kommune om
retablering af den voldgrav, der har adskilt højbyen fra vestborgen, blev der i 1984 over en 7 måneder
lang periode, af NM 2 i samarbejde med RAS, foretaget arkæologisk udgravning her. Efter i en
søgegrøft at have konstateret voldgravsopfyldningens karakter og dens alder (1700-1800-årene), blev
den væsentligste del fjernet med maskine. Resten, ned til de gamle dyndlag, blev håndgravet. For hver
5. m blev lavet et snit til undergrund, og profilen blev opmålt. Enkelte steder blev snittene forlænget
med søgegrøfter ind i byens og borgens voldsider. Ind mod byen blev konstateret 3 forskellige
befæstningsanlæg, hvoraf der i hvert fald til de 2 har hørt en ringmur af tegl. også i borgens NØ-del har
3 anlæg afløst hinanden, Det ældste kom meget overraskende frem 2 m under det hidtil erkendte anlæg.
Ved retableringen forsøges den yngste voldgravsprofil genskabt, sådant at indgreb i fortidsmindet
undgås bortset fra de indgreb, søgegrøften repræsenterer
NM II 231/85, 383/85

Nils Engberg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

51. Kalmergården
03.01.06 Store Fuglede

Boplads

Årsag ikke oplyst

Germ./vik.

Metalsøgning med detektor i årene 1975-84. Bopladsområde ca. 200 x 300 m, i alt ca. 60.000 m2. Fund
af hele og fragmenterede metalgenstande, såsom fibulaer, jernnagler m.m. Fortsættes
NM I 1423/74

Per Poulsen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

52. Fredagergaard
03.03.03 Holbæk

Høj

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 1. Ved undersøgelsen kunne ikke konstateres sikre spor af høj eller grave. Højningen må betragtes
som naturlig, og de fliselignende sten, der er fundet i højen, ser også ud til at være naturligt
forekommende jordfaste sten. Eneste anlæg, der fandtes var et ildsted, 55 cm i diameter og 18 cm dybt.
Undersøgelsen afsluttet. Udgravningen indledtes, efter at ejeren havde henvendt sig med oplysninger
om, at han gennem flere år havde oppløjet stenfliser på stedet, der er registreret i sognebeskrivelsen
som en overpløjet høj
MHO 12/83
Gravhøj - Udateret

Karsten Davidsen

53. Tersløsegård
03.03.15 Tersløse

Fundamenter

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Som rekvireret arbejde for Holbergstiftelsen foretoges i anledning af Holbergjubilæet en mindre
undersøgelse ved Tersløsegård. Formålet med undersøgelsen var at efterspore gårdens ældste
fundamenter. I en søgegrøft på gårdspladsen fandt man rester af 3 fundamenter, der var ældre end den
nuværende hovedbygning fra 1647. Det var ikke muligt at datere disse nærmere
KAM 1/84

Lisbeth Pedersen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

54. Fruerlund
03.03.19 Ågerup

Skaldynger

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 1. Ved museets fortsatte undersøgelse er konstateret 2 skaldynger af jernalderkarakter ved skrænten
ned mod Isefjorden. Den ene lå et stykke oppe ved skrænten på et sted, hvor der har været et lille
vandhul. Den havde en diameter på ca. 10 m, og uden om dyngen var der gruber og ildsteder. Indholdet
var hovedsagelig hjertemuslinger, men der er også konstateret østers, blåmusling og strandsnegl. Den
anden skaldynge lokaliseredes ved den gamle kystlinie. kun 1 m2 er udgravet, og den består
hovedsagelig af blåmuslinger. Udfra sammensætning og beliggenhed kan de 2 skaldynger antagelig
henføres til jernalderen. Prøver er indleveret til C14 datering. Fundstedet besigtigedes i 1982 efter
henvendelse fra ejeren og prøvegravedes i 1983. Museet ønsker at fortsætte undersøgelsen
MHO 11/83

Karsten Davidsen

Skaldynge - Jernalder

55. Alstrup
03.05.01 Besser

Boplads

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 80. Foranlediget af et indleveret fund er der i 1983 og 1984 foretaget prøvegravninger på stedet. I
1984 blev der afdækket 760 m2, der bekræfter området som en boplads fra tidlig vikingetid omfattende
i alt ca. 1,5 ha. På pladsen er fremgravet 2 grubehuse, talrige koge- og affaldsgruber samt stolpehuller.
Genstandsfundene omfatter keramik, kamme, klæbersten mv. samt et bronzespænde. Udgravningen er
foregået som et samarbejde mellem FHM og Samsø Museum og er betalt af museernes egne midler
FHM 2884

H.J. Madsen

Bebyggelse - Vikingetid

56. Sejerø
03.06.07 Sejerø

Boplads/flintbrud

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 53. Partiel udgravning fortsat fra 1982-1983 og afsluttet 1984. I alt 81 m2 er undersøgt. To mindre
bosættelser fra senneolitikum er konstateret samt et omfattende flintværksted fra ældre bronzealder.
Type III og VI dolke er fundet samt forarbejder til type VI. Desuden ca. 100 forarbejder til segl, enkelte
skrabere og bor, samt en skiferøkse og keramik. Flintværkstedets centrale dele forsegles af et ældre
romertids kulturlag indeholdende lidt keramik og jern. Pladsen er beliggende på en lav strandvold på
Sejerøs nordkyst. Lokaliteten blev kendt i 1953 under Holger Kapels fundindsamling i forbindelse med
T. Mathiassens undersøgelse i NV- Sjælland
NM I 3694/81
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Lars Kempfner-Jørgensen

Sorø Amt
57. Sorø
04.01.11 Sorø

Klosterkirkeanlæg

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

Et snit gennem voldgraven øst for den middelalderlige mur, der omgiver kirkegården, blev iagttaget
såvel som fundamentet til selve muren. I snittet fremkom en grav i selve voldgraven, bestående af en
simpel egetræskiste med et velbevaret skelet. Fra muren ind mod kirkens kor fremkom kraftige
brokkelag. Den ældre kirkegårdsafgrænsning blev påvist
NM II 1744/83

Mogens Vedsø

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

58. Nøddekonge
04.01.12 Stenmagle

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Meso./neo.

sb. 324. Velafgrænset boplads af ca. 15 x 30 m udstrækning beliggende i opdyrket mose. Selve
beboelsesområdet var pløjet op, men dele af et vandaflejret kulturlag var fortsat intakt. Udsmidslaget
havde karakter af en indlandskøkkenmødding omfattende store mængder af dammuslingeskaller
foruden flint, keramik, trækul, bark, grene, hasselnødder, fiskeskæl, fiskeben samt knogler af pattedyr
og fugle. Flintinventaret placerer bosættelsen i sen Ertebøllekultur eller tidlig tragtbægerkultur.
Keramikken fra de uforstyrrede lag omfatter alene Ertebølletyper - spæklampe samt svajede bægre med
spids bund og fingerindtryk i selve randen
NM I 3033/80

Anders Fischer

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

59. Jættevej
04.02.12 Ringsted

Kogegruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 59. I forbindelse med muldafrømning forud for nybyggeri var fremkommet et større antal
kogegruber med trækulsholdig fyld og ildskørnede sten. Disse anlæg blev indmålt ligesom et mindre
antal større materialegruber, som i øvrigt var fundtomme. Stolpehuller eller daterende løsfund fandtes
ikke, men kogegruberne må formodes at tilhøre en yngre bronzealders bebyggelse, som formentlig har
sit centrum på de højereliggende arealer nord og øst for det undersøgte område. Fundet af
amatørarkæologer
NM I 5560/84

Peter Vang Petersen

Grube - Yngre bronzealder

60. Bybjerg, Englerupgaard
04.02.14 Sigersted

Gravplads

Årsag ikke oplyst

Yngre romersk jernalder

sb. 25. Ved museets fortsatte undersøgelse af gravpladsen fandtes en jordfæstegrav samt 3 gruber med
kogesten. Skelettet i graven var nedlagt i stærk hockerstilling, og gravfylden bestod af kogesten.
Gravgave: Et lerkar. Undersøgelsen indledtes i 1983 efter fund gjort af en amatørarkæolog
MHO 8/83
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Karsten Davidsen

61. Sigersted III
04.02.14 Sigersted

Boplads

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 34. Partiel udgravning af større bopladsområde i fortsættelse af undersøgelse i 1982. Kulturlag og
stolpehuller fra tidlig- og mellemneolitikum, omfattende materiale fra TN A og MN II. Offergruber og
affaldsgruber fra MN II. Dele af et voldgravssystem anlagt i MN II. Undersøgelsen, der fandt sted i
august/september 1984, er et led i fortsatte udgravninger på et stort neolitisk bopladsområde. Ved
amatørers fund af oppløjede kulturrester på mark, der har ligget udyrket indtil begyndelsen af 1970'erne
NM I 2103/77

Poul Otto Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

62. Tårnborg
04.03.19 Tårnborg

Kirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

En afrensning af kalk- og pudslag på den store teglstenkirke gav oplysninger om den oprindelige
udformning af portaler, vinduer samt dekorative arkitektoniske detaljer. Ud for både nord- og
sydportalen fremkom rester af nedbrudte våbenhuse. Undersøgelse var foranlediget af udvendige
restaureringsarbejder på kirken
NM II 171/85

Morten Aamann Sørensen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Præstø Amt
63. Himlingøje
05.01.05 Himlingøje

Gravplads

Årsag ikke oplyst

Romersk jernalder

sb. 9. Prøvegravninger i fortsættelse af undersøgelse af gravplads. Arkæologiske og geologiske
prøveundersøgelser til kontrol af og yderligere oplysninger om jordbundsforhold, landskabets
oprindelige udseende og fundlokaliteter på og omkring gravplads samt på lokaliteter nær denne, hvor
der fra lodsejere er meddelelse om tidligere fund. Efterbehandlingen er ikke afsluttet. Udført i
samarbejde med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet og Zoologisk Museum
NM I 1200/75

Mogens Schou Jørgensen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

64. Holtug
05.06.04 Holtug

Kirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

I kirkens senmiddelalderlige langhuskor blev de nederste kridtstensskifter fra det oprindelige kor
afdækket. Ved punktvise undersøgelser i skibets gulv blev oprindelige mørtelgulve afdækket samt
murede vægbænke, der stod bevaret i fuld højde vest for dørene. Midt i rummet var der umiddelbart øst
for dørene bevaret en rest af en cirkulær forhøjning, der antagelig må opfattes som et fontepodium.
Under gulvet i det nuværende senmiddelalderlige tårn afdækkedes de nederste skifte af et tidligere og
mindre tårn, opført af kridtstenskvadre. I langhuskorets murværk fandtes kridtstenskvadre med
indridsede runer, samt en kvader med en indridsning forestillende et skib. Stenen er formentlig
genanvendt materiale fra kirkens oprindelige kor
NM II 267/85
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

65. Brotorvet
05.07.07 Næstved

Kulturlag m.m.

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

Profilopmåling i forbindelse med kommunal kloakering. Ved undersøgelsen påvistes det, at
vejoverføringen over Storebro er knyttet til en naturlig morænebanke, som fra øst skyder sig ud i
Susåen. Desuden havde vi kontakt med fundamenter fra den bebyggelse, som i 1800-årene afløstes af
nuværende Brotorv. Kulturlagene går tilbage til tidlig middelalder, idet de dybeste dele indeholder
Østersøkeramik
NÆM 84:060

Palle Birk Hansen

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Udateret

66. Helligåndshusets grund
05.07.07 Næstved

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Profilopmåling i forbindelse med byggearbejde. Ved undersøgelsen påvistes det, at en 75 cm høj blok
jord under S.C. Sørensens læsserampe i Grønnegade er den sidste rest af urørte kulturlag fra de sidste
århundreder øst for Helligåndshuset. Blokkens overflade repræsenterer dermed terrænet, som det var
indtil Helligåndshuset blev restaureret i 1926/27
NÆM 84:002

Palle Birk Hansen

Kulturlag - Nyere tid

67. Kattebjerg
05.07.07 Næstved

Sandtagningshuller

Årsag ikke oplyst

1800-årene

sb. 41. Prøvegravning forud for boligbyggeri. Ved undersøgelsen påvistes et par nyere tids kældre langs
Kattebjerget. Længere inde på grunden påvistes 7 sandtagningshuller, genfyldt med affaldsjord fra
ukendt steder i Næstved, fra 2. halvdel af 1800-årene. Genfyldningsmaterialerne indeholdt skår fra
tidlig middelalder til 1800-årene
NÆM 84:025

Palle Birk Hansen

Grube - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Grube - Nyere tid

68. Kompagnihuset
05.07.07 Næstved

Kulturlag m.m.

Årsag ikke oplyst

Middelalder

4 sondager omkring det middelalderlige Peblingegildehus/Kompagnihuset forud for etablering af
omfangsdræn. De 4 sondager blev placeret nord, vest, syd og øst for huset og viste, at der under og
omkring huset er kulturlag i det mindste fra tidlig middelalder. Ca. 5 m inde under husets sydende
findes en over 2 m høj skrænt, som imidlertid var dækket af tidlig- og højmiddelalderlige kulturlag med
hustomter m.m., da Peblingegildehuset blev opført i 1500-årene. Skrænten genfindes vest på under
Boderne og østpå over mod Sortebrødre og det er rimeligvis den, som har givet fjerdingsnavnet
Stueklintsfjerding
NÆM 84:200
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jakob Kieffer-Olsen
Palle Birk Hansen

69. Sct. Peders kirkegård
05.07.07 Næstved

Grave og konstruktioner

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

Sonderende udgravning i form af søgegrøft nord og syd for Sct. Peders kirke, udført med tilladelse fra
NM II forud for kommunal omlægning af Kirkepladsen - suppleret med iagttagelser og opmålinger ved
omlægningsarbejdet andre steder på Kirkepladsen. Ved undersøgelsen er der opnået følgende resultater:
Nordre korsarm fra den romanske tegl- og kalkstenskirke er påvist. Søndre Vor Frue Kapel er indmålt
og gennem murede grave dateret til 1200-årene. Våbenhus fra nyere tid indmålt ved vestligste fag af
søndre sideskib. Grave undersøgt i søgegrøftens nordlige (17) og svdlige (80) dele. Gravene ligger i 6-7
"etager" i ca. 2 m dybde over hele den undersøgte strækning og spænder i tid fra middelalder til nyere
til. Østlige kirkegårdsmur er påvist over en kort strækning. Gravsten, fragmenter fra en kule ved nævnte
våbenhus, flere kendte fri præsteindberetning 1759. Bebyggelsesspor øst for kirken, fra middelalder og
nyere tid. Terræn er kortlagt over hele den undersøgte strækning og viser med respekt for
begravelsernes påvirkning - et jævnt fald fra Sct. Peders kirke mod Tuessøns Boder, som er bygget på
en brat skrænt ned mod Susåen (se også ovenfor)
NÆM 84:400

Jakob Kieffer-Olsen
Palle Birk Hansen

Bebyggelse - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Gravplads/grav - Nyere tid

70. Sortebrødreklostret
05.07.07 Næstved

Bygningsrester/kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 43. Nødgravning i samarbejde med Fredningsstyrelsen. Arbejdet blev udløst af nødvendigt
understøbningsarbejde på bygningsfredet bygning, Ostenfeldts Stiftelse, der står på §48-fredet
ruinkompleks, Sortebrødreklostret. Ved undersøgelsen påvistes, at Ostenfeldts Stiftelse er bygget delvis
på bevaret murværk fra en senmiddelalderlig bygning tilhørende Sortebrødreklostret, hvis sidste dele
blev nedrevet i 1840. Ældre end dette senmiddelalderlige murværk er dele af 2 andre
teglstensbygninger, som har en lidt afvigende orientering i forhold til den senmiddelalderlige bygning.
Undersøgelsen har således vist, at Sortebrødreklostret i Næstved er et noget mere komplekst anlæg, end
vi tidligere kunne tro
NÆM 84:300

Palle Birk Hansen
Karen H. Urth

Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

71. Vinhuskælderen
05.07.07 Næstved

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 38. Undersøgelse i samarbejde med Fredningsstyrelsens 6. kontor i bygningsfredet anlæg:
senmiddelalderlig overhvælvet kælder samt yngre forkælder. Ved undersøgelsen genåbnedes en
tilmuret, middelalderlig trappe ud mod Kirkepladsen. I gulvet i den hvælvede kælder fandtes en træsat
brønd, tilkastet i nyere tid. I gulvet i forkælderen fandtes en grube med affald fra smedevirksomhed fra
1600-årene. Forkælderen vurderes bl.a. af denne grund til at være anlagt omkring 1700
NÆM 84:700
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Carsten Ljungkvist

72. Hjelmsølille
05.07.11 Tybjerg

Kulturlag m.m.

Årsag ikke oplyst

Vik./nyere tid

sb. 20. Prøvegravning i forbindelse med metaldetektorfund. Undersøgelse i form af et antal prøvefelter
på en mark i Hjelmsølille, som indtil 1896 rummede gård nr. 1 i landsbyen. I den senere tid er der med
metaldetektor fundet en lang række metalgenstande, som dækker hele perioden fra vikingetid til i dag.
Finderen har endvidere indsamlet et stort antal Østersøskår på marken. Ved undersøgelsen fandtes et
par ildsteder, det ene med omgivende lergulv, begge dateret til vikingetid/tidlig middelalder ved
Østersøkeramik. Der er rimeligvis tale om spredte rester af en bebyggelse. I øvrigt viser undersøgelsen,
at dyrkningen har endevendt kulturlagene på stedet
NÆM 82:107/1984

Karen H. Urth

Bebyggelse - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Bornholms Amt
73. Levka Bugt
06.01.03 Hasle Ld

Gravplads

Årsag ikke oplyst

Y.br./æ.germ.

sb. 148. Foreløbig afsluttet undersøgelse af gravplads med hovedsagelig brandpletter fra sen førromersk
jernalder og ældre romersk jernalder samt en jordfæstegrav fra æ.germ. Brandpletterne var alle af den
for Bornholm sædvanlige type med forbrændt keramik og metalgenstande (fibler, bæltehager o.l.).
jordfæstegraven var orienteret ca. N-S og stenpakket med svage spor af skeletter, der havde ligget med
hovedet i nord. Gravgodset bestod af bl.a. 5 bronzefibler af ældre germanertids former bronzespænder
og ca. 70 glas- og ravperler Yderligere en N-S orienteret jordfæstegrav beliggende lige ved siden af den
første, var delvis forstyrret af rævegange og indeholdt ikke daterende fund. Undersøgelsen var
foranlediget af fremkomsten af en stensat urnegrav med en stiliseret ansigtsurne (yngre bronzealder)
ved nedbrydning af skrænt mod havet. Da området eroderes ret hurtigt, må det forudses, at flere grave
vil dukke op
BMR 1119

Jørgen Seit Jespersen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

74. Levka Strand
06.01.03 Hasle Ld

Jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 149. Afsluttet undersøgelse af en stensat, delvis ødelagt jordfæstegrav. Graven var orienteret NVSØ og synes at have været dækket af en lav høj. Der gjordes ikke daterende fund i graven.
Fremkommet ved skred i havskrænt
BMR 1146
Gravplads/grav - Udateret

Lars Jørgensen

75. Pilegård
06.01.05 Olsker

Gravplads

Årsag ikke oplyst

Yngre romersk jernalder

sb. 86. Udgravning af rester af nu helt udpløjet gravplads, hvor E. Vedel undersøgte en del rigt
udstyrede grave. Der undersøgtes en jordfæstegrav med 27 perler af glas og rav samt rester af
brandpletter. Afsluttet. Undersøgelsen var foranlediget af a amatørarkæologers overfladeopsamlinger af
bl.a. et stort antal perler af glas og rav i pløjelaget
BMR 1078

Lars Jørgensen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

76. Grødbygård
06.02.05 Åker

Hustomter/grav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 205. Udgravningen fortsættes i 1985 i sammenhæng med undersøgelsen af en gravplads fra yngre
romersk jernalder. Fremkommet ved markarbejde. Der undersøgtes to forholdsvis velbevarede,
toskibede langhuse, orienteret henholdsvis NØ-SV og NV-SØ. Det bedste bevarede hus havde bevaret
væggrøfter i begge langsider og i den ene gavl med spor af stolper i grøfterne. Begge huse har været
mindst 15 m lange. Dateringen bygger på fund af keramik i stolpehuller og gruber i og omkring husene.
Tæt ved det ene hus, men uden sammenhæng med dette undersøgtes en Ø-V orienteret, stenpakket
jordfæstegrav, hvis bund var dækket af et kompakt lag forkullet korn. Blandt stenene i pakningen over
graven optoges en forbrændt skubbekværn. Dateringen af graven til yngre stenalder bygger foreløbig
på opbygning og orientering. Afventer C14 datering
BMR 948

Margrethe Watt
Lars Jørgensen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

77. Limensgård
06.02.05 Åker

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 198. Større udgravning af delvis forstyrret bopladsområde, truet af pløjning. Led i fortsatte
undersøgelser. Boplads med kulturlag fra TN, MN, SN. Hustomter fra MN og SN, samt romersk
jernalder. Brandgrave fra sen bronzealder/tidlig jernalder, brandgrav fra midten at' bronzealderen.
Bålgruber fra yngre bronzealder
NM I 5166/83, BMR 1001
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

Poul Otto Nielsen

78. Ndr. Grødbygård
06.02.05 Åker

Gårdtomt

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 210. Afsluttet prøveudgravning i gårdtomt. Der registreredes to ældre bebyggelsesfaser, hvoraf den
ene (yngre) tolkes som tomten af et stuehus fra 1600-tallet og den anden som fyld fra en udjævnet
brandtomt, muligvis fra yngre jernalder(?). I bunden af lagfølgen konstateredes fyldskifter
(stolpehuller - oldtid). Undersøgelsen foretoges i forbindelse med nedrivningen af et gammelt stuehus
som led i museets undersøgelser af det ældre bebyggelsesmønster på øen
BMR 1175

Jørgen Seit Jespersen

Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

79. Ndr. Grødbygård
06.02.05 Åker

Gravplads

Årsag ikke oplyst

Yngre romersk jernalder

sb. 205. Undersøgelsen fortsættes i 1985. Fremkommet ved markarbejde. Større gravplads med brandog jordfæstegrave, hovedsagelig fra yngre romersk jernalder. Brandgravene er typiske brandpletter med
et meget stort fundmateriale. På enkelte var endnu bevaret dæksten eller små bautasten.
Jordfæstegravene var alle orienteret N-S, og hovedparten var enten stenpakkede eller indeholdt
hellekister. I en grav var gravlæggelsen sket i en halv, omvendt båd. Flere af gravene var markeret af
omvæltede bautasten eller stenskoninger til sådanne. Knap halvdelen af jordfæstegravene var
barnegrave. Næsten alle jordfæstegravene var særdeles veludstyrede. I samme udgravningsfelt
fremkom tillige anlæg fra stenalder og vikingetid (se omtale af stenalderhusene andetsteds)
BMR 948
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Margrethe Watt
Anne Preisler

80. Runegård
06.02.05 Åker

Boplads

Årsag ikke oplyst

J./vik.

sb. 202. Fortsatte undersøgelser af et stort bopladsområde, der især dækker perioderne romersk
jernalder til vikingetid. Undersøgelserne i 1984 koncentreredes hovedsagelig omkring en
delundersøgelse af en yngre jernalders bebyggelse. Herved fremkom 12-13 større treskibede langhuse
fra yngre gemansk jernalder og vikingetid/tidlig middelalder, således at det samlede antal hustomter nu
er oppe på 63. Endvidere afsluttedes undersøgelsen af en gravplads med 27 jordfæstegrave fra
slutningen af 900- og 1000-tallet. I forbindelse hermed fremkom tillige en hustomt fra yngre romersk
jernalder, der er samtidig med den nærliggende Grødbygravplads, og som må formodes at være en del
af den tilhørende bebyggelse. Blandt de øvrige anlæg, der fremkom ved undersøgelsen, skal nævnes
dele af et vidtstrakt grøftesystem, der på grundlag at' fund af Østersøkeramik i fylden anses for
hovedsagelig at tilhøre den senere del af bosættelsesperioden (1000-tallet). Endvidere fremkom et par
hellekister fra bådøksekultur og nogle brandgrave fra overgangen yngre bronzealder tidlig førromersk
jernalder samt et antal bålgruber, der 'danner fortsættelsen af et vidstrakt system med hundredvis af
gruber anbragt i lange, lige rækker. C14 dateringer har vist, at de hører hjemme i perioden omkr. Kr.f.,
og således er samtidige med bebyggelsen fra ældre jernalder
BMR 677

Margrethe Watt
Jørgen Seit Jespersen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Gravplads/grav - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder

81. Paradiset, Blemmelyng
06.03.03 Nylarsker

Røse

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 115. Undersøgelse i henhold til museumslovens §26. Afsluttet. Bunden af udpløjet røse, 7-8 m i
diameter med rester af brandlag. Skår af beklasket keramik fra pløjelaget daterer anlægget til slutningen
af yngre bronzealder. Fremkommet ved pløjning
BMR 1089

Lars Jørgensen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

82. Store Myregård I
06.03.03 Nylarsker

Kulturlag, stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 116. Prøvegravning i kulturlag med rig forekomst af .MN I keramik. Undersøgelsen er led i et
fortsat program til undersøgelse af dyrkningstruede neolitiske bopladser på Bornholm
NM I 5838/84
Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Poul Otto Nielsen

83. Store Myregård II
06.03.03 Nylarsker

Kulturlag, stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 117. Prøvegravning i kulturlag med rig forekomst af MN I keramik. Undersøgelsen er led i et fortsat
program til undersøgelse af pløjetruede neolitiske bopladser på Bornholm
NM I 5839/84

Poul Otto Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

84. Halmstræde/Kirkestræde
06.03.04 Rønne

Hustomt

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 46. Afsluttet partiel undersøgelse af nedrivningstomt fra slutningen af 1600-tallet - begyndelsen af
1700-tallet. Undersøgelsen var et led i museets systematiske forsøg på at tilvejebringe et overblik over
det ældste Rønne. Ved udgravningen frilagdes dele af husfundament med tilhørende brolægninger og
gulvlag. Fundmaterialet omfatter bl.a. en kniv med udskåret benskaft
BMR 1093

Lars Jørgensen

Bebyggelse - Nyere tid

85. Hintzes Gård
06.03.04 Rønne

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Midd./Nyere tid

sb. 30. Afsluttet stikprøvegravning i kulturlag fra middelalder og nyere tid som led i museets
systematiske forsøg på at tilvejebringe et overblik over det ældste Rønne. Ved undersøgelsen fremkom
ikke sikre spor af bygninger, men derimod flere fyldlag, hvoraf det ældste indeholdt skårmateriale fra
middelalder (1300-tallet?)
BMR 1167

Margrethe Watt
Birgitte Borby Hansen

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

8631. Rønne Teater
06.03.04 Rønne

Brolægning

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Afsluttet prøveundersøgelse i gulvet i foyeren til Rønne Teater. Undersøgelsen var et led i museets
systematiske forsøg på at tilvejebringe et overblik over det ældste Rønne. Ved udgravningen frilagdes
dele af et gulvlag fra en stenbrolægning, (ler formentlig stammer fra renæssance. Undersøgelsen var
foranlediget af fund af en del keramik og knogler i forbindelse med ombygning af teateret
BMR 1117
Bebyggelse - Nyere tid

Jørgen Seit Jespersen

87. Grisby
06.04.03 Ibsker

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

Partiel udgravning, fortsat fra 1982, fortsættes ved lejlighed. I 1984 undersøgtes ca. 15 m2. Bopladsen
ved Grisby består af kulturlag indlejret i en strandvold fra litorinahavets maksimum. Bosættelsen
strækker sig antagelig over nogle århundreder og det økonomiske grundlag for bopladsen har været
fiskeri, sælfangst og jagt på vildsvin. Faunarester er bevarede ligesom keramik, der foreligger i en
bornholmsk særtype med tapformede bunde og gennemboringer af karvæggen under randen. Af økser
foreligger fragmenter af sleben Limhamnøkser og et par diminutive skiveøkser af flint. Med hensyn til
flint har man udnyttet den lokale kugleflint, der ikke kan anvendes til meget andet end tværpile.
Bopladsen er fundet af amatørarkæologer og prøvegravet af BMR
NM I 4854/83

Peter Vang Petersen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

88. Melstedgård
06.04.05 Østerlarsker

Gårdtomt

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 222. Delundersøgelse af en gårdtomt under den nuværende Melstedgårds stuehus i forbindelse med
restaurering og indretning af gården til landbrugsmuseum. Ved udgravningen (der er fortsat 1985) er
konstateret en ældre anlægsfase forud for det nuværende stuehus fra 1796. Det ældre stuehus, der
sandsynligvis er opført i slutningen af 1600-tallet, var bygget direkte på det skrånende terræn. Der
konstateredes flere ombygnings- og reparationsfaser
BMR 1176

Niels-Holger Larsen
Jørgen Seit Jespersen
Lars Jørgensen

Bebyggelse - Nyere tid

Maribo Amt
89. Sparregården
07.01.01 Brarup

Skaldynge

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 222. Undersøgelsen formede sig som en sondering/prøvegravning med det formål at konstatere
bopladslagenes udbredelse, datering og nedbrydningsgrad. I alt udgravedes et areal På 35 m2.
Undersøgelsen ønskes fortsat ved lejlighed. Sparregårdbopladsen har karakter af en regulær
køkkenmødding med skallag af indtil 50 cm tykkelse, der strækker sig langs foden af et lavt bakkedrag
over en strækning af mindst 40 m og en bredde af 5-15 m. Foruden et rigt indhold af affaldsflint og
faunarester findes i skallaget et rigt redskabsinventar, flint- og bensager samt keramik. Af anlæg er
påtruffet 3 stensatte kogesteder. Dateringen af de undersøgte dele af skaldyngen er mellemste og yngste
Ertebølletid, og det er til denne periode lykkedes at fastlægge litorinahavets niveau, idet der neden for
køkkenmøddingen er lokaliseret marine gytjelag med udsmid fra bosættelsen. Bopladsen er fundet af
amatørarkæologer i 1973
NM I 1121/75
Bebyggelse - Ældre stenalder
Skaldynge - Ældre stenalder

Peter Vang Petersen

90. Fribrødreå
07.01.06 Maglebrænde

Skibsværft

Årsag ikke oplyst

Vik./midd.

sb. 18. I 1982 og 1983 har Vikingeskibshallen i samarbejde med museet Falsters Minder og flere afd.
ved Nationalmuseet foretaget arkæologiske undersøgelser af et skibsværft fra sidste halvdel af 1000tallet ved Fribrødreå på Falster. I 1984 har arbejdet været koncentreret om en geologisk kortlægning af
området med hovedvægten lagt på landskabets udformning ca. år 1100. Undersøgelsen blev udført af
fa. Geokon A/S, der ud fra bl.a. 106 boringer har været i stand til at give svar på en række af de
spørgsmål, som de tidligere års undersøgelser havde givet anledning til. Det er således påvist, at det
tykke fundlag fra værftsaktiviteten ligger i det gamle åløb, som har snoet sig gennem dalen, og indtil nu
er der kun udgravet nogle få procent af dette lag. Endvidere er det lykkedes at påvise et område, hvor
aktiviteterne har foregået på tørt land, og hvortil har ført en hulvej. Fundet fremkom ved
entreprenørarbejde
VIR 57/82

Jan Skamby Madsen

Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

91. Klintehøj
07.04.01 Birket

Boplads

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 133. Prøvegravning foretaget efterår 1984. Et system af grøfter (l00 m2) gravedes igennem
kulturlaget ned i undergrund. Sagen opstod i 1984 og afsluttedes samme år. Prøvegravningen viste
tilstedeværelse af et kulturlag, hvis afgrænsning ikke nåedes inden for det 40 x 18 m store areal, der
undersøgtes (som landmanden havde efterladt udyrket til formålet). Kulturlaget er op til ca.0,30-0,40
meter tykt og af ret homogen konsistens, stedvis med kraftige brandspor, der samler sig i
koncentrationer, stedvis med rester af stenlægning. Aflejringen er temmelig ødelagt af
planterødder/dyrkning. Dette skønnes også at gælde de dele af kulturlaget, der lig er uden for
undersøgelsesområdet. Fund af oldsager: Skår (mellemneolitiske - tidlig), fragment af tyndnakket økse,
fragment af senneolitisk spydblad, etc. bearbejdet flint af neolitisk karakter. Begrundelse for
udgravningsaktiviteten. Det er synd, at lokaliteten er beskadiget. Bopladsen minder ved sin beliggenhed
i terrænet en del om f.eks. Troldebjerg: ved foden af en skrænt, ud mod en tidligere ferskvandssø.
Hovedparten af de mellemneolitiske skår fandtes ved besigtigelsen, forud for prøvegravning. Der er
undersøgt og registreret meget få neolitiske bopladser på Lolland-Falster, sammenlignet med de mange
megalitanlæg, der er kendt i landsdelen. Klintehøj ligger ret tæt ved jættestuen Glentehøj. Fundets
fremkomst. Lodsejeren pløjer modsat sin forgænger, således at jorden vendes fra foden op ad skrænten.
Derved går markredskaber dybere og berører kulturlaget. Dette var anledning til, at stedet blev fundet
LFS 800-1984-36

Karen Løkkegaard Poulsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Odense Amt
92. Sellebjerg
08.01.02 Birkende

Brønd og hustomt

Årsag ikke oplyst

Germansk jernalder

sb. 28. Ca. 1 m dyb brønd, hvis nederste del var foret med træplanker og med formodede spor af
risfletning. Indhold bestående af tørveagtig jord med mange knogler, keramik (ornamenteret
germanertidskeramik og kuglekar med indadbøjet rand) og en vævevægt af ubrændt ler. Hustomt
udgravet af FSM. På pladsen fremkom endvidere en række gruber fra yngre stenalder. Pladsen kun
delvis undersøgt i forbindelse med et kloakeringsarbejde (Langeskov Kommune)
KTM 72
Bebyggelse - Germansk jernalder

Erland Porsmose

93. Sellebjerg
08.01.02 Birkende

Hustomt/brønde

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 28. På spildevandsledning undersøgt 1.080 m2 med stolpehuller efter et øst-vestvendt hus af
Vorbasse/Lundsgaard type fra 300-600 AD samt 2 brønde, hvoraf den ene indeholdt
vikingetidskeramik, træ indsendt til C14 datering af Kerteminde Museum
FSM 6211

Henrik Thrane
Claus Madsen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

94. Ladby
08.01.06 Kølstrup

Bådgrav

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 6. I forbindelse med en istandsættelse af højen af skibsgraven i Ladby er der foretaget undersøgelse
af højen ved en række snit. Herved er det klarlagt, at hele højen er anlagt i vikingetiden, samt at højen
var begrænset af cirkel på 29 m i diameter af rejste stolper, ca. 20 cm i diameter
FSM 1923

Henrik Thrane

Gravhøj - Vikingetid

95. Fyns Hoved
08.01.12 Stubberup

Affaldslag/kanonfragment

Årsag ikke oplyst

Renæssance

sb. 102. På stedet fundet et fragment af en bronzekanon ca. 1625. Besigtigelse og prøvegravning i
kystklinten førte til konstatering af et mørktfarvet kulturlag, isprængt ildskørnede sten, knogler samt
renæssancekeramik
KTM 77

Erland Porsmose

Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

96. Skaghorn
08.02.07 Helnæs

Boplads

Årsag ikke oplyst

Yngre stenalder

sb. 20. Undersøgelse af et udsmidslag fra en boplads, der er bortgravet af havet (Lillebælt).
Udsmidslaget ligger indlejret i tørv, der ligger i selve strandkanten. Tørven er under så hurtig
nedbrydning, at udsmidslaget kan forventes borteroderet i løbet af 3-5 år. Lagets beskyttelse i tørv
medfører, at også organisk materiale er særdeles velbevaret. Fundmaterialet, der består af store
mængder flint, keramik og knogler, dateres entydigt til MN Ia. Da lokaliteten er under naturlig
nedbrydning, kan ingen lov hjælpe økonomisk med midler til at redde dette hidtil enestående kulturlag.
Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af amatørarkæologer fra Århus plus økonomiske midler fra
FHM.
FSM 4087, FHM 2872
Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

97. Sarup
08.02.09 Hårby

Befæstet anlæg

Årsag ikke oplyst

Yngre stenalder

sb. 19. Efterundersøgelse i 1984 På et par af de voldgrave, der var fladeafdækket i den tørre sommer
1975. En voldgrav fra det ældste anlæg (Fuchbergfasen) viste tydelige spor efter genopgravninger i
faserne MN I og MN III. En voldgrav i det yngre anlæg (Klintebakkefasen) viste spor efter fire
genopgravninger inden for den tid, hvor graven har været indrammet af et kraftigt stolpehegn. Årets
undersøgelser var vigtige for at fastslå en del tidligere gjorte iagttagelser i gravsystemerne
FHM 1789, FSM 50

Niels H. Andersen

Sarupanlæg - Yngre stenalder

98. Emmelev Mølle
08.03.02 Hjadstrup

Gravhøj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 41. Den overpløjede gravhøj består af mindst tre højfaser. De to ældste faser, der har diameter på
henh. 17,5 x 15 m, omfatter begge centralt anlagte, til dels rektangulære stenrammegrave (grav C og
D). Grav C, der indvendig måler 2,0 x 0,9 m, er orienteret ØNØ-VSV. Graven indeholdt et bæger af
Globs type D5. Grav D, der lå 1/2 m syd for grav C, er Ø-V orienteret og måler indvendigt 2,9 x 1,4 m.
Den gravlagte, hvoraf intet er bevaret, var udstyret med et bæger af Globs type I, en stridsøkse af Globs
type I samt en ravperle med gennemboring. Dele af en trækiste var repræsenteret ved enkelte større
fragmenter af en forkullet træplanke (prøve indsendt til C14 datering). Grav C og D kan ud fra
inventaret dateres til bundgravstid. Den tredje og yngste højfase indeholdt et centralt anlagt, fundtomt
og stærkt forstyrret Ø-V orienteret kisteleje, nedgravet i grav Ds sydøstlige kvadrant. Højfasen, der har
en diameter på 22 m, har været omgivet af stolper med en indbyrdes afstand på gennemgående 2 m.
Uden for stolpesætningen forekommer dele af en forstyrret randstenskæde
FSM 6037

Asger Lorentzen

Gravhøj - Yngre stenalder

99. Bellingevej
08.04.01 Bellinge

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 55. Inden for et ca. 30 meter bredt felt er der afdækket i alt 10 velbevarede huskonstruktioner af
yngre romertids/ældre germanertids type med afrundede gavle og dobbelte vægstolper. Samtlige huse
er orienteret VNV-ØSØ, og er fordelt på 3 koncentrationer, adskilt af fundtomme flader. Pladsens
østligste hus støder umiddelbart op til et vådområde, der kantes af et op til 30 cm. tykt, fundfattigt lag
med udsmid fra bopladsområdet. Det meget sparsomme keramikmateriale tillader indtil videre ikke en
snævrere datering end yngre romertid/ældre germanertid. Udgravningen finder sted i forbindelse med
omlægning af en hovedlandevej
FSM 6042
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Jørgen A. Jacobsen

100. Vestergadc 70-74
08.04.07 Odense

Grubehuse/Brønd

Årsag ikke oplyst

Vik./tidlig midd.

sb. 65. Samling af stolpehuller og gruber. Et delvis bevaret grubehus indeholdende keramik og
tenvægte. En større brønd fra o. 1300 eller lidt senere er det yngste nogenlunde dateret. Et ikkefærdiggjort cirkelformet bronzesmykke (eller matrice) hører til blandt fundene. Dekoreret i Borrestil.
Udgravningen foretaget i forbindelse med nybyggeri
KMO VG 84

Eskil Arentoft

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

101. Falen
08.04.09 Sanderum

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 14. Langs randen af et højtliggende plateau med stejle skråninger ned mod et vådområde, er der
inden for et felt på 110 x 11 m undersøgt dele af en boplads fra ældre jernalder. Udover et antal
keramikførende gruber blev der i feltets midte afdækket en huskonstruktion, ca. 5 m bred og min. 12 m
lang. Kun de tagbærende stolper var bevaret. I feltet blev registreret enkelte andre grupper af
stolpehuller, der antyder tilstedeværelsen af yderligere, nu bortpløjede huse i feltet. Keramik fra
gruberne dateres til førromersk jernalder, per. II/IIIa
FSM 5471

Asger Lorentzen

Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

102. Højme I
08.04.09 Sanderum

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Germansk jernalder

sb. 15. 1.275 m2 felt udgravet på Naturgas Fyn tracé. Flere stolpekonstruktioner, hvoraf to med
sikkerhed langhuse Ø-V af Vorbasse/Lundsgårdtype. Henover bopladsen højryggede agre med 30 cm
muldlag under det recente muldlag
FSM 5473

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Ager/mark - Udateret

103. Højme II
08.04.09 Sanderum

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 13. Umiddelbart op til et bopladsområde fra yngre romertid/ældre germanertid (Højme I), blev der
undersøgt en mindre flade med anlægsspor, der med nogen usikkerhed kan dateres til ældre romertid.
Anlæggene omfattede såvel mindre gruber som kogegruber samt et antal stolpehuller. Ingen af
anlæggene syntes at indgå i konstruktioner. De topografiske forhold tyder på, at bopladsens centrale del
er beliggende vest for det i gasledningstracéet undersøgte areal
FSM 5472
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder

Jørgen A. Jacobsen

104. Lindebjerg
08.06.08 Skovby

Gruber/kogegruber

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 53. Efterundersøgelse på boplads fra senneolitikum med kornfund, gruber og kogegruber undersøgt,
samt en brandplet
FSM 1701

Henrik Thrane

Grube - Yngre stenalder

105. Tybrind vig
08.07.21 Ørslev

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 13. Fortsat udgravning fra 1983. Der undersøgtes et 10 m langt, 1 m bredt snit, der strækker sig N-S
fra den gamle strandbred og ud i de tilgrænsende marine lag. Øverst består lagfølgen af et indtil 1,5 m
dybt gytjelag, der hviler på et ca. 1 m dybt lag af gytje og sand. Aflejringen, der er oldsagsførende fra
top til bund, er C14 dateret til 4500-3200 f.Kr. og omfatter både den ældre, ikke keramiske
Ertebøllekultur og den yngre keramiske Ertebøllekultur. I den øverste gytjeaflejring blev der foruden
træredskaber fundet rester af ødelagte fiskegærder, brudstykker af en vidjeflettet ruse (Kalven) samt
snore, tovværk og flere tekstilrester i nålebindingsteknik. Alle fund er registreret i såvel plan som
tredimensional opmåling og snittets østvej er opmålt. Fundet er fremkommet ved erosion af havbunden
FHM 2033

Søren H. Andersen

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

106. Klappen
08.08.03 Fraugde

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 1. Inden for vejtracéet er undersøgt dele af et bopladsområde med flere sammenhængende
materialegruber og et antal stolpehuller, der imidlertid ikke lod sig indordne i sikre konstruktioner. En
cirkulær, stejlt tragtformet nedgravning, opfyldt med bopladsmateriale må tolkes som en brønd.
Keramikmaterialet daterer pladsen til førromersk jernalder, periode II/IIIa. Udgravningen fandt sted i
forbindelse med etablering af en omfartsvej omkring Odense
FSM 6024

Jørgen A. Jacobsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Svendborg Amt
107. Gudme
09.01.04 Gudme

Boplads

Årsag ikke oplyst

Jernalder

Boplads, 200-1100 e.Kr. Overfladeafsøgning og registrering af skattejægeres metaldetektorfund.
Fortsættelse af undersøgelser fra 1983
FSM 999
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Claus Madsen

108. GudmeI
09.01.04 Gudme

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Y.j./vik.

sb. 144. Partiel udgravning, fortsættes ad åre. Anlæggene ikke helt udgravet. I alt undersøgt ca. 700 m2.
Siden 1885 er der på en lille mark SØ for Gudme fundet 11 solidi, utvivlsomt en splittet møntskat, samt
denarer og andre løsfund af metalsager og glasperler fra perioden yngre romersk jernalder/vikingetid.
Til konstatering af eventuelle bopladsspor på stedet afgravedes ca. 700 m2, hvorved der fremkom rester
af mindst 7 huse, der i datering synes at modsvare metalfundene fra overfladen. Urørte bopladslag
fandtes ikke, og pløjning havde fjernet væg- og dørstolper til de fleste huse. Velbevarede var dog to
huse med dobbelte vægstolper og rundede gavle fra 4. eller 5. årh. Fyldskifterne var meget fundfattige,
og der fandtes ingen urørte rester af oppløjede møntskatte. Undersøgelsen gør dog en samhørighed med
solidiskatten og samtidige huse sandsynlig. Fundet er fremkommet via detektoramatører
NM I 2498/78

Peter Vang Petersen

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

109. Stenhøjgård
09.01.04 Gudme

Skattefund

Årsag ikke oplyst

Ældre germansk jernalder

sb. 76. 134 stk. sølv og 3 stk. guld, blikbarrer, hægter og maller, smeltedråber, dele af sølvkar m.m.
fundet på 24 m2 ved metaldetektorskattejagt. Eftergravning viste tilstedeværelse af kulturlag
FSM 1910

Henrik Thrane

Depotfund/skattefund/offerfund - Germansk

110. Tøjmosevej
09.01.04 Gudme

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Yngre Bronzealder

I forbindelse med naturgasarbejdet har museet i juni og oktober måned undersøgt 5 bopladser
(begrænsede dele af dem) fra yngre bronzealder. Karakteristisk for pladserne er deres store indhold af
keramik og især flint. 2 af pladserne var synlige i fladen ved siden af tracéet over et meget stort areal
SOM 40-84 44-84, 50-84, 45-84, 46-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder

111. Tøjsmosevej
09.01.04 Gudme

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

I forbindelse med naturgasarbejdet undersøgte museet i juni og oktober 4 bopladser fra ældre jernalder,
fortrinsvis sen førromersk jernalder. Ingen af pladserne kunne undersøges i fuld udstrækning, men
kunne iagttages i overfladen ved siden af tracéet
SOM 41-84, 42-84, 44-84, 49-84
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Per O. Thomsen

112. Tøjsmosevej
09.01.04 Gudme

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Udateret

I forbindelse med naturgasarbejde undersøgte museet i oktober 1984 4 mindre dele af større
bopladsområder. Ingen af pladserne frembragte oldsager, der gav mulighed for datering
SOM 43-84, 47-84, 48-84, 51-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Udateret
Grube - Udateret

113. Skovø
09.02.01 Bøstrup

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

1600-tallet

sb. 67. I forbindelse med anlægsarbejder er der på den vestlige del af Siø, der tidligere under
betegnelsen Skovø udgjorde en selvstændig ø, ved opsamling og en lille prøvegravning påvist en
formodet gårdtomt, der gav sig tilkende som et ca. 50 x 30 m stort område med mørkfarvet kulturjord.
Denne indeholdt betydelige mængder keramik, dyreknogler samt enkelte metalbeslag og stumper af
vingetegl. Bebyggelsen synes at kunne dateres til 1600-tallet og bekræfter således et notat fra 1692 ved
søkortsdirektør Jens Sørensen, "Skovsø. Græs og skov og i hus på"
LMR 11544

Jens Bech

Kulturlag - Nyere tid

114. Brogade
09.02.03 Rudkøbing

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

17.-20.årh

I forbindelse med en omfattende sanering af 5 ældre ejendomme i Brogade i Rudkøbing er nye
funderingsgrøfter mv. blevet udnyttet til profilopmålinger og -beskrivelser. Samtidig er der fra de
afgravede øvre fyldlag tilvejebragt et meget stort fundmateriale, først og fremmest keramik fra 16001800-tallet, men også enkelte genstande af sten, ben, læder og træ. Et prøvefelt i tilknytning til de
sanerede bygninger viste sig desværre at dække et område med omfattende forstyrrelser af jordlagene.
Der vil i forbindelse med tilsvarende saneringsarbejder i 1985 blive anlagt prøvefelter flere steder i
Rudkøbing by
LMR u.nr.

Jørgen Skaarup

Kulturlag - Nyere tid

115. Birkemose V
09.02.09 Tullebølle

Kulturlag/gruber

Årsag ikke oplyst

Neo./æ.j.

sb. 72. Ved Birkemose på Nordlangeland har museet med støtte fra rigsantikvaren foretaget
prøvegravning af et større bopladsområde med fund fra Maglemosekultur, tragtbægerkultur og
førromersk jernalder. Tragtbægerfundene samlede sig N for resterne af et stordyssekammer og bestod
af forskellige gruber og anlægsspor, der ud fra keramik og flintredskaber kan dateres til overgangen
TN/MN. Formentlig er der tale om rester af den boplads, hvortil dyssen har hørt. Bopladsområdet er
fundet i 1982 i forbindelse med besigtigelse af megalitgraven Tullebølle sb. 15
LMR 11379
Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jørgen Skaarup

116. Kaagården
09.03.04 Lindelse

Jordfæstegrave

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 60. På østhældet af en lille hatbakke nær Storebælt har museet i 1984 foretaget en prøvegravning af
en vikingetidsgravplads, hvorfra der i slutningen af forrige århundrede var optaget en del rige gravfund.
I 10 søgegrøfter lokaliseredes 16 grave, hvoraf 7 undersøgtes. Gravene var alle jordfæstegrave - de
fleste med stendække. En af dem rummede 2 lig, i en anden fandtes rester at et hesteskelet. Kistespor
var ikke bevaret. Gravgodset var ret ordinært: Jernknive, spænder og perler af glas og bronze.
Dobbeltbegravelsen rummede et mere usædvanligt stykke: En 22 cm lang, togrenet jerngaffel med
rester af et svært træskaft muligvis en stegegaffel? Undersøgelserne ventes fortsat i 1985. Foreløbig er
arealet med støtte fra rigsantikvaren friholdt for dyrkning
LMR 11563

Annemarie Kruuse
Jørgen Skaarup

Gravplads/grav - Vikingetid

117. Spodsbjerg
09.03.05 Longelse

Kulturlag/gruber

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 18. Ved Spodsbjerg på Langelands østkyst har øens museum i samarbejde med Folkeuniversitetet
fortsat de flerårige undersøgelser af en meget stor og fundrig boplads fra tragtbægerkulturens slutafsnit.
I 1984 gravedes i den sydøstlige del af bopladsområdet samt i udsmidslagene udenfor begge steder
fremkom mængder af keramik, flint, ben og tak. Faunalevnene er indgået i en igangværende
nybearbejdning af samtlige faunarester fra de langelandske stenalderbopladser. Undersøgelser i
Spodsbjerg afsluttedes i september med anlæggelse af et stort antal søgefelter over hele bopladsnæsset.
Der blev kun påvist få, men til gengæld ganske interessante anlægsspor, bl.a. en mulig ovn. Huse, hegn
eller grøfter fandtes der ingen sikre spor af
LMR 9688

Jens Bech

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

118. Gulstav Vesterskov
09.03.06 Magleby

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 111. I en leret strandbrink ud for Vesterskov er ved skred blotlagt et mindst 25 m langt og indtil 0,6
m tykt tidlig-neolitisk kulturlag med mange mindre sten, trækul, flint, keramik og faunarester. Laget har
uregelmæssigt forløbende underkant med spor af flere mindre nedgravninger. Mod nord falder
kulturlaget ned mod en lille tilgroet mose, hvis gytjeaflejringer ligeledes indeholder faunalevn og TRB
keramik. En menneskeknogle er også fremkommet i mosen i forbindelse med et par små
prøvegravninger i foråret 1984. Bopladsen fundet af amatørarkæologer i 1983
LMR 11627
Kulturlag - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Udateret

Jørgen Skaarup

119. Magleby Nor
09.03.06 Magleby

Hyttetomter

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 109. På en tidligere holm i det inddæmmede Magleby Nor på Sydlangeland er der udgravet en lille
boplads fra ældre Maglemosekultur. Nær holmens nordbred afdækkedes 2 fundkoncentrationer
(hyttetomter?) med redskaber og afslag af flint samt enkelte knoglestumper og benredskaber.
Yderligere faunalevn fandtes i udsmidslag uden for holmen, her dækket af atlantiske
transgressionsaflejringer. Redskabsinventaret er så domineret af mikrolitter, at det må være rimeligt at
tolke fundet som en lille, stærkt specialiseret sæsonboplads f.eks. til fuglejagt. Fundet i 1982 ved
museets rekognosceringer i noret
LMR 11372

Jens Bech

Bebyggelse - Ældre stenalder

120. Damsbo
09.04.15 Jordløse

Megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 41. En af fem overpløjede megalitgrave på en enkelt mark blev undersøgt i efteråret 1984.
Strandsporene efter kammerets 11 bæresten viste, at det oprindelig har været 4,6 m langt (øst-vest) og
2,44 m bredt. Kammeret var anlagt på skrånende terræn ned mod Helnæs Bugt. Omkring kammeret har
været en ca. 110 cm bred lerbræmme, uden på hvilken igen der var en 20 cm dyb og 1 m bred, jævnt
nedgravet grøft fyldt med en stenlægning bestående af hovedstore sten. Stenlægningen var afgrænset af
parallelle, regelmæssigt lagte sten. I stenlægningen fandtes keramik fra Fuchsbergfasen. I kammeret
fandtes ca. 350 oldsager, heriblandt et par knogledynger, ca. 50 flækker, 15 økser, 10 ravperler og en
rigt ornamenteret stridsøkse. Kammerets fund er fra den sene del af tragtbægerkulturen
FSM 3527, FHM 2639

Niels H. Andersen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

121. Damsbo Skjoldmose
09.04.15 Jordløse

Langdysse

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 18. Afrensning af længdesnit i langdysse, registreret som C-høj, der er under så kraftig nedbrydning
af havet (Helnæs Bugt), at over halvdelen allerede er ødelagt. I længdesnittet fandtes spor efter to
stenkamre, hvoraf det ene allerede var styrtet ned på stranden. Det andet stenkammer var delvis bevaret,
men allerede stærkt undermineret. Ingen lovparagraf giver midler til en redningsudgravning af dette
anlæg. Undersøgelsen varede kun en uge og blev bekostet fra privat side: Kreditforeningen Danmark,
10.000 kr
FSM 6384, FHM 2740
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

122. Ollerup-Sørup
09.05.00

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Y.st./germ.

Ved linjekontrol på NGF-strækningen Ollerup-Sørup, registrerede museet i december 1984 15
bopladser på linjen. Ingen af pladserne blev undersøgt, grundet det fremskredne tidspunkt for
anlægsarbejdet. Dateringsmæssigt er pladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder repræsenteret
stærkest, men enkelte lokaliteter kan forsigtigt: dateres til neolitikum og yngre jernalder
SOM 55-84 til70-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder

123. Bregninge Præstegård
09.05.02 Bregninge

Urner og gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

I forbindelse med rekognoscering og linjekontrol på Tåsinge, på cykelsti til Langeland, registrerede
museet enkelte bopladsspor i 1984. Ligeledes lykkedes det museet at redde 2 urnegrave fra sen FRJA,
fra et område, der undersøgtes forebyggende i 1983, men hvor visse dele ikke kunne undersøges.
Urnerne ligger syd for en stor fredet høj og den ene af urnerne indeholdt foruden brændte ben resterne
af en jernfibula
SOM 3-84

Per O. Thomsen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

124. Knudsbølle
09.05.02 Bregninge

Megalittomt

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 35. I juni måned undersøgte museet en dyssetomt fra TNC, der var truet af total ødelæggelse, idet
lodsejeren ønskede at fjerne et generende stentæppe lige under pløjelaget. Tomten var meget medtaget,
men det lykkedes at identificere kammerbunden og enkelte stenspor. Gravgodset var meget sparsomt,
men der var nok til dateringen. I den forbindelse konstateredes det, at en nærliggende jernalderboplads
strækker sig over et meget stort område og havde bl.a. forstyrret højens periferi
SOM 4-84

Per O. Thomsen

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

125. Skansen
09.05.02 Bregninge

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 70. I august 1984 undersøgte museet et interessant vådeområde på Tåsinge med henblik på
bebyggelsesstudier. Undersøgelsen var begrænset til nogle få grøfter. I flertallet af grøfterne
konstateredes mesolitisk flint i tynde, mørke kulturlag
SOM 35-84
Kulturlag - Ældre stenalder

Bodil Holm Sørensen

126. Sellebjerg
09.05.05 Kirkeby

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitkum

sb. 23. I september måned lavede museet en mindre prøveundersøgelse af en Maglemoseboplads ved
Kirkeby, der er stærkt truet af grusgravning. En egentlig undersøgelse af det truede område håbes
gennemført i 1985, hvis rigsantikvaren bevilger penge. Museet har fået gennemført en midlertidig
standsning af grusgravning op til bopladsen med lodsejerens velsignelse, indtil undersøgelsen i 1985 er
gennemført. Fundet er fremkommet ved en amatørarkæologs fund af karakteristisk Maglemoseflint
SOM 26-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Ældre stenalder

127. Vindbjerg
09.05.10 Skårup

Boplads

Årsag ikke oplyst

Y.br./æ.j.

sb. 73. I forbindelse med naturgasarbejdet undersøgtes i februar 1984 et mindre bopladsområde. Der
påvistes ca. 125 anlæg i det ca. 1.000 m2 store felt, nemlig stolpehuller, affaldsgruber - ofte store og så
tætliggende, at de var sammengravede - samt forbløffende få kogegruber. Om end der kan udskilles
visse forløb i stolpehullerne, er det ikke lykkedes at udskille huse eller andre klare sammenhænge. De
fundne genstande tilhører altovervejende FRJA; således må flertallet af gruberne placeres her, og på
grund af ensartethed i fyld mellem disse og stolpehullerne må disse også tilhøre denne tid. Tre
sammengravede og en isoleret grube vestligt i feltet er dog klart fra YBA, periode V
SOM 11-84

Jens-Aage Pedersen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

128. Vindmøllergård
09.05.10 Skårup

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Y.br./æ.j

sb. 81. I forbindelse med anlæggelse af naturgas blev i juni måned undersøgt et mindre bopladsområde.
Resultatet af undersøgelsen blev en større mængde keramik og en mindre del flint fordelt på to anlæg
fra sen FRJA og 16 større anlæg fra yngre bronzealder, per. VI. Samtlige anlæg havde en
bevaringstilstand, der ved fremtidige jordarbejder i området må kræve en egentlig undersøgelse. Der er
ingen tvivl om at, der på lokaliteten ligger en rimeligt bevaret bebyggelse fra periode VI og FRJA
SOM 24-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

129. Ryttervej I
09.05.13 Svendborg

Gruber/stolpebuller

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 70. På en lav tilnærmelsesvis cirkulær holm fandtes rester af en boplads beliggende ned til kanten af
tidligere sø. Der fandtes intet udsmidslag i den tidligere sø. Bopladsen manifesterer sig ved kogegruber
og affaldsgruber samt enkelte stolpehuller. Langt de fleste anlæg var dog næsten pløjet bort og 4-5
anlæg kunne iagttages som totalt oppløjede i pløjelaget og kunne ikke ses i undergrunden. De
registrerede anlæg kan dateres til yngre bronzealder, formodentlig periode VI, dateret på keramik
SOM 18-84
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Per O. Thomsen

130. Ryttervej II
09.05.13 Svendborg

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 69. Undersøgelsen afslørede et større bopladsområde bestående af større og mindre affaldsgruber.
kogestensgruber og et begrænset antal stolpehuller. Stolpehullerne udviser ingen struktur, og deres
bevaringstilstand er svingende. Ligeledes er grubernes bevaringstilstand svingende. Således er flertallet
af kogegruberne, der er placeret østligt på det undersøgte område, kun bevaret i bundniveau- 7-8
kogegruber var totalt oppløjede og forsvandt ved muldafrømningen. Det, der gør pladsen en smule
interessant, er et righoldigt keramik- og flintmateriale, der altsammen kan dateres til yngre bronzealder
per. VI
SOM 19-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

131. Sct. Jørgens Kirke
09.05.13 Svendborg

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

I forbindelse med naturgasarbejde overvågede museet gravning af tracé i område, hvor der ligger
Ertebølleudsmidslag. På landjorden blev kulturlaget ikke berørt direkte, men fylden indeholdt adskillige
oldsager fra Ertebølletid. Naturgasarbejdet berørte derimod det submarine udsmidslag, og tæt op til
kysten dukkede mange oldsager frem af den opgravede fyld. Den opgravede fyld blev placeret på 1,5 m
dybt vand, hvorfor en større indsamling af oldsager ikke var mulig. Det lykkedes dog at bjærge et
repræsentativt materiale
SOM 27-84

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

132. Holmbo
09.05.16 Øster Skerninge

Gravhøj

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 38. Overpløjet høj med central stendynge fra bronzealderens slutning med importeret urne og
ragekniv, randstenskæde delvis bevaret. Graven lagt på mark med lav jordvold, i undergrunden ardspor.
Under marklaget stor grube med MN V keramik
FSM 1247

Claus Madsen

Grube - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder
Ager/mark - Oldtid

133. Gravermarken
09.07.04 Rise

Urnegrave

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 134. NV for Rise kirke er undersøgt en lille fladmarksgravplads fra førromersk jernalder. Pladsen
indeholdt 6 brandpletter og 1 urnebegravelse med bikar. Nord for gravpladsen påvistes på samme mark
rige bopladslag fra samme periode. Gravpladsen blev ikke afgrænset mod syd og øst, men synes her
dækket af et svært muldlag. Pladsen er fundet af Jørgen Skaarup i februar 1984 i forbindelse med
rekognoscering omkring megalit gravtomten Rise sb. 129
LMR 11596
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Annemarie Kruuse

134. Møllegabet
09.07.07 Ærøskøbing

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 7. I samarbejde med fynske og ærøske sportsdykkere har museet foretaget en supplerende UVarkæologisk undersøgelse på Møllegabbopladsen. Ved hjælp af et specialbor lånt af Skibshistorisk
Laboratorium er i forlængelse af en tidligere opmålt profilvæg i gytjelagene ud for bopladsen optaget
en godt 1 m høj borekærne. Denne er blevet analyseret for sit indhold af mollusker på Danmarks
Geologiske Undersøgelse, hvorved det for første gang inden for det sydfynske område er lykkedes at få
et billede af den senatlantiske molluskelfauna og dermed en bedre forståelse af
landsænkningsproblematikken i området. Bopladsen er lokaliseret i 1972 af ærøske sportsdykkere
LMR 8895

Jørgen Skaarup

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hjørring Amt
135. Børglum Kloster
10.01.02 Børglum

Brønd/ishus

Årsag ikke oplyst

1600-1700-tallet

Umiddelbart syd for Børglum Klosters hovedbygning konstateredes en stor stenbygget brønd. I
brønden er senere anlagt et ishus(?). Brønden var ca.4 m i diameter, dybden ukendt, og sat af store
kampesten, hvoraf tre skifter blev delvis frilagt. I brøndrøret er senere anlagt et ishus(?) med skrå
stenbyggede sider og tilnærmelsesvis plan stenlagt bund. Brønden var gravet gennem et mørkt, lagdelt
affaldslag, der ud fra keramik må dateres til 1600-årene. Fylden i ishuset, nedbrydningsmateriale med
keramik og knogler, kan dateres til 1700-tallet. Undersøgt efter henvendelse fra Børglum Klosters ejer
grundet sammensynkninger i en stenpikket gårdsplads
VHM 94/1983

Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Nyere tid
Kloster - Nyere tid

136. Stoksted mark
10.01.14 Tårs

Jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 117. Graven er beliggende umiddelbart syd for en grav af samme type undersøgt i 1981. Stenbygget
grav bygget af 3-4 skifter sten og med 4 overliggere. VNV-ØSØ orienteret. Bundfladen 2,2 x 1,0 m
stor, dybde under dæksten ca. 1 m. Oldsager på bundens sydside og vestende: 7 lerkar, en dynge
småsten, 2 jernknive, en kraftig jernpilespids liggende på en dynge svine- og fåreknogler, en bronzering
samt en bronzenål, en bronzeknap(?) og en hannoveransk fibula siddende i tekstilrester. Fundet ved
markarbejde
VHM 106/1981
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Per Lysdahl
Sven Østergaard Jensen

137. Vrejlev Kloster
10.01.16 Vrejlev

Kælder/Grave

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

I området mellem Vrejlev kirke og Vrejlev Klosters nuværende nordfløj konstateredes nær nordfløjen
rester af en kælder samt fundament rester fra en vestre korsgang I forbindelse med denne fremkom også
rester af en bygning beliggende vest for korsgangen. Bygningens størrelse kunne ikke afgøres ud fra de
udlagte felter. Der konstateredes 5 sikre grave, en med kranium og kistespor, en med ligspor og to med
kistespor samt to usikre grave. Ingen af gravene blev nærmere undersøgt. Fundamentsresterne og
gravene dateres ud fra keramik til middelalder, støttet af skriftlige kilder. Kælderen dateres ud fra bl.a.
en Chr. IX mønt til nyere tid. Keramikfundene spænder i øvrigt fra 1100-tallet til nutiden. Undersøgt
efter anmodning fra Vrejlev menighedsråd og Vrejlev Klosters ejer, og efter aftale med rigsantikvaren
VHM 97/1983

Sven Østergaard Jensen

Gravplads/grav - Middelalder
Kloster - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Kloster - Nyere tid

138. Dronninglund Slot
10.02.03 Dronninglund

Fundamenter

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 354. I slottets sydfløj er undersøgt dele af en i ældre tid nedrevet munkestensmur på en syld af store
granitsten. Det er antagelig den oprindelige middelalderlige sydfløjs vestgavl. Vest herfor også i
sydfløjen - er registreret dele af endnu en munkestensmur på kraftige syldsten. Antagelig også
middelalderlig. I sydfløj er undersøgt en grube med to kokranier og enkelte andre knogler dækket med
læsket kalk. Antagelig 1700-tallet. Fundet ved restaurering/ombygning af Dronninglund Slot
VHM 284/1984

Per Lysdahl
Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Middelalder
Herregård - Middelalder
Herregård - Nyere tid

139. Sæbygård
10.02.14 Volstrup

Fundamenter

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 153. Ved nedgravning af regnsvandsledninger fremkom fundamenter dels på gårdspladsen dels
mellem gården og den vestlige voldgrav. Fundamenterne på gårdspladsen omfatter et N-S orienteret
kampestensfundament med kalkrester og aftryk af munkesten samt en NV-SØ orienteret kassemur af
munkesten på kamp. Udaterede. Vest for gården fandtes to NØ-SV orienterede kampestensfundamenter
med en indbyrdes afstand på ca. 5 m. Fundamenterne stammer antagelig fra en på stedet i 1930'erne
nedrevet kørelade. Fundet i forbindelse med restaurering af Sæbygård
VHM 290/1984
Bebyggelse - Nyere tid

Sven Østergaard Jensen

140. Åsen
10.03.01 Bindslev

Brandgrave

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 31. På et ca. 450 m2 stort område undersøgtes en lille næsten bortpløjet gravplads. To af gravene
var urnebrandgruber, de øvrige var brandgruber, i alt fremkom resterne af en halv snes grave. Ud fra
skårmaterialets facetterede og fortrykkede rande samt x-formede hanke dateres gravpladsen til sen
førromersk jernalder. Foruden keramik fandtes enkelte jerngenstande, dele af en kniv og fragmenter af
en nål. Fundet ved markarbejde
VHM 55/1984

Sven Østergaard Jensen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

141. Den tilsandede Kirke
10.03.11 Skagen

Landsby

Årsag ikke oplyst

16-1700-årene

I en afstand af o. 150 m fra kirkeområdet blev anlagt to ca. 25 m lange og 1/2 m brede søgegrøfter.
Under sandflugtslag, ca. 2 m under nuværende terræn, kunne konstateres ældre marker med pløjespor
og i pløjelaget kulturrester, trækul, stumper af røde tegl, glasskår, keramik samt kridtpiberester
SFS M 6

Lars Holst

Bebyggelse - Nyere tid
Ager/mark - Udateret

142. Trudslev
10.04.04 Ingstrup

Grubehuse/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Y. germ./æ.vik.

sb. 60. På et ca. 700 m2 stort område, hvoraf kun ca. 500 m2 blev nærmere undersøgt fremkom to Ø-V
orienterede grubehuse, henholdsvis 3 x 4 og 2 x 3 m. Et muligt langhus, Ø-V orienteret, ca. 13 m langt
blev ikke nærmere undersøgt. Grubehusene var begge stærkt nedpløjede. Der observeredes ikke noget
egentligt gulvlag, men i fylden fremkom skår af lerkar med indbuet rand, tenvægte, glas - og ravperler
samt ubearbejdet rav. I tre affaldsgruber fandtes et skårmateriale, svarende til det fra grubehusene. I det
mulige langhus fremkom en konisk tenvægt af samme type som fra grubehusene, og umiddelbart uden
for huset fandtes et fragment af et lille skålformet spænde. Under medvirken af en amatørarkæolog med
metaldetektor fandtes en rektangulær pladefibula i pløjelaget uden for udgravningsfeltet. Fundene
daterer bopladsen til yngre germanertid/ældre vikingetid
VHM 208/1980

Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

143. Stenbakken
10.04.06 Saltum

jordfæstegrave

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 17. På og omkring stedet for en i sognebeskrivelsen registreret overpløjer høj undersøgtes 1
neolitisk og 6 ældre romertids grave. Undersøgelsen var en fortsættelse fra 1984, hvor der blev
udgravet 3 stenbyggede grave og 1 brandplet fra ældre romertid. Den neolitiske grav var en jordgrav i
form af en øst-vest orienteret 1,7 m lang trugformet fordybning med et stort, endnu ukendt, antal
ravperler. Ældre romertidsgravene var 3 stenbyggede grave og 3 jordgrave, hvoraf en var placeret over
en stenbygget grav. Alle gravene var øst-vest orienterede. De indeholdt lerkar, jernknive, enkelte
bronzegenstande - bl.a. en fibula - samt knogle- og tandrester. Fundet ved vejarbejde
VHM 408/83
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Per Lysdahl
Sven Østergaard Jensen

144. Ulvkær
10.06.06 Horne

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 54. I alt 40,5 m2 blev undersøgt efter Fischermetoden. Der fremkom ingen sikre anlæg. Et urørt
flintførende lag fremkom i nogle felter, men var i mange helt eller delvist bortpløjet. Det flintførende
lags totale udstrækning er ikke kendt. Fra pløjelag og kulturlag fremkom et rent inventar af ældre
Maglemosekulturmateriale (eneste indblanding er en tværpil) indeholdende lancetmikrolitter, små
kærneøkser, skrabere m.m. Der blev ikke gjort fund af organisk materiale. Fundet af to
amatørarkæologer, der afleverede oppløjet flint fra lokaliteten
VHM 93/1983

Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

145. Sandgård
10.06.14 Skallerup

Brandgrube/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Br./æ.j.

sb. 29. Over et 4 x 250 meter stort område fandtes en brandgrube, 3 ildsteder og enkelte spredte
stolpehuller. Brandgruben indeholdt kun brændte ben og trækul, udateret. Et af ildstederne indeholdt
bundpartiet af et lerkar af ældre jernalder karakter. De to øvrige ildsteder og stolpehullerne var
fundtomme, udaterede. Ved undersøgelsen på stedet fremkom en halv klæberstensstøbeform af
bronzealderkarakter. Fundet i forbindelse med nedgravning af spildevandsledning,
VHM 309/1984

Sven Østergaard Jensen

Bebyggelse - Bronzealder
Kulturlag - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Kulturlag - Ældre jernalder

146. Bejstrup
10.07.02 Bejstrup

Gravhøj

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 13. N-S orienteret 2,20 x 1,0 m stor brændtbenskiste med brolagt bund. Kisten anlagt som sekundær
grav i højens østside. På kistebunden fandtes brændte ben og en lille enægget bronzekniv med krumt
blad. Nogen primærgrav fandtes ikke ved en partiel undersøgelse af højmidten, men området var pløjet
med ard inden højens opførelse. Undersøgelsen foranlediget af pløjning
ÅHM 1486

Erik Johansen

Gravhøj - Yngre bronzealder

Thisted Amt
147. Hedelund
11.01.01 Bedsted

Gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 80. Prøvegravning samt efterfølgende partiel udgravning. I alt undersøgtes 1.100 m2 af et større
bopladsområde. Foruden en række gruber med ildskørnede sten i bunden afdækkedes den vestlige
halvdel af et øst-vest orienteret langhus af typisk yngre bronzealderudformning med tætstillede
vægstolper, indtrukket indgangsparti og tre sæt tagbærende stolper. Husets formodede længde: 19 m.
O.0121/84-000
THY 1539
Grube - Yngre bronzealder

Jens-Henrik Bech

148. Morup Mølle
11.01.01 Bedsted

Jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

Afsluttet undersøgelse, fortsat fra 1983. Udgravning af 4 tidligneolitiske jordgrave, orienteret NNVSSØ og placeret på en 12 m lang række med en indbyrdes afstand på 40-50 cm. Gravene fandtes på en
NV vendt bakkeskråning ned mod engene omkring Hvidbjerg Å. Gravenes størrelse aftog regelmæssigt
fra den største grav øverst på bakkeskråningen (grav 1) til den mindste længst mod nord, nærmest foden
af bakken (grav 4). Som gravgods fandtes kun ravperler, der i mængde fulgte gravenes størrelse, ca.
170 perler i den største, grav 1, 140 i grav 2, 1 i grav 3 og slet ingen i den mindste af gravene. At
dømme efter perlernes beliggenhed i de enkelte grave har den døde været placeret med hovedet vendt
mod syd. Samtlige gravanlæg har kun været nedgravet 20-40 cm i undergrunden. Grav i var helt
opfyldt med hovedstore sten, medens der ved de øvrige kun var tale om en sammenhængende
stenopbygning langs siderne. Ingen stolpehuller eller gruber indgik i gravanlæggene. Dateringen af
gravene baseres på aflange perler uden gennemboring og med markeret talje fra grav 1 og 3. Denne
type kendes fra tidligneolitiske grav- og offerfund Som følge af gravpladsens sluttede karakter kan
dateringen uden videre overføres til de øvrige gravanlæg på pladsen. Flintaffald og keramik fra TN C
viser, at gravene er blevet anlagt på et tidligere bopladsområde. Ved udgravningen fandtes ingen tegn
på, at der har ligget en langhøj på stedet, eller at gravene har været markeret på anden måde i terrænet.
Grav i fremkom ved markarbejde, de øvrige lokaliseredes ved den efterfølgende undersøgelse
THY 19 (x 1-56)

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

149. Lodbjerg
11.01.08 Lodbjerg

Bopladser

Årsag ikke oplyst

Yngre stenalder

sb. 84A. Partielle udgravninger, gennemført i årene 1978-84. Fortsættes muligvis (hovedparten ædes
væk af havet). Udsmidslag med forkullet korn og rester af ravforarbejdning, foruden flint og lerkarskår.
Enkelte stolpehuller. Højt organisk indhold muliggør bestemmelse af den omgivende vegetation
(pollenanalyse). Fremkommet ved kysterosion
NM I 1250/75

David Liversage

Bebyggelse - Yngre stenalder

150. Østenhøje
11.01.11 Stagstrup

Boplads

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

Afdækning af mindre indgangsbrolægning på 1,25 x 1, 10 m øverst i et 20 cm tykt kulturlag. Det
tilhørende hus er ikke undersøgt. Enkelte lerkarskår i forbindelse med brolægningen daterer fundet til
ældre jernalder. Fundet ved markarbejde
THY 20 (xI-2)
Bebyggelse - Ældre jernalder

Jens-Henrik Bech

151. Vibberstoft
11.01.13 Villerslev

Høj

Årsag ikke oplyst

Neo./br.

Overpløjet høj, før udgravning 1,5 x 25 m, med grave fra enkeltgravskultur, senneolitikum/ældre og
yngre bronzealder. Primærgraven var et Ø-V vendt kisteleje, 1,7 x 0,5 m, omgivet af en næsten cirkulær
stenlægning, ca. 3 x 4 m. Der fandtes formuldede rester af trækisten samt tænder og et kraniespor i
østenden. På stenlægningen, lige syd for graven, stod et lille, svajet lerkar med indadbøjet rand. Graven
var dækket af en høj, 10 m i diameter, med en velbevaret randstenskæde. 2. højfase var 13 m i diameter
og havde en fuldstændig tilsvarende randstenskæde. Den tilhørende grav var nedgravet i toppen af 1.
højfase - en oval stenramme, ca. 3,5 x 1,5 m, orienteret N-S, med spor efter en bulkiste. Der var ingen
gravgaver. I 3. og 4. højfase var højsiden helt eller delvis dækket af stenkapper. Der fandtes skåltegn i
forbindelse med 3. højfase og i den tilhørende grav - et Ø-V orienteret stenleje, ca. 2,5 x 1,5 m, gravet
mere end 0,5 m ned i toppen af 2. højfase. Der fandtes ingen oldsager. En grav fra yngre bronzealder,
per. IV, var sekundært nedgravet i højens sidste fase. Den bestod af en oval/rektangulær grube, 2,5 x
1,5 m orienteret Ø-V og fyldt med ral og kalkstensblokke. Heri fandtes brændte ben samt et sværd, en
syl, en pincet, en lancetformet kniv og en ragekniv af bronze. Under de to ældste højfaser fandtes
ardspor samt en lille bopladsgrube
THY 1966/xI-31

Anne-Louise Haack Olsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Ager/mark - Oldtid
Bebyggelse - Oldtid

152. Agerholm
11.02.10 Vester Vandet

Høj

Årsag ikke oplyst

Bronzealder

sb. 9. Bronzealderhøj med stor NV-SØ vendt stenkiste fra ældre bronzealder per. II som centralgrav.
Inkl. stenpakning havde graven en længde på 4,1 m og en bredde på 2,9 m. Kisterummet var 2,5 m
langt og 0,5 m bredt. På gravbunden fandtes 2 fragmenterede bøjlenåle med en indbyrdes afstand på
1,40 m2, hvilket tyder på, at kisten kan have rummet to begravelser Ved sydøstre højfod undersøgtes
resterne af to næsten helt bortpløjede gravanlæg - en urnegrav samt en lille stenkiste med brændte ben. I
sidstnævnte grav fandtes brudstykker af en ornamenteret benmål fra yngre bronzealder per. IV.
Centralgraven i højen fremkom ved markarbejde
THY 2008 (x1-l0)

Jens-Henrik Bech

Gravhøj - Bronzealder

153. Østerild
11.02.12 Østerild

Megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

Il en villahave er undersøgt dele af et sløjfet megalitanlæg med fund fra tragtbægerkultur (bl. a.
dobbeltøkseformede ravperler), enkeltgravskultur (stridsøkse) og senneolitikum (pilespids). Samtlige
oldsager lå på sekundært leje. Fundet ved opførelse af legehus
THY 2088
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Jens-Henrik Bech

154. Nørregård
11.03.02 Jannerup

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Neo./vik.

sb. 27. Tyndt bopladslag fra tidligneolitikum C med flint og keramik udsmykket med tosnoet snor,
pindstik, furestik mv. Kulturlaget dækket af en nu helt udjævnet, N-S orienteret langhøj, der Ved den
vestlige kant er begrænset af en ca. 55 cm bred og 45 cm dyb grøft med spor efter kraftige stolper.
Uden for højen er konstateret kulturlag fra vikingetid med skår af halvkugleformede kar samt flere
klæberstensskår. Fundet ved markarbejde
THY 2092 (xI-50)

Jens-Henrik Bech

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Kulturlag - Vikingetid

155. Thisted
11.03.08 Thisted

Boplads

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 11, 12. Undersøgelse af kulturlag med keramik og dyreknogler øverst i naturlige sænkninger i
kalkundergrunden. Fremkommet ved arkæologisk overvågning i forbindelse med anlæggelse af en
transmissionsledning til geotermisk energianlæg
THY 2144-2147

Jens-Henrik Bech
Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Ældre jernalder

156. Gravene
11.04.01 Alsted

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 6. Prøvegravning, fortsættes i 1985. I et 1,2 m bredt og 26,5 m langt felt anlagt på voldstedets bailey
blev der fundet op til 1,35 m tykke kulturlag. Disse indeholdt bl.a. et stenpikket gulv, syldsten, lergulve,
brandlag m.m. Foruden at anlægget bliver intensivt dyrket, er der nu lagt et effektivt dræn i gravene. En
udgravning er derfor blevet aktuel
MHM 694x

Per Bugge Vegger

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

157. Norgeshøj
11.04.03 Dragstrup

Høj

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 10. Prøvegravning. Randstenskæden og ca. 1 m af højfylden var bevaret. Der blev ikke fundet spor
efter grave. Fundet er fremkommet ved dyrkning
MHM 658x
Gravhøj - Udateret

Per Bugge Vegger

158. Nr. Dråby
11.04.09 Sejerslev

Høj

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 146. Ved en mindre arkæologisk udgravning blev der fundet en hesteskoformet grøft. Anlægget var
åbent mod øst og havde en største udvendig bredde på ca. 4 m og en største udvendig længde på ca. 5
m. Grøften er muligvis de sidste rester af et højanlæg
MHM 613x

Per Bugge Vegger

Gravhøj - Udateret

159. Skærbæk
11.04.09 Sejerslev

Brolægning

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 147. Partiel udgravning. Ved en mindre arkæologisk udgravning blev der fundet dele af en
stenpikning. Formentlig dele af et jernalderhus. Fundet fremkom under læplantning
MHM 705x

Per Bugge Vegger

Bebyggelse - Jernalder

160. Vildsund øst
11.04.12 Sundby

Affaldslag

Årsag ikke oplyst

Germ./vik

sb. 62. Ved en mindre arkæologisk udgravning er der fundet affaldslag. Lag der må stamme fra en nu
bortskyllet bebyggelse. Udgravningen blev aktuel, da en terrasseflade der indeholder kulturlaget, om få
år vil være helt bortskyllet af Limfjorden
MHM 571x

Per Bugge Vegger

Kulturlag - Germansk jernalder
Kulturlag - Vikingetid

161. Bjørndrup
11.04.14 Tødsø

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 58. Ved en mindre arkæologisk udgravning blev der fundet flere mindre gruber nedgravet i
undergrundsmaterialet. Kulturlagene i disse gruber havde et stort indhold af keramik. Keramik der på
grund af brænding og magring må dateres til yngre stenalder
MHM 702x

Per Bugge Vegger

Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

162. Tødsø
11.04.14 Tødsø

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

J./midd.

sb. 56. På en mark umiddelbart vest for landsbyen Tødsø blev der ved en mindre prøvegravning fundet
kulturlag, der indeholdt rester af gulve, aske, keramik m.m. Fundet er fremkommet ved dyrkning,
MHM 696x
Kulturlag - Jernalder
Kulturlag - Middelalder

Per Bugge Vegger

163. Lødderup Kirke
11.05.06 Lødderup

Kirke

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 190. Udgravning af en del af det stenbyggede fundament til nordre gavl i et mindre våbenhus.
Våbenhuset har haft en størrelse på ca. 4 x 4 m. Udgravningen blev aktuel, fordi menighedsrådet
ønskede at planere en del af terrænet nord for kirken. Udgravningen blev foretaget i samarbejde med
NM II
MHM 634x

Per Bugge Vegger

Kirke/Kirkegård - Nyere tid

164. Lødderupvang
11.05.06 Lødderup

Høj

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 47. En overpløjet gravhøj indeholdt en mindre rektangulær øst-vest orienteret stenbygget kiste med
overliggere af flade sten. På kistens bund, der bestod af et lag meget flintholdigt grus, blev der fundet
brændte ben, rester af to bronzesværd og en bronzeragekniv. Kisten var dækket af en tyk nærmest
røselignende kappe af hovedstore sten. Højfylden bestod af formuldede græstørv. Fundet er
fremkommet ved dyrkning
MHM 659x

Per Bugge Vegger

Gravhøj - Yngre bronzealder

165. Algade
11.05.09 Nykøbing M

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 40. Ved en arkæologisk undersøgelse blev der fundet hustomter, affaldslag og brandlag. Tomten af
et senmiddelalderligt bindingsværkshus, hvoraf det ene hjørne blev udgravet, var specielt godt bevaret,
da et kraftigt brandlag dækkede tomten. Fundet fremkom i forbindelse med et nybyggeri
MHM 657x

Per Bugge Vegger

Kulturlag - Middelalder

166. Dueholm
11.05.09 Nykøbing M

Klostertomt

Årsag ikke oplyst

Ca. 1370-1540

sb. 37. Arkæologiske udgravninger påbegyndt i 1983 Gravningerne vil blive fortsat i de kommende år.
I 1983 købte Morslands Historiske Museum Dueholm mejeri. I bygningerne og de tilhørende arealer
findes levn fra johannitterklostret Dueholm. Museet har derfor følt det som en naturlig opgave at
indlede en større arkæologisk undersøgelse af klostertomten efterhånden som bygningerne istandsættes
og ombygges. På nuværende tidspunkt er der udgravet fundamenter til klosterets østfløj og dele af et
tårn beliggende mellem østfløj og klosterkirke. Desuden er der undersøgt flere grave på klosterets
kirkegård
MHM 564x, 622x, 624x, 625x og 636x
Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Per Bugge Vegger

167. Ringsgade
11.05.09 Nykøbing M

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 51. Partiel udgravning fortsat fra 1982. Ved en større arkæologisk udgravning blev der fundet
hustomter, værkstedsfund, affaldslag og et dige. På en del af det lavtliggende område blev der engang i
1200-tallet anlagt værksteder . Bl.a. blev der fundet udsmidslag fra et kleinsmedeværksted. Ca. år 1300
blev hele området byggemodnet. For at beskytte stedet mod den skiftende vandstand i Limfjorden blev
der bygget et stort dige på det, der dengang må have været strandbredden. Diget, der var bygget af sand
og beklædt med græstørv, havde en største bredde på ca. 5 m. I kulturlagene var det bevaret i en højde
på indtil 1 m. Da diget var anlagt, blev området bebygget. Bebyggelsesfaserne viste sig i udgravningen
som lergulve, ildsteder og syldstensrækker. Fundet er fremkommet i forbindelse med et nybyggeri
MHM 464x

Per Bugge Vegger

Kulturlag - Middelalder

168. Vestergade
11.05.09 Nykøbing M

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 38. Ved en mindre arkæologisk undersøgelse blev der fundet en stenpikning og affaldslag. Fundet
fremkom i forbindelse med et nybyggeri
MHM 616x

Per Bugge Vegger

Kulturlag - Middelalder

169. Fjallerslev
11.05.10 Ovtrup

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 52. Ved en mindre arkæologisk udgravning blev der fundet gulvlag, affaldslag, stolpehuller og
gruber samt en del ukarakteristisk jernalderkeramik
MHM 703x

Per Bugge Vegger

Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder
Kulturlag - Jernalder

170. Kræmmerdal
11.05.10 Ovtrup

Høj

Årsag ikke oplyst

Neo./br.

sb. 51. I højens centrum fandtes fire grave. Ældste grav var en ødelagt hellekiste. Kisten var øst-vest
orienteret og havde et indvendigt mål på ca. 1,8 x 0,6 m. Bunden i kisten bestod af flade sten. Kisten
indeholdt en lancetformet flintdolk. Næstældste grav var en meget velbevaret øst-vest orienteret
hellekiste med dækstenene på plads. Kisten havde et indvendigt mål på ca. 1,8 x 0,6 m. Bunden i kisten
bestod af flade sten. Kisten var fundtom. Næstyngste grav var orienteret øst-vest. Den bestod af en
trugformet fordybning i højfylden fyldt med hovedstore sten. Toppen af graven havde en størrelse på
ca. 3,0 x 1,4 m. I bunden af denne grav blev der fundet en enkelt pilespids. Yngste grav var et stensat
brændtbenskammer nedgravet i toppen af næstyngste grav. Det kvadratiske kammer havde en
sidelængde på ca. 0,6 m. Graven, der var uden overligger, indeholdt brændte ben. Fundet fremkom ved
læplantning
MHM 601x
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

Per Bugge Vegger

171. Råghøj
11.05.11 Rakkeby

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 20. I højens centrum fandtes en øst-vest orienteret grav ca. 2,4 m lang og 1,5 m bred. Graven var en
grubeformet fordybning i højfylden fyldt med hovedstore sten. I bunden af gruben fandtes seks
pilespidser af senneolitisk type. Gennem denne grav var nedgravet en anden ca. 1,0 x 1,0 m stor grav.
Tydelige spor af formuldet træ viste, af denne, i øvrigt fundtomme grav, oprindeligt havde stået med
træklædte sider. Fundet er fremkommet ved dyrkning
MHM 572x

Per Bugge Vegger

Gravhøj - Yngre stenalder

172. Vils
11.05.14 Vejerslev

Gruber

Årsag ikke oplyst

Bronzealder

sb. 108. Ved en mindre arkæologisk undersøgelse blev der fundet flere gruber med et stort indhold af
keramik. Fundet er fremkommer ved dyrkning
MHM 612x

Per Bugge Vegger

Grube - Bronzealder

173. Hjortdal
11.07.03 Hjortdal

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 113. I det afdækkede område på ca. 50 x 30 m er konstateret 3 bebyggelsesfaser. Ældst er en 10 x 6
meter stor, Ø-V orienteret brandtomt, hvis gulvflade er anlagt let nedgravet i undergrunden. Yngre er to
højereliggende hustomter. Fra hustomterne stammer et stort keramisk materiale. Undersøgelsen er
foranlediget af pløjning
ÅHM 1368

Erik Johansen

Bebyggelse - Romersk jernalder

Ålborg Amt
174. Sejlflod
12.01.11 Sejlflod

Brønde

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 7. I fortsættelse af tidligere undersøgelser i forbindelse med grusudvinding er undersøgt et ca. 3.500
m2 stort område. Fortsættes i 1985. Foruden kogegruber og enkelte mindre fyldskifter fandtes 2 brønde,
diameter 1,85 m og 4,20 m og dybde min. 2,20 m. I den ene fandtes meget store mængder keramik og
knogler. Ligeledes undersøgtes en meget ødelagt brandgrav
ÅHM 669
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Oldtid

Jens N. Nielsen

175. Sejlflod
12.01.11 Sejlflod

Boplads

Årsag ikke oplyst

Førr./æ.rom.

sb. 7. Som et led i afgrænsningen af en større bebyggelse undersøgtes 1.000 m2, hvor der bl.a. blev
påvist store gruber, kogegruber og 8 langhuse. Husene var orienteret Ø-V, knap 20 m lange og ca. 4,5
m brede. 4 af husene var af den nedgravede type. I vest fandtes ildsted og kridtgulv, mens der
sandsynligvis har været stald i øst. 1-2 af husene havde foruden indgang i S også indgang fra N. I
forbindelse med den sydlige indgang fandtes i tre tilfælde stensatte kældre. Overfladehusene
overlejrede for de tres vedkommende de nedgravede huse. Udstederne var bevaret, men kun dele af
kridtgulvet. Overfladehusene har sandsynligvis efterfulgt de nedgravede huse. Efter en flytning har man
igen begyndt med nedgravede huse. Fundene omfatter meget store mængder keramik og knogler (inkl.
fiskeknogler) samt muslingeskaller m.m. Op til en tagbærende stolpe fandtes et helt skelet,
formodentlig fra en hund
ÅHM 669

Jens N. Nielsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Kulturlag - Ældre jernalder

176. Sejlflod
12.01.11 Sejlflod

Boplads/jordfæstegrave

Årsag ikke oplyst

J./midd.

sb. 7. Fortsættelse af tidligere års undersøgelser i forbindelse med grusudvinding. Afsluttes
formodentlig i 1985. Der er undersøgt ca. 15.000 m2 og påvist 19 langhuse, 3 grubehuse, 8 grave,
gruber, kogegruber, højryggede agre m.m. Langhusene er orienteret Ø-V, enkelte N-S, 10-30 m lange
og o. 5,5 m brede. Ved flere af husene fandtes spor efter en stolpebygget væg, mens gulvlag kun
sjældent er bevaret. Grubehusene er gravet ca. 0,30 m ned i undergrunden, ca. 4 m i diameter og har 2
tagbærende stolper. Foruden en række kogegruber er der udgravet nogle specielle gruber med en
diameter på ca. 1 m og op til 0,80 m dybe. De indeholdt bl.a. lag af brændt ler/kridt, eventuelt med
grenaftryk. Gruberne, hvoraf der tidligere er undersøgt et stort antal, ligger tilsyneladende i
koncentrationer. Der er sandsynligvis tale om en art ovne. Fundene omfatter keramik, enkelte
metalgenstande, ravklumper (i en af gruberne), en ornamenteret benkam, en bennål, ten- og vævevægte
og meget store mængder knogler (inkl. fiskeknogler). Endelig kan nævnes 3 spædbørn, som var
gravlagt i/ved huller efter tagbærende stolper. Af gravene er 4 jordfæstegrave og heraf 3 storstensgrave,
inkl. en barnegrav. De er orienteret Ø-V og i 2 af gravene fandtes bevarede skeletdele og 3-5 lerkar. I
grav AST stod et lerkar i en lille grube under den dødes hoved. En af gravene var plyndret. Grav AQY,
som var fra ældre germansk jernalder, var orienteret Ø-V. Den plankebyggede kiste indeholdt skelettet
af en mand. 3 lerkar ved fødderne i øst samt enkelte jerngenstande Brandgravene var noget ødelagte.
Foruden brændte knogler fandtes resterne af et lerkar og en stor jernkniv. Også spredte fund efter
aktivitet i neolitikum er påtruffet, f.eks. en løsfunden D-pil og sandsynligvis en grav (forstvrret)
ÅHM 669
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Grube - Jernalder
Bebyggelse - Middelalder

Jens N. Nielsen

177. Ertebølle
12.02.12 Strandby

Køkkenmødding

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 63. Et 28 m langt og 1 m bredt øst-vest gående snit igennem den kendte køkkenmødding ved
Ertebølle afsluttedes. Formålet var bl.a. at kontrollere de gamle udgravninger, opmåle et profil af
dyngen samt udtage naturvidenskabelige prøver i forbindelse med stratigrafisk veldefinerede,
oldsagsførende horisonter. I skaldyngen fandtes bl.a. to områder med ildsteder, og det konstateredes, at
køkkenmøddingen hviller på et marint sandlag, der var oldsagsførende, og som står i forbindelse med et
ældre kulturlag, under køkkenmøddingen ind mod landfoden. Skallaget var overalt oldsagsførende, og
bebyggelsesperioden omfatter hele Ertebøllekulturen; de dybere lag er derimod ældre. Mod vest er
køkkenmøddingen stærkt marint præget og lag af sand, skaller og oldsager strækker sig længere vestpå
end det fredede område. Efter udgravningen er profilet opmålt, fotograferet og stratigrafisk analyseret.
Samtidig er udtaget et stort antal prøver til datering og analyse, bl.a. to 30 x 30 cm søjleprøver
ÅHM 982, FHM 168

Erik Johansen
Søren H. Andersen

Skaldynge - Ældre stenalder

178. Egholm I, Skørpingholme
12.03.10 Skørping

Voldsted

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 28. I tre små prøvehuller påvistes en kunstigt opbygget banke med en diameter på ca. 18 m, placeret
midt ude i et engareal med ca. 3 m tykke tørvedannelser. Banken er befæstet med nedrammede pæle og
ellers opbygget af tørv, der er afgravet den omliggende eng. Centralt på banken påvistes en svær
tømmerkonstruktion, men i det lille prøvehul var det ikke muligt at bedømme dets karakter nærmere. I
terrænet ved siden af ses en lille højning, der må være en forbanke. Dateringen kan med stor
forsigtighed sættes til engang i 12-1300-årene ud fra de få fundne oldsager. Stedet kendt igennem årtier.
Undersøgelse er blevet aktuel, da hele området er blevet drænet i foråret 1984
ÅHM 794

Jan Kock

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

179. Kærgård
12.04.03 Døstrup

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 19. I undergrunden i centrum af en frigivet og sløjfet høj konstateredes et hesteskoformer, 4,5 x 3,5
meter stort, NØ-SV orienteret gravanlæg fra yngre bundgravstid. Selve gravlaget var fjernet i moderne
tid, men nedskredet i fundamentgrøften fandtes en H-økse og nogle ravperler. En 8-talsformet
keramikovn, N-S orienteret, 3,40 m lang. Indeholdt en del keramik. 2 stærkt udpløjede høje. Den ene
fundtom, i den anden fremkom i den nordlige periferi en stenfyldt grube med et skår - yngre
bronzealder. Undersøgelsen var foranlediget af grusudvindingstilladelse
ÅHM 1474
Gravhøj - Yngre stenalder

Erik Johansen

180. Brunmosegård
12.06.15 Åby

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 14. Det undersøgte område udgør 2 x 2,5 m, da nogle på stedet fundne sten mentes at stamme fra en
stenbygget grav. Stenene lå dog i stedet i et op til 70 cm tykt kulturlag, hvori fandtes en del skår og et
næsten intakt lille hankekar. Fundene fra kulturlaget daterer dette til ældre romertid. Der blev ikke
fundet spor efter anlæg. Under kulturlaget fandtes ardspor i undergrunden. Fundet ved markarbejde
VHM 494/1983

Sven Østergaard Jensen

Kulturlag - Romersk jernalder
Ager/mark - Oldtid

181. Aggersund Kalkværk
12.07.08 Næsborg

Skaldynger

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

Partiel undersøgelse af 2 næsten helt bortpløjede skaldynger, liggende i toppen af sandfyldte naturlige
sænkninger i kridtundergrunden. I dyngerne fandtes bearbejdet flint og knogler. Undersøgelsen var
foranlediget af kridtindvinding
ÅHM 1621

Erik Johansen

Skaldynge - Ældre stenalder

182. Aggersund Kalkværk
12.07.08 Næsborg

Hyttetomt

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 12A. Hyttetomten var anlagt i en sandfyldt naturlig forsænkning i kridtundergrunden, direkte ned til
datidig kystlinie. I kridtoverfladen fremtrådte tomten som et ca. 8 x 6 m stort N-S orienteret fyldskifte.
Dybden var 0,5 meter. Centralt i fyldskiftet var et ildsted/ildgrube. Fyldskiftets grænser markeredes af
spredte, svage pæle/stolpehuller. Selve gruben var opfyldt med hastigt aflejrede østersskaller og sort
kulturjord. Fundene fra hyttetomten udgøres af store mængder bearbejdet flint, en del ornamenterede og
uornamenterede skår - nordjysk ikke-megalitisk C - en stor øskenkrukke samt ca. 900 knogler.
Undersøgelsen var foranlediget af kridtudvinding
ÅHM 1620

Erik Johansen

Bebyggelse - Yngre stenalder

183. Stagsdal
12.07.12 Skarp-Salling

Jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 24. Ø-V orienteret, 2,2 x 1,5 m stor og 0,60 m dyb, stensat jordfæstegrav. Indeholdt 3 lerkar.
Fremkom ved pløjning
ÅHM 1690
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Erik Johansen

184. Ravnkilde
12.08.10 Ravnkilde

Kirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Den stående kirkes frådstenskor har tidligere udgjort skibet i en mindre kirke. Resterne af denne kirkes
nedbrudte kor lokaliseredes øst for den stående kirkes apsis. De ældre frådstenskirkes kor har udvendigt
målt ca. 4,7 m, og koret har været kvadratisk. Skibets - dvs. det nuværende kor - bredde har været 6,7
m. Den nuværende kirke fremtræder i sin helhed romansk. Udgravningen var foranlediget af
restaureringsarbejder ved den stående kirkebygning
NN II 103/85

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Viborg Amt
185. Engedal, Sjørup
13.01.01 Daugbjerg

Megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 142. En nord-syd orienteret langhøj indeholdende spor af to dyssekamre og en simpel jordgrav.
Kammer 1 har været placeret omtrent midt i langhøjen. Standspor efter bærestenene viser det har været
et lille ca. 11/2 x 2 m stort pæreformet kammer med indgang fra øst. Kammer 2 var placeret i den
sydlige ende af højen. Standspor efter bæresten viser også her, at der har været tale om en lille ca. 11/2
x 2 m stort pæreformet kammer med indgang fra øst. Her var bevaret dele af kammerets lerstampede
gulv. Omkring indgangen var dele af offerskårlaget bevaret, som overvejende dateres til MN I-II. De to
dyssekamre indeholdt ved udgravningen enkelte ravperler. For enden af langhøjen fremkom en simpel
jordgrav, omsat med hånd- til hovedstore sten. Den var orienteret øst-vest og målte ca. 1 x 21/2 m.
Graven indeholdt dele af et tragtbæger, der daterer den til MN I
SMS 224A

Agner Nordby Jensen

Megalitanlæg - Yngre stenalder

186. Jegstrup
13.01.02 Dommerby

Gruber/hustomter

Årsag ikke oplyst

Neo./br./y.j.

Der fandtes ca. 900 nedgravninger spredt i hele området, som fordelte sig på følgende grupper: 1.
Mindre gruber fra mellemneolitisk tragtbægerkultur, per. I. 2. En grube med et helt, vandret liggende
forrådskar med vulst fra senneolitisk tid. Gruben havde form efter karret, der må betragtes som et offer.
3. Kogegruber fra yngre bronzealder. Nogle af de mindre eksemplarer hører dog nok til
jernalderbosættelsen. 4. Affaldsgruber fra ældre germansk jernalder, hvoraf navnlig en gav et righoldigt
udvalg af tidens keramik. 5. 4 helt udgravede hustomter (feltet lå heldigt) og dele af et par andre huse.
To af de helt udgravede hustomter er sikkert dateret til ældre germansk jernalder gennem fund af
keramik i tagbærende stolper. Specielt kan nævnes et mindre hus med kun 3 sæt tagbærende stolper og
hele væglinjen bevaret. Tidligere undersøgelser på lokaliteten i 1969 og 1978
SMS 149A
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder

Karsten Davidsen

187. Jegstrup
13.01.02 Dommerby

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Neo./br./ Ældre jernalder

Der udgravedes to hustomter. Et hus ca. 26 x 5 m og et hus ca. 14 x 5 m, begge orienteret Ø-V.
Dateringen af husene er usikker, begge tilhører formodentlig ældre jernalder. Desuden fandtes talrige
gruber, alle af ringe størrelse - langt de fleste fundtomme. En halv snes gruber gav neolitiske genstande,
keramik, skiveskrabere, øksefragmenter. En grube gav en del keramik fra yngre bronzealder. Endelig
fandtes i gruberne to koniske tenvægte. I alt blev ca. 800 m2 undersøgt. Bopladsområdet er fundet ved
rekognoscering (naturgasudgravning)
SMS 310A

Poul Mikkelsen

Grube - Yngre stenalder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

188. Oksenbjerg
13.01.06 Højslev

Affaldsgrube

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 157. På en bakkeknold undersøgtes flere affaldsgruber, som ved deres indhold af keramik kan
dateres til omkring begyndelsen af ældre romersk jernalder. Undersøgt i forbindelse med et
jobskabelsesprojekt
SMS 317A

Agner Nordby Jensen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

189. Flovgård, Tastum
13.01.07 Kobberup

Gruber/stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 268. På et dybdepløjet areal undersøgtes en del affaldsgruber og stolpehuller, som syntes at tilhøre
en jernalderboplads. Bl.a. konstateredes en øst-vest vendt stolperække (hegn? del af hus?). Flere gruber
indeholdt aske og trækul samt sten. Kun enkelte lerkarskår deri. Desuden spor af en yngre stenalders
bosættelse på stedet i form af bearbejdet flint og keramik i pløjelaget. Undersøgt i forbindelse med
læplantning (Hedeselskabet)
SMS 294A
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

Agner Nordby Jensen

190. Hedevang Tastum
13.01.07 Kobberup

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 248. Enkeltgravshøj med tre grave bevaret. Centralgraven var orienteret Ø-V og 1 x 1/2 m stor. Det
kunne iagttages, at det gravlagte (barn) har ligget med hovedet i vest og benene stærkt optrukne. Af
gravgaver var medgivet et lille bæger af undergravstype, som var placeret i fodenden af graven. Lidt
forskudt mod syd i højen, fandtes resterne af Ø-V orienteret ganske formuldet trækiste. Graven
indeholdt en bøjlenål af bronze som daterer den til bronzealderens per. II. Mod nord og delvis
overlejrende centralgraven fandtes en Ø-V orienteret 2 x 1 m stor grav, lidt forsænket i undergrunden.
Ingen gravgaver eller nogen spor af den døde. Syd herfor søgtes lokaliseret, sb. 248, en formodet
overpløjet gravhøj. Det lykkedes ikke, men i de afrømmede baner fremkom spor spor af en
jernalderbebyggelse
SMS 311A

Agner Nordby Jensen

Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

191. Stenbrogård, Tastum
13.01.07 Kobberup

Kulturlag/grubehuse

Årsag ikke oplyst

Meso./y.j.

sb. 262. På et Ca. 2.800 m2 stort udgravningsfelt undersøgtes bopladsspor tilhørende forskellige
oldtidsperioder. En flintplet over et ca. 6 x 10 m stort areal tilhørende en Maglemosebebyggelse er
fremkommet. Ud fra de fundne mikrolitter kan fundet dateres til kulturens ældre del. Endvidere er der
fundet store mængder flint og keramik fra en boplads tilhørende mellemneolitisk tragtbægerkultur.
Egentlige anlæg er ikke påvist. Også fra yngre bronzealder er der spor af bebyggelse. Fra ældre
germansk jernalder er der spor af en landsby. Der er fundet stolpehuller i stort tal tilhørende langhuse
og hegn. Desuden er der udgravet et antal grubehuse. Jobskabelsesprojekt
SMS 290A

Agner Nordby Jensen
John Simonsen

Kulturlag - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Yngre jernalder
Bebyggelse - Oldtid

192. Tastum
13.01.07 Kobberup

Gruber/hustomter

Årsag ikke oplyst

Neo./æ.j.

sb. 269. Ved dybdepløjning fremkom en del stolpehuller og større affaldsgruber i det lyse
undergrundssand. Der har på stedet ligget flere øst-vest vendte langhuse, uden deres længde dog sikkert
har kunnet fastslås, fordi fladeafdækning ikke foretoges. Foruden stolpehuller, fremkom nogle store
affaldsgruber indeholdende keramik, der daterer pladsen til ældre jernalder. Endvidere fandtes en sort
askefyldt grube indeholdende neolitiske lerkarskår. Udgravet i forbindelse med Hedeselskabets
dybdepløjning til læplantning
SMS 295A
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Agner Nordby Jensen

193. Nr. Borris
13.01.11 Nørre Borris

jordfæstegrave/hustomter

Årsag ikke oplyst

Æ.rom./neo.

sb. 77. Undersøgelsen, som var foranlediget af gasledningsarbejdet, gav følgende resultater: 1.
Bopladsspor fra enkeltgravskultur. 2. Bopladsspor fra ældre romersk jernalder. Der blev konstateret 2
hustomter den ene udgravet, den anden kun delvist. Desuden en større affaldsgrube fra samme tid med
et righoldigt keramikinventar. 3. Endelig 2 grave fra ældre romersk jernalder, lerkargrave. Den ene en
kvindegrav med bl.a. bronze- og sølvfibler, den anden en mandsgrav med bl.a. skjold (Skjoldbule) og
lanse
SMS 300A

Jesper Hjermind
John Simonsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

194. Vestergård
13.01.13 Smollerup

Gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 50. Cirkulær grube - 2,3 m Ø-V, 2,0 m N-S, dybde knap 2 m. Gruben indeholdt en stor mængde
potteskår. I alt 5.760 stk., heraf 575 randskår. Bl.a. små urtepottelignende kar, store forrådskar,
fladbundede fade med næsten lodrette sider og stumper af ildbuk desuden enkelte slagsten. Gruben blev
opdaget, da man var i færd med at føre en vandledning tværs over marken
SMS 301A

Poul Mikkelsen

Grube - Førromersk jernalder

195. Galgehøj
13.01.17 Ørslevkloster

Brandgrav

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 23. Vest for Galgehøj undersøgtes brandgrav med rester af to lerkar foruden brændt ben. Graven var
delvist ødelagt ved pløjning. Lerkarrene dateres til sen førromersk jernalder
SMS 303A

John Simonsen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

196. Funder Nørhede
13.03.01 Balle

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 130. Prøvegravning - pladsen udgraves i 1985. I et ca. 33 m2 stort prøvegravningsfelt fremkom
stolpehuller og mindre gruber, der af keramikken dateres til sen neolitisk tid. Området vil blive
undersøgt i 1985
SIM 15/1985
Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

Christian Fischer

197. Neder Julianehede
13.03.02 Engesvang

Brandgrave/slaggergruber

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 79. På en ca. 200 x 35 m stor mark, som var dybdepløjet ved plantning af grantræer, konstateredes
rester af mindst 215 oppløjede slaggegruber, som indmåltes. Der opsamledes slagger, knusesten og
skår, som er dels fra tiden omkring Kr. f. og dels fra 400-500 e.Kr. Desuden foretoges prøvegravning
ved en stærkt ødelagt urnebrandgrube med trækul, brændte ben og urne fra tidlig jernalder.
Undersøgelsen foretaget efter ejerens indlevering af skår til Silkeborg Museum, hvorfra Herning
Museum modtog sagen
HEM 2642

Hans Rostholm

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Grube - Germansk jernalder
Grube - Jernalder

198. Eriksborg
13.03.04 Gødvad

Stolpehuller

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 64. Prøvegravning - pladsen udgraves i 1985. I et 75 m2 stort prøvegravningsfelt fremkom
stolpehuller og gruber, der af keramikken dateres til ældre romersk jernalder. Området vil blive
undersøgt i 1985
SIM 281/985

Christian Fischer

Bebyggelse - Romersk jernalder

199. Stagshede
13.03.05 Kragelund

Keramikovn

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 176. I et 7,0 x 3,9 m stort felt undersøgtes en pottemagerovn og en affaldsgrube med fejlbrændt
keramik. Pottemagerovnen var gravet ned i undergrunden og orienteret i nordvest-svdøst, med
indfyring i nordvest. Ovnen bestod af askegrav, fyrkanal og et hesteskoformet ovnkammer med rester
af en platform, hvorpå keramikken har stået under brændingen. Den samlede længde af fyrkammer og
ovnrum var 2,8 m - ovnrummets bredde 2,4 m. Affaldsgruben, der lå tæt ved pottemagerovnen,
rummede et meget stort materiale af fejlbrændt keramik. Karformerne svarer til materialet fra
ovnrummet fortrinsvis glaserede og uglaserede kuglepotter og kander - der kan dateres til 1250-1400.
Ovnen er af en type der ikke tidligere har været påvist i Danmark, men kendes fra Nord- og
Midttyskland samt Holland og Belgien. Fundet fremkom ved havegravning
SIM 1/1984
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Grube - Middelalder

Christian Fischer

200. Tandskov
13.03.08 Serup

Høj

Årsag ikke oplyst

Senneo./æ.br.

sb. 64. Der kunne ikke påvises bevarede gravanlæg i højen, men i højfylden fandtes en del brændt flint,
flintafslag og neolitiske lerkarskår. Under højen fandtes ardspor. Udgravning i forbindelse med
udvidelse af en grusgrav
SIM 7/1985

Christian Fischer

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Ager/mark - Oldtid

201. Hvidbjerg
13.04.05 Hvidbjerg

Høj

Årsag ikke oplyst

Bronzealder

sb. 40. Der udgravedes i alt tre grave; A-C. Grav A: stenpakning, hvori har stået en egebulkiste.
Orienteret Ø-V, 1,2 x 2,2 m. I graven fandtes en knap, ringstumper og dele af en bøjlenål. Grav B:
stenlægning, 2,8 x 0,8 m, orienteret Ø-V, herom stenramme der har støttet en plankekiste. I graven
fandtes et kortsværd, en bøjlenål og to dobbeltknapper. I forbindelse med sværdet var bevaret dele af
skeden, dyrehud og tekstil. Grav C: stenkiste 50 x 70 cm. I kisten fandtes brændte ben. Af genstande
fandtes tre ringe, en dolkklinge, en riflet bronzeplade og en lille snoet guldtråd. I forbindelse med
dolken var dele af skeden bevaret. Kisten var orienteret NV-SØ. Lige nord for grav C fandtes en
tutulus. Der blev påvist tre højfaser. Højen har i sidste fase haft en diameter på ca. 30 m, Flere steder
under højen fandtes ardspor
SMS 235A

Poul Mikkelsen

Gravhøj - Bronzealder
Ager/mark - Oldtid

202. Lund
13.04.10 Skive Ls

Gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 131. I alt udgravedes 10 gruber. 5 omtrent cirkulære gruber var kun svagt nedgravede, de målte fra
ca. 60-120 cm i diameter. De øvrige gruber var noget større. I dem fandtes ildsprængte sten og striber af
trækul og aske. Der fandtes kun lidt keramik i gruberne. En af de større gruber var fyldt med hårdt
kompakt ler. I grubens bund lå et næsten helt kar med flad bund og let skrånende sider. Det var forsynet
med to modstillede vandrette, listeformede hanke
SMS 297A

Poul Mikkelsen

Grube - Yngre bronzealder

203. Tulstrup Mølle
13.05.09 Sall

Vandledning

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 41. Efter anmodning fra Nationalmuseet besigtigedes et 4,7 m langt trærør (træstamme gennemboret
på langs), der var revet op af jorden ved drænearbejde i en eng (tidligere mølledam). Trærøret har været
del af en vandledning; men ved eftergravning kunne vandledningens videre forløb ikke konstateres.
Antagelig har ledningen ført hen til et nærliggende springvand, hvorfra Nationalmuseet tidligere har
erhvervet en fornem støbt kvindefigur i bronze tilhørende 1600-årene
FHM 2867
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

H.J. Madsen

204. Vinkel
13.07.16 Vinkel

Høje/boplads

Årsag ikke oplyst

Y.st./br.

sb. 53, 54. Grøfter gennem højene gav udaterede rester af stenlægninger og randstenskæder. I sb. 53
fremkom desuden 2 centralt beliggende grave hørende til 2 højfaser: Brændte ben og trækul på Ø-V
orienteret stenlægning. Ingen oldsager. En 0,8 x 1,2, Ø-V orienteret 40 cm dyb nedgravning med
flisebund, kantsten og trælåg. Ingen oldsager i graven, men den tilhørende højfyld indeholdt
enkeltgravsskår, flintafslag, skrabere og trækul. En grøft gennem et område, hvor en kværnsten (DO
627) var pløjet op, gav stolpehuller og skår fra neolitikum eller bronzealder. Anledning: Sorte pletter og
kværnstenen, og i højtomterne flere sten pløjet op
VSM 150E

Karin Levinsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

205. Hellerup
13.08.04 Finderup

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 101. På et ca. 45 x 20 m stort felt fremkom 2 øst-vest vendte langhuse. I hus I var kun bevaret
stolpehuller efter tagbærende stolper samt ildgruber i vestenden. I hus II var bevaret stolpehuller efter
tagbærende stolper, nogle af stolpehullerne til vægstolperne, og til indgangsstolperne, samt ildgruber i
vestenden. Husenes længde var i det udgravede felt ca. 15-16 m, men dele af husene befinder sig
formodentlig øst for det udgravede område. Datering udfra hustypen og et mindre keramisk materiale til
yngre bronzealder. Søgegrøfter nord og syd for husene gav ingen henholdsvis meget få anlægsspor.
Udgravning i forbindelse med nedlæggelse af naturgasledning
VSM 212E

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

206. Ejstrup Bro
13.08.08 Løvel

Høj

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 134. Der konstateredes svage spor efter en gravhøj, således at der centralt fandtes spor efter højfyld,
men dog intet centralgravsanlæg. I højperiferien fandtes 2 gruber, den ene evt. en brandgrav, men i
ingen af gruberne forekom daterbare fund
VSM 193
Gravhøj - Udateret
Grube - Udateret

Jytte Nielsen

207. Ejstrup Bro
13.08.08 Løvel

Kulturlag/kogegruber

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 150. På et 130 m2 stort udgravningsområde registreredes tre stratigrafisk adskilte bopladser, der ud
fra flint- og keramikmaterialet alle kan dateres til Ertebøllekulturen. Bopladserne har været anlagt på
nordsiden af en mindre ø i et forhistorisk fjordsystem. Den nedre boplads fremviste et kulturlag, der var
stærkt ødelagt af marin erosion, og en stor del af oldsagsmaterialet, der omfatter flintredskaber og affald samt keramik, var sekundært indlejret i marine sandlag umiddelbart uden for selve
bopladsområdet. Over denne boplads, og adskilt herfra af et sterilt sandlag, registreredes et velbevaret,
gennemgående 20 cm tykt, sandet kulturlag med et stort indhold af flintredskaber og -affald, keramik,
trækul og ildpåvirkede bjergartssten. I bopladsens udkant fremkom desuden to små kogegruber.
Umiddelbart over dette kulturlag fulgte et indtil 20 cm tykt, stærkt formuldet tørvelag, hvori var
indlejret endnu en boplads, hvis øvre dele imidlertid var forstyrret af moderne pløjning. Fundmaterialet
herfra omfatter flintredskaber og -affald samt enkelte lerkarskår. Det totale bopladsområde kan anslås
til 3.400 m2, hvoraf omkring 1/3 er undersøgt
VSM 194E

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Grube - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

208. Ejstrup Bro II
13.08.08 Løvel

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 244. I en række små prøvehuller - i alt 5 m2 - registreredes et 15-20 cm tykt, sandet kulturlag med
indhold af flintredskaber, flintaffald, enkelte lerkarskår, østersskaller og dyreknogler. Ud fra boringer
og overfladeopsamlinger synes der at være tale om et velafgrænset 20 x 40 m stort bopladsområde.
Bopladsen har været anlagt på en mindre ø i et forhistorisk fjordsystem. Fundmaterialet kan dateres til
Ertebøllekultur. Umiddelbart øst for lokaliteten har museet undersøgt endnu en boplads fra
Ertebollekultur (omtalt andetsteds). Fundet er fremkommet ved overfladerekognoscering
VSM 370F

Ole Lass Jensen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

209. Jegstrup
13.08.10 Ravnstrup

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

På et 60 x 50 m stort areal udgravedes 10 huse. Disse var mellem 10-12 m lange, øst-vest vendte og
med indgang midt på langsiderne. 2 af husene havde meget velbevaret væggrøft, med en række
støttestolper udenfor, mens 4 af husene kun havde vægstolper i vægforløbet, og i de resterende 4 huse
konstateredes kun de tagbærende stolpepar samt indgangsstolperne. I 2 af husene var der i østenden
mellem de tagbærende stolper en grubeagtig nedgravning på 1 x 3 m. Fælles for husene var, at østenden
var velbevaret, mens (ler i vestenden ofte kun erkendtes enkelte vægstolper ud over de tagbærende
stolper. Bopladsen har mindst været beboet i 2 faser, idet 2 af husene lappede over hinanden. Ud fra
den sparsomme keramik fra stolpehuller og gruber er (let ikke muligt at datere bopladsen nærmere end
til førromersk jernalder, hvilket i øvrigt stemmer overens med hustyperne
VSM 241, 371E
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Jytte Nielsen

210. Jegstrup
13.08.10 Ravnstrup

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

Partielt udgravet, idet udgravningen fortsættes i 1985. Efter rydning af en ganske tilgroet, overpløjet
gravhøj er der indtil nu fremkommet en del sekundære anlæg, men der resterer stadig omkring 1 m
højfyld. I højens syd/øst kant er fundet resterne af et retvægget enkeltgravsbæger
VSM 367

Jytte Nielsen

Gravhøj - Yngre stenalder

211. Jegstrup-Nørregård
13.08.10 Ravnstrup

Høj

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 50. Der konstateredes svage spor efter en høj, men der blev ikke fundet anlæg. Udgravet i
forbindelse med nedlæggelse af naturgasledning
VSM 243E

Martin Mikkelsen

Gravhøj - Udateret

212. Neder Hallum
13.08.10 Ravnstrup

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 171. Ved selve udgravningen åbnedes tre felter i 20 m bredde følgende gasledningens retning, i alt
2.500 m2. I det nordligste felt fandtes spor af mindst tre Ø-V orienterede langhuse, sandsynligvis
treskibede. Hus I med den vestligste ende bevaret som brandtomt, hvorunder fandtes spor af endnu et
langhus. Husene målte 6 x 13 m. 5 x 11 m og 5 m i bredden. I kulturlag og stolpehuller fandtes en del
keramik, flere knusesten, sten med borebuller, kværnsten, brændt korn samt trækul. Keramikken daterer
husene til førromersk per II og overgangen til romersk jernalder. I det midterste felt fandtes stolpehuller
samt områder med sortfarvet kulturlag. Et sted kunne udskilles de østligste 12 m af et 6 m bredt Ø-V
orienteret langhus. også her var gulvlaget bevaret, dette var 20 cm nedsænket i undergrunden, havde en
række tagbærende stolper samt vægstolper og rækker af sten til at støtte disse. Keramikken daterer
huset til overgangen førromersk/romersk jernalder. I en grube tæt ved fandtes megen keramik fra
bronzealderens periode V-VI. I det sydligste felt fandtes det sydøstligste hjørne af endnu et langhus
med kulturlag, dette kan ligeledes dateres til overgangen til romersk jernalder. For alle felterne gælder,
at kun de stolper og gruber, der havde direkte tilknytning til anlæg, er blevet beskrevet og snittet
VSM 354E

Bodil Nørgaard

Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

213. Rosenstræde 5
13.08.15 Viborg

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Undersøgelse af metallurgisk aktivitet, som gav sig til kende ved en række cirkulære, brændte flader
med en diameter på ca. 1 m. Fladerne er tolket som esser. Aktiviteten er tilsyneladende foregået under
åben himmel, da der ikke blev påtruffet spor af mere jordfaste bygninger. En række stolpehul)er er dog
taget til indtægt for en eller anden form for læskærmsarrangement. Nord for selve udgravningsfeltet
blev der gravet en søndage, som afslørede et 0,30 m tykt lag af slagger og avlstensrester. Udover
slagger blev der i hovedfeltet kun fundet en bronze støbekegle, der kan henføres til den metallurgiske
aktivitet. De øvrige fund bestod af højmiddelalderlig keramik af gængs type, som daterer sig til ca.
1250-ca. 1350
VSM 199E
Kulturlag - Middelalder

Jesper Hjermind

214. Sct. Hansgade 15
13.08.15 Viborg

Bygning

Årsag ikke oplyst

Midd./Renæssance

Ved optagning af kælderfundament til en 1800-tals bygning blev resterne af en formodet 1600-tals
kælder registreret. Af kælderen var det sydlige fundament, som løb langs Sct. Hansgade, bevaret. Under
1600-tals kælderen lå et meget trækulsholdigt lag, hvilket kunne tyde på at forgængeren, som må have
været helt eller delvis af træ, er brændt
VSM 140E

Jesper Hjermind

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

215. Sct. Mogensgade 23
13.08.15 Viborg

Kældre

Årsag ikke oplyst

Rennæssance

Gennem prøvegravning af 2 søgegrøfter blev der påtruffet resterne af to kældre. Begge var meget
forstyrrede og fremstod kun med det nederste skifte, samt rester af pikstensgulve. Søgegrøfterne
afslørede endvidere, at det omgivende terræn var blevet meget kraftigt afgravet, hvorfor der ikke blev
påtruffet øvrige bebyggelses- eller aktivitetsspor
VSM 202E

Erik Levin
Jesper Hjermind

Bebyggelse - Nyere tid

216. Sct. Peder Stræde 4
13.08.15 Viborg

Affaldslag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Fund af spredte stolpehuller samt enkelte affaldsgruber. De fremdragne spor bør nok ses i sammenhæng
med en ældre gravning, som blev udført umiddelbart nord for denne, og som afslørede en
højmiddelalderlig smedeaktivitet. Den aktuelle undersøgelse er formodentlig foregået på smedjens
bagareal, hvilket forklarer fraværet af bebyggelse samt spor af øvrig aktivitet. Sydligst på området blev
registreret et fald på ca. 2,5 m, som tyder på en kraftig afgravning af den naturlige skrænt.
Afgravningen kan være udført med et fortifikatorisk sigte, men kan dog også være et resultat af
sandtagning
VSM 227E

Erik Levin
Jesper Hjermind

Kulturlag - Middelalder

217. Sct.Mogensgade
13.08.15 Viborg

vej

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

I forbindelse med udskiftningen af varmeledningen gennem Sct. Mogensgade havde museet lejlighed til
at følge udgravningen, og fik hermed et snit gennem gaden, som gav oplysninger om gadens alder og
anlægsmåde og om dens betydning på forskellige tidspunkter for byen. Ved gadens nordlige ende (Sct.
Mogensport) blev der fundet fyldskifter fra en vold og en grav - formentlig Erik Grathes befæstning af
byen fra midten af 1100-tallet
VSM 201E
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

Erik Levin

218. Viborg Søndersø
13.08.15 Viborg

Huse

Årsag ikke oplyst

Vik./midd.

Prøvegravning 11 forskellige steder samt boreprøver med udgangspunkt i en undersøgelse fra 1981.
Det udgravede areal dækker ca. 120 m2, hvoraf kun en mindre del blev udgravet til bunds. 1 6 felter
blev der entydigt fundet rester af huse. Et af husene har haft stavhuggede vægge, hvoraf de jordgravede
dele var bevaret. 2 huse havde bevaret rester af fletværksvægge. Ingen huse blev udgravet i deres
helhed, men levnene er så velbevarede, at man i felter af tilstrækkelig stor størrelse vil kunne udgrave
husene i deres helhed. Det blev fundet en del affald fra håndværksproduktion, f.eks. fra skomager og
kammager (hjortetak fra 1000-1100-tallet, ben fra 1200-tallet) samt bronzestøber og kobbersmed.
Guldsmedehåndværket var repræsenteret med en smykkematrice. Det ældste hus - et felt der blev gravet
til bunds - er dendrokronologisk dateret til 1015. Lagserien (i 1984) synes at slutte i 1200-årene.
Udgravningen i 1981 viste bebyggelse helt frem til ca. 1300. Fundet er fremkommet ved
prøveundersøgelser forud for et evt. hotelbyggeri. På grund af kulturlagets store omfang og gode
bevaringstilstand blev byggeplanerne ændret
VSM 51E

Hans Krongaard Kristensen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

219. Lyngsø
13.08.16 Vorde

Hustomt/grube

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 131. På et 30 x 20 m stort areal udgravedes et langhus og en 5 x 6 m stor grube. Af langhuset, som
var øst-vest vendt og 20 m langt, var bevaret 6 tagbærende stolpepar, indgangsstolper og en del stolper
i nordvæggen. Nord for huset må der oprindelig have været et lertagningshul, idet der under den store
grube stadig var ganske leret i modsætningen til den øvrige undergrund, som var gruset sand. Ud fra
hustypen og keramikmaterialet fra gruben kan pladsen dateres til yngre bronzealder
VSM 355E

Jytte Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

220. Neder Hvolris
13.09.03 Hersom

Stendynge

Årsag ikke oplyst

Udateret

N-S- orienteret stendynge, 4 x 2,5 m, i 2-3 lag på undergrund. Ingen fund. Anledning: ejeren pløjede på
sten
VSM 191E

Anette Willemoes

Andre anlæg/diverse - Udateret

221. Nr. Rind
13.09.08 Låstrup

Sydegruber

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

Snit igennem en stenforekomst viste en 5 m lang, 1,25 m dyb grube med hovedstore og større
ildskørnede sten og trækul i koncentrationer afvekslende med spredt forekomst. Fund: et par skår, et
afslag, ildskørnet flint og en senneolitisk pilespids. Anlægget lå ned til kanten af en bæk
VSM 135E
Grube - Yngre stenalder

Anette Willemoes

222. Roum
13.09.09 Roum

Høj

Årsag ikke oplyst

Neo./br.

sb. 32. En grøft gennem højen samt et felt i det centrale parti gav en ydre randstenskæde (18 m i
diameter) hørende til en sekundær højfase med en bronzealdergrav, der var pløjet væk; samt en primær
høj (12 m i diameter) med 2 centrale Ø-V orienterede jordgrave: 0,65 x 1,75 x 0,5-0,10 m; fund: et Ikar med 6 lodrette øskner på bugen. Ø-V orienteret grav, ødelagt ved hærværk før opmåling; fund: et Lkar og 9 ravperler. Anledning: en pålstav fundet af amatør med metaldetektor
VSM 196E

Karin Levinsen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder

223. Korshøje
13.09.11 Skals

Høj

Årsag ikke oplyst

Æ.br./vik.

sb. 14. Bronzealderhøj med dele af i grav bevaret. Højen har haft en diameter på ca. 12 m. Graven,
hvoraf kun en bundstenlægning var bevaret, var orienteret VNV-ØSØ, og målte ca. 2,5 x 1,3 m. Oven
på stenene fandtes et tyndt lag formuldet organisk materiale, formodentlig træ, og herpå resterne af en
bronzedolk, der kan dateres til ældre bronzealder, per. III. Graven fandtes midt i højen og er
primærgrav. Umiddelbart uden for højperiferien fandtes mod NØ 2 ens jordfæstegrave samt parallelt
hermed en række stolpehuller. Gravene var orientering VNV-ØSØ og var ca. 2,25 x 1 m i størrelse samt
ca. 1 m dybe. I grav I fandtes en jernkniv, i grav II en jernkniv, en rektangulær pladefibula (hvorved
fandtes tekstilrester), et bæltespænde af bronze samt yderligere to jerngenstande, datering vikingetid.
Udgravning i forbindelse med nedlæggelse af naturgasledning
VSM 246F

Martin Mikkelsen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Vikingetid

224. Kristiansborg
13.09.11 Skals

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 76. På et 30 x 20 m stort areal fremkom 55 gruber fra ca. 0,5 til 1,5 m i diameter og en del
stolpehuller, som dog ikke dannede større anlæg. Gruberne indeholdt gennembrændte marksten,
flintafslag og lidt keramik, som kan dateres til yngre bronzealder
VSM 249
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Jytte Nielsen

225. Nørregård
13.09.11 Skals

Boplads

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 79. I forbindelse med nedlægning af naturgasledning viste en prøvegravning en boplads fra ældre
jernalder over en længde af 160 m N-S. Ved den efterfølgende udgravning blev udgravet ca. 1.300 m2
fordelt På 4 udvalgte felter. I de tre af felterne udgravedes dele eller det hele af 7 langhuse samt dele af
mindst 8 andre huse, hvis størrelse ikke kunne bestemmes. Alle husene havde mere eller mindre godt
bevarede gulvlag, i vestenderne ofte i form af ler. I flere af husene kunne iagttages flere gulvlag, uden
at de bærende stolper er udskiftet. I nogle af husene kunne væggrøfter erkendes, i øvrigt synes
vægkonstruktionerne at have varieret. Ildsteder fandtes konsekvent i vestenden, hvor der endvidere ofte
fandtes delvis nedsatte forrådskar. Alle langhuse er orienteret øst-vest. Der fandtes udover store
mængder keramik, knusesten og kværnsten enkelte jerngenstande og et mindre knoglemateriale. I det
fjerde felt udgravedes en ca. 2 m dyb brønd. Keramikken viser, at bebyggelsen er begyndt tidligt i
førromersk jernalder og har vedvaret til ind i ældre romersk jernalder
VSM 250E

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Ældre jernalder

226. Olufshøje
13.09.11 Skals

Jættestue

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 37. Partiel udgravning, fortsættes 1985 i VSMs egen interesse og bekostning. Bevarede
stenpakninger og et bevaret gulvlag viste en dobbelt jættestue. Anlægget er orienteret NØ-SV, og
centralområdet måler 9 x 5 m. Det nordligste kammer var dårligst bevaret. Stenpakningernes form,
nedskredne pakningssten og meget svage standspor angav kammerets form. Det indre var ryddet til
undergrund. Standspor efter indgang var ikke bevaret. Rester af en sprængt sten samt en koncentration
af ravperler og det eneste fund af keramik i kammerområdet antyder indgangens placering i kammerets
SØ side. Kammergulvet var bevaret i det sydligste kammer, 2,5 x 2 m, orienteret NØ-SV, og standspor
var tydelige i kammerets NV-side. Over kammergulvet fandtes flækker, slebne økser, en mejsel samt
ravperler, men ingen keramik. Endvidere fandtes dårligt bevarede knoglerester. Spor efter indgangen, i
SØ siden, samt offerskårlaget (undersøges 1985) var bevaret. Fundene dateres til MN Ib-III/IV. I
højområdets sydside fandtes en delvis bevaret stenomsat urne, indeholdende brændte ben, bronzerester
samt en dobbeltknap i rav. Datering bronzealder, per. IV
VSM 245

Anne Pedersen

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder

227. Nørskovgård
13.09.14 Vester Bjerregrav

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

I en 70 m lang søgegrøft med en bredde på 1,6-3,0 m afdækkedes over et 60 m langt forløb rester af en
boplads med kulturlag. Der blev med sikkerhed afdækket (men ikke udgravet) dele af 3 huse. Hus I var
dårligt bevaret med rester af lergulv og 2 ildsteder. Hus II var velbevaret med lergulv og ildsted (med
tre faser). Hus III var særdeles velbevaret med lergulv hvorpå et ornamenteret ildsted (i mindst to
faser), lerpanel langs indersiden af jordvæggen. Herudover afdækkedes dele af adskillige stenlægninger
og en stenrække. Et righoldigt skårmateriale dateret til førromersk og ældre romersk jernalder.
Prøvegravning efter henvendelse fra ejeren
VSM 104E
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Martin Mikkelsen

228. Skinders Bro
13.09.16 Vester Tostrup

Gruber/skelet

Årsag ikke oplyst

Neo./nyere tid

sb. 115. På et 140 x 20 m stort areal udgravedes under et 20-30 cm tykt kulturlag et par hundrede
stolpehuller og gruber. Kulturlaget lå som en kappe over de underliggende anlæg og bestod af et gråt
sandlag indeholdende spredte flintafslag og redskaber, lerkarskår, rav og bjergartsredskaber. Laget var
uden anlægsspor og er umiddelbart svært at tolke. Stolpehullerne i undergrundsniveau kan ikke
henføres til huse eler lignende I gruberne og stolpehullerne fandtes bl.a. stykker af lerskiver og et helt
spandformet lerkar med fingergruber under randen lig Store Valby-karrene. Flintmaterialet bestod
fortrinsvis a~ afslag, men der fandtes desuden skiveskrabere, skafttungepile (A og B pile) og bor. Af
bjergart fandtes 4 arbejdsøkser. Det udgravede areal ligger på et næs, Som skyder sig ud i Simested
ådal og må betragtes som en lille del af et stort bopladsområde. Fra nyere tid fandtes en del tilsandede
hulvejsspor, og nedgravet i et sådant lå et skelet. I bækkeregionen fandtes en blykugle, fladtrvkt, og
liggende således, at den afdøde må være skudt bagfra. Skelettet kan muligvis via en skriftlig kilde
dateres til år 1627
VSM 251E

Jytte Nielsen

Kulturlag - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

229. Hornbæk Engvej
13.12.02 Hornbæk

Kanal

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 23. Der udgravedes et 2 m bredt snit gennem kanalen, der forløber over en ca. 5 km lang strækning
fra Fladbro til Randers, anlagt 1552-53 af Chr. III; beliggenheden er kendt siden 1940'erne. Kanalen
tegnede sig på dette sted som en ca. 17 m bred og 1,3 m dyb trugformet nedgravning med flad bund og
skrå sidekanter uden forstærkninger af nogen art. Undersøgelsen var foranlediget af kloakarbejde
KHM 71/84
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Ole A. Schmidt

230. Kjølvejen
13.12.02 Hornbæk

Høj/gravplads

Årsag ikke oplyst

Neo.//vik.

sb. 16. Partiel undersøgelse - fortsætter forår 1985. Stenalderhøjen havde tørveopbygget fyld indtil 0,25
m højde og indramning af mellemstore marksten og stenspor, ordnet i en enkelt række, udgørende et
rektangulært anlæg, 14,5 m langt og 6 m bredt, orienteret ØNØ-VSV. Der fandtes intet gravanlæg i
eller under højen. Under højen fandtes ardspor. I en 8 m lang del af nordsiden fandtes stenspor øverst i
en 0,4 m bred og 0,3 m dyb grøft, hvori en trækontruktion kan have stået. I højfylden forekom kun
enkelte spredte lerkarskår. Et righoldigt, men ret fragmenteret skårrmateriale fandtes umiddelbart syd
for højen. Især ud for midten af den sydlige langside var større skårflager til stede. Keramikken dateres
til mellemneolitisk tid, fase Ib. I materialet er ca. 40 forskellige kar repræsenteret, men kun få kartyper
kan bestemmes: skåle, tragtbægrre, hankekar. I øvrigt fandtes et fragment den lerskive samt 2 ravperler.
Bortset fra mangelen på store sten og grave har anlægget stor lighed med traditionelle langdysser med
offer/udrømningslag ved sydsiden. Inden for et felt på 3.500 m2 er udgravet 53 jordfæstegrave uden
bevaret skeletmateriale og 2 (formentlige) brandgrave. De fleste grave har orienteringer omkring Ø-V,
enkelte er orienteret som tangenter til ovenfor nævnte stenalderhøj. De fleste var uden detaljer om
gravkonstruktioner, en enkelt viste sig at være en bulkiste, to grave var bygget af tilspidsede
nedrammede planker. Gravgodset i de enkelte grave var ikke særlig omfangsrigt, men til gengæld
meget varieret ved en samlet betragtning: jernknive, hvæssesten, halvkugleformede lerkar,
klæberstensskår, bronzenåle, rav- og glasperler, jernøkser og -lansespidser, bæltespænder og
remendebeslag. Særlig kan fremhæves en spandehank af jern med aftryk af træstaver, beslag til et skrin
med lås og to nøgler, et trefliget bronzespænde og 6 skålformede bronzespænder. På en del af
bronzerne er bevaret tekstiler af hør og uld
KHM 332/82

Inge Kjær Kristensen
Bjarne Henning Nielsen
Niels T. Sterum

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Vikingetid

231. Kjølvejen/Elro
13.12.02 Hornbæk

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Br./æ.j.

sb. 14. I to udgravningsfelter på i alt 2.400 m2 fandtes 4 ildsteder, 27 gruber af forskellig art og et Ø-V
orienteret langhus med 6 par tagbærende stolper (væglinje og kulturlag i øvrigt ikke bevaret) samt en
nærliggende staklade med 2 par stolper
KHM 223/84
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Peter Thorup
Niels T. Sterum

232. Bjerregrav Station
13.12.14 Øster Bjerregrav

Langhøj/gruber/jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Neo./æ.j.

sb. 16. Igangværende undersøgelser - fortsætter forår 1985- Inden for et udgravningsfelt på ca. 35 x 20
m er foreløbig fremkommet et ØSØ-VNV orienteret anlæg fra TN C, 25 x 8 m, indrammet af delvis
stenskoede spor efter fjernede megalitter. Inden for indramningen pågår undersøgelse af 1)
huskonstruktion med stolpespor, rødbrændt ler og kulturlag med keramik, 2) flisebelagt gravbund med
ravperler, 3) nedgravet stenbygget anlæg. I højen er bevaret indtil 0,3 m højfyld. Øst fra TN C-anlægget
er fundet 3 jordfæstegrave (ældre romersk jernalder), 1 udateret brandgrav og 1 grube med nedsat
lerkar (ældre romersk jernalder). Nord for TN C-anlægget findes bopladsspor i form af et større antal
stolpehuller og gruber (førromersk jernalder, per. I). Fremkommet ved oppløjning af sten
KHM 222/81

Ole A. Schmidt
Niels T. Sterum

Gravhøj - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Udateret

233. Næsbækgård
13.12.14 Øster Bjerregrav

Gruber

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 21. Grube, cirkulær med flad bund, 1,70 m i diameter og 0,46 m dyb. Gruben var helt opfyldt med
mest hovedstore sten, der ikke viste tegn på varme- eller ildpåvirkning. I fylden fandtes 6 stk. ildskørnet
flint samt 4 lerkarskår, der daterer gruben til ældre jernalder
KHM 382/83

Ole A. Schmidt

Gravplads/grav - Ældre jernalder

Randers Amt
234. Skærvad Mølle
14.01.05 Ginnerup

Boplads/megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 126. Under en ca. 10 x 7 m stor Ø-V langdysse udgravet i 1982 undersøgtes rester af et oprindeligt
bosætningslag, der strakte sig under anlæggets vestlige halvdel, med et cirkulært 1 m stort ildsted under
dyssens sydvest hjørne. Der fandtes en del flintredskaber, flintaffald og keramik, der daterer
bosættelsen til ikkemegalistisk TNC. Undersøgt pga. landmandens ønske om at planere jord ud i lavt
fugtigt område ved anlægget. RAS F. 54-925
DJM 1913
Bebyggelse - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels Axel Boas

235. Gjerrild Klint
14.01.06 Gjerrild

Megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 4. Ud fra et 3 x 2 m stort, nygravet hul i top af overpløjet høj åbnedes to korslagte søgegrøfter, hver
på ca. 20 m. Der fandtes rester af højfyld, stenpakning, sprængte sten, hvidbrændt flint, flintafslag samt
et par neolitiske skår. Alt synes at hidrøre fra et næsten totalt destrueret megalitanlæg. Fundet gjordes
ved, at gårdejeren fjernede sten med gravemaskine, idet disse forhindrede dyrkning af jorden
DJM 1995

Niels Axel Boas

Megalitanlæg - Yngre stenalder

236. Vossevangen
14.01.06 Gjerrild

Brønd

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 59. I et udgravningsfelt På 3 x 3 m afdækkedes og tømtes et meterdybt, tragtformet og stensat
brøndanlæg med en øvre, indvendig diameter på ca. 1 m. Den var sat af op til 3/4 m store sten i 4-5
skift. På brøndens bund fandtes tilspidsede træpløkker og et elletræsfad med vandret hank. I brøndens
fyld fandtes keramik og slagsten, der daterer anlægget til omkr. år 0
DJM 2002

Niels Axel Boas

Bebyggelse - Romersk jernalder

237. Selkær
14.01.12 Kastbjerg

Bebyggelsesspor

Årsag ikke oplyst

Neo./j./nyere tid

sb. 51. I et felt på ca. l0 x l00 m Ø-V undersøgtes et omfattende affaldslag, 5-6 brønde hvoraf 2 med
bevaret konstruktion af vidjeflet og træstaver, 4 gruber, et grubehus på knapt 3 x 4 m, alt fra ældre
germansk jernalder. I affaldslagets nedre del fandtes flint, 2 stridsøkser og et tandstokorn, skår fra sen
enkeltgravskultur. Affaldslaget og anlæggene var rige på keramik, jernslagger og kværnsten. Af anlæg
fra middelalder/nyere tid fandtes afvandingsgrøfter, hjulspor og en trækonstruktion i affaldsfyldt gl.
gadekær samt ansamlinger af slagger, kogesten og hesteknogler og tegl
DJM 1993

Esben Kannegaard

Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder
Kulturlag - Jernalder
Vej/bro - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

238. Essig
14.02.03 Feldballe

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 46. Inden for et felt på ca. 3.000 m2 af en hidtil uregistreret boplads fremkom et stort antal
stolpehuller (men ingen tydelige hustomter), enkelte kogestensgruber og en stor keramikrig grube.
Fremkommet ved rekognoscering i forbindelse med motorvejsanlæg
KHM 187/83
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Jette Bang

239. Fuglslev
14.02.04 Fuglslev

Grave

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 13. En 3 x 2 m Ø-V orienteret ca. 3/4 m dyb rektangulær grav. På dens bund sås aftegninger af et
skelet samt gravgods langs sydsiden bestående af 9 lerkar, 1 jernkniv med bronzebeslag og en lille
toiletkniv nær hovedet i gravens vestende. Fylden over graven var tæt pakket med sten. Keramisk
dateret til 1. årh. e.Kr. Der er tidligere undersøgt ca. 8 jordfæstegrave på pladsen, heraf kun en
sagkyndigt
DJM 1988

Esben Kannegaard

Gravplads/grav - Romersk jernalder

240. Fuglslev kirke
14.02.04 Fuglslev

Tilflugtsanlæg

Årsag ikke oplyst

Y.rom./renæssance

I et lille Ø-V mosedrag lige syd for Fuglselv Kirke gravedes et 3 x 47,5 m N-S felt og et 11/2 x l0 m ØV felt eller i alt ca. 157 m2. Der afdækkedes en ca. 13 m lang N-S række af tætstillede spuns - eller
stavvægsplanker, der var dækket af et vandret lag af forarbejdet tømmer. Den var flankeret af fyldlag
og støttekonstruktion af træ. Ved mosens sydbred fandtes et metertykt fyldlag fra senmiddelalder/nyere
tid, derunder en kogestensansamling med slaggerest, samtidig med anlægget i mosen og nederst i sort
tørv et lag keramik fra yngre romersk jernalder. Dendrokronologiske analyser på tømmerlag, spunsvæg
og støttetømmer har givet slutdateringerne 1071, 1088 og 1121. Dateringen støttes af keramik og
træfund. Udgravning af anlægget fortsættes. Fundet fremkom ved gravning af afvandingsgrøft, og
undersøgelserne er dels finansieret via §26 og dels af Djurslands Museum
DJM 1945

Niels Axel Boas

Kulturlag - Romersk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

241. Ebbestrupgård
14.03.12 Ødum

Lerkar

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 61. Ved børns leg var der fundet et velbevaret hankekar fra ældre romersk jernalder i en lille
nedgravning øverst i skrænten ved en gammel grusgrav. Karret var omsat med håndstore sten, men det
indeholdt hverken knoglerester eller oldsager. En videre afrensning af skrænten viste ingen yderligere
anlæg, og videre prøvegravning umuliggjordes af tæt skovbevoksning
FHM 2857

H.J. Madsen

Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder

242. Enslev Bæk
14.04.03 Enslev

Vadested/vej

Årsag ikke oplyst

Rom/y.j.

sb. 20. Under den recente vejkiste fremkom dele af et vejanlæg fra yngre jernalder, hvorunder fandtes
rester af et vadested (med dæmningslignende konstruktion) fra romersk jernalder. Anlæggene er
foreløbig kun keramikdaterede
KHM 77/83
Vej/bro - Romersk jernalder
Vej/bro - Yngre jernalder

Ole A. Schmidt

243. Sødring Bygade
14.04.08 Sødring

Skaldynge

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 5. Med smal søgegrøft afgrænsedes en 8 x 10 m stor skalplet med et gennemgående 2 cm tykt
kompakt skallag, indeholdende blåmusling, hjertemusling, littorinasnegl samt enkelte flintflækker og afslag, fremkommet ved pløjning i privat have
KHM 261/84

Anna-Elisabeth Jensen

Skaldynge - Ældre stenalder

244. Udbyneder vandværk
14.04.09 Udbyneder

Jordfæstegrave

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 62. Udgravning af stensat jordfæstegrav, hvorfra finder havde opgravet 2 store sten samt skår af 6
lerkar. Ved undersøgelsen fandtes in situ yderligere 2 lerkar samt en jernkniv. Graven var anlagt i en
3,15 x 2,65 x 0,60 m stor nedgravning. Stenrammen af 12 store og middelstore sten omsluttede et
gravrum på 2,25 x 1,40 m. Ingen særlig gravbund
KHM 82/84

Ole A. Schmidt

Gravplads/grav - Romersk jernalder

245. Tørslev Sten
14.06.10 Vester Tørslev

Brandgrave

Årsag ikke oplyst

Bronzealder

sb. 40. Ca. 20 m syd for det fredede dyssekammer Tørslev Sten fandtes en cirkulær stenlægning af små
marksten, kantet med en randkæde af større marksten. Stenlægningen var ca. 9 m i diameter og har med
sikkerhed aldrig været dækket af en høj. Stenlægningen dateres til yngre bronzealder, per VI, idet der
både under og nedgravet i stenlægningen forekommer lerkar med den datering. Før anlæg af
stenlægningen er der på den datidige muldoverflade spredt dels resterne af et ligbrændingsbål (et stærkt
trækulsholdigt område med brændte ben, ca. 20 m2 stort under stenlægningens sydlige del), dels
skårene fra et knust lerkar, per VI (spredt over et 89 m2 stort område under stenlægningens nordøstlige
del). Efter stenlægningens placering er 5 grave anlagt ved nedgravning i stenlægningen: brandgrav med
bronzenål og skår af lerkar (per VI), brandgrav med skår af 2 lerkar (per. VI/I), brandgrav med skår af
lerkar (per I), brandgrav udelukkende med brændte ben (udateret) og jordfæstegrav med forkullet
bulkiste, 3 x 1,3 m, NØ-SV orienteret, uden gravgods (udateret, C14 analyse forventes). Ved vestsiden
af stenlægningen og delvis overlejrende denne fandtes 3 sekundære stenbyggede anlæg, som foreløbig
ikke synes meget yngre end stenlægningen vurderet ud fra fund af spredte skår. Det drejer sig om en del
af en ellipsoid stenkreds, en rektangulær stensætning og en del af en stenrække. Ved vestsiden fandtes
desuden en brandgrav fra ældre romersk jernalder. Ardspor med to pløjeretninger fandtes udelukkende
under den cirkulære stenlægning - ikke under de sekundære anlæg ved vestsiden. Pløjningen synes
således at være tilknyttet etableringen af den cirkulære stenlægning
KHM 308/84
Gravplads/grav - Bronzealder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Ager/mark - Udateret

Ole A. Schmidt
Niels T. Sterum

246. Klostergade 9
14.07.05 Mariager

Kælder

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 215. Der afdækkedes ca. 6 m2 stenbrolagt gulv, afgrænset mod nord og vest af indtil 0,6 m høje
kampestenssatte vægge uden mørtel. I nordvæggen fandtes et dørparti med trin og murede vanger af
munkesten. I fylden fandtes skårmateriale fra renæssance, men kælderen kan godt være ældre (efter
beliggenheden kan kælderen forbindes med en bolig, som agtes opført til Otto Nielssøn, ridder af
Bjørnholm, jf. gavebrev af 1467). Fremkommet ved udgravning til drivhus
KHM 245/84

Inger Marie Hyldgaard

Bebyggelse - Middelalder

247. Kongenshøjvej
14.07.06 Mariager Ls

Megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 219. Der afdækkedes et lille stykke af en intakt gravbund, dækket af ca. 0,2 m gravfyld med humane
knogler in situ. Der fandtes også en enkelt ravperle samt stenspor efter kammerets vestside.
Fremkommet ved planering af sommerhusgrund - med gummiged fjernedes 9 store sten, 1,6-0,7 m
lange, mængder af mindre sten samt skeletmateriale af mindst 4 voksne og 1 barn
KHM 182/84

Ole A. Schmidt

Megalitanlæg - Yngre stenalder

248. Lindegårdens Mark
14.07.08 Sem

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 19. Partiel undersøgelse - fortsætter i foråret 1985 - Højbunden viser ardspor, der gennembrydes af
dels 30 stolpehuller (som sammen med et ildsted og 2 ubestemmelig gruber konstituerer 1 eller 2
hustomter fra tidlig senneolitisk tid) dels højens primærgrav (bulkiste med skelet i 2,5 x 1,4 x 0,6 m stor
nedgravning; ingen gravgaver; i gravfylden talrige SN-skår, 2 klokkebægerskår, 1 ildsten og mange
flintafslag). Primærhøjen, ca. 7 m i diameter, er opbygget af græstørv og har et 1,5-2,0 m bredt bælte af
spredte marksten ved højfoden. Over primærgraven en sekundær centralgrav, opbygget som en Ø-V
orienteret stendynge med mål 3,0 x 1,4 x 0,4 m, indeholdende en ildsten, beliggende i sekundærhøjen,
oval i N-S retning med mål ca. 9 x 7 m, opbygget af græstørv og med en randstenskæde i flere skifter
(nærmest som et dige). Sekundærgraven var overlejret af en centralt beliggende tertiærgrav, fundtom,
udformet som en VNV-ØSØ orienteret stendynge med mål 3,0 x 1,8 x 0,6 m. Tertiærhøjen, ca. 18 m
diameter, er opbygget af græstørv og har en randstenskæde af store granitblokke. Tertiærgrav og høj
såvel som sekundærgrav og høj dateres upræcist til senneolitisk tid/ældre bronzealder. Primærgrav,
primærhøj og underliggende hustomt(er) dateres af keramik til tidlig senneolitisk tid. Fremkommet ved
pløjning på randsten i tertiærhøjen
KHM 245/84
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder

Inger Marie Hyldgaard

249. Holbækgårds Mark
14.08.02 Holbæk

Gravplads/boplads

Årsag ikke oplyst

Førrom./æ.rom.

sb. 9. Spredt inden for et område på ca. 300 x 150 m er udgravet 7 brandgrave, hvoraf i er udateret, 2 er
fra førromersk jernalder, 2 er fra sen førromersk jernalder/tidlig ældre romersk jernalder og 2 er fra
ældre romersk jernalder. Mellem sidstnævnte bemærkes især en urnebrandgrav, hvor et fad dækkede
over 3 andre lerkar, bl.a. en bukkelornamenteret vase med 1 jernkniv, 1 jernnål og 3 bennåle (heraf 2
med profileret hoved). Af 15 undersøgte kogestensgruber indeholdt 2 skårmateriale fra ældre jernalder.
I en lille grube var nedsat et lerkar fra førromersk jernalder. Inden for et sammenhængende
udgravningsfelt på ca.420 m2 afdækkedes en - efter østjyske forhold - særdeles velbevaret hustomt fra
ældre romersk jernalder. Den Ø-V orienterede tomt målte ca. 19 x 5,5 m og havde 6 par tagbærende
stolper. Den omløbende væggrøft var afbrudt af 2 stenbrolagte dørpartier nær midten af hver langside.
Der var bevaret skillevæg mellem beboelse og stald, rester af båseskillerum og grebning. Fra den
nordlige dør førte en 1,5 m bred og mindst 10 m lang stenbrolagt vej mod NV; mellem to store
trædesten var vejen gennembrudt af en lille rende. Inden for samme felt fremkom yderligere talrige
stolpehuls- og grubelignende fyldskifter, hvoraf kun to gruber undersøgtes delvis, indeholdende et rigt
skårmateriale fra ældre romersk jernalder. Fremkommet Ved oppløjning af fyldskifter og sten
KHM 83/84

Folmer Christiansen
Ernst Stidsing
Niels T. Sterum

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

250. Nr. Borup
14.09.02 Borup

Kogegruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 42. 4 kogestensgruber, inden for 7 m længdestrækning, - med dybder 0,70-1,10 m - fremkommet i
nedgravning til vandrør i privat have. Den ene af gruberne var meget keramikrig
KHM 29/83

Anna-Elisabeth Jensen

Grube - Yngre bronzealder

251. Rosengade 7
14.09.09 Råsted

Kælder

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 42. Ved undersøgelsen fandtes en kampestensmur med mørtelfugning bevaret under en eksisterende
ydervæg. Muren var 7 m lang og knap 2 m høj, gennembrudt af et moderne dørparti til kældertrappe.
Muren var netop blevet understøbt med beton, således at forbindelsen til kulturlagsrester under et netop
opbrudt cementgulv ikke kunne fastslås. Næstældste lag i kælderen indeholdt bl.a. 3 mønter
(kobbersterlinge fra Erik af Pommern - den ene kan med sikkerhed siges at være præget i Randers
omkr. 1422). I kælderens yngste lag forekom fund fra renæssance. Fremkommet ved ombygning af
kælder
KHM 326/84
Bebyggelse - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

252. Støvringgård
14.09.10 Støvring

Hemmelighed

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

Der undersøgtes et ca. 1 m bredt snit i et murstensbygget afløb fra hemmelighed, som ud fra fund og
bygningshistorie dateres til 1700-tallet. Fremkommet ved bygningsrestaurering
KHM 152/84

Inger Marie Hyldgaard

Bebyggelse - Nyere tid

253. Eldrupgård
14.10.04 Gjesing

Teglovn

Årsag ikke oplyst

1500-tallet

På Eldrupgårds marker blev en stor teglovn lokaliseret i to søgegrøfter. Ovnen målte indvendig ca. 13 x
4,5 m, og den må have haft otte indfyringsåbninger. Prøvegravningen blev foretaget, da området var
truet af ødelæggelse gennem pløjning. Arealet er nu taget ud af driften
NM II 112/85

Birgit Als Hansen

Bebyggelse - Nyere tid

254. Marsvej
14.10.08 Kristrup

Gruber

Årsag ikke oplyst

Y.br./førrom.

sb. 55. Inden for 7 x 3 m fandtes 3 bopladsgruber. 2 fuldt undersøgte gruber havde dimensioner 1,70 x
1,70 x 0,61 m (jertagningsgrube?) og 2,50 x 2,30 x 0,78 m (brønd). En partielt undersøgt grube var ca.
4 m i diameter og var bevaret i en dybde af ca. 0,30 m (lertagningsgrube?). Gruberne indeholdt kraftige
trækulslag, til dels med rødbrændt ler; indeholdt kun enkelte varmesprængte sten, enkelte stykker
brændt knogle og relativt få lerkarskår. Fremkommet ved vejanlæg
KHM 35/84

Ole A. Schmidt

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

255. Nedergårdsvej
14.10.08 Kristrup

Gruber

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 56. 2 nedgravninger med ca. 20 m afstand, flad bund, opfyldt med trækulsholdig grålig sandet muld;
heri enkelte lerkarskår. Grubernes udstrækning konstateres ikke, idet de kun blev gennemskåret med
søgegrøft. I snit var nedgravningerne ca. 4 m henholdsvis 2 m brede, 0,40 m henh. 0,30 m dybe.
Fremkommet ved prøvegravning forud for anlæg af museets etno-botaniske have ved Museumsgården i
Paderup
KHM 77/84
Grube - Middelalder

Ole A. Schmidt

256. Sjellebro
14.10.10 Lime

Vejanlæg

Årsag ikke oplyst

Yngre jernalder

Geofysisk kortlægning af vejkompleks over ådal og dets terrænomgivelser i fortsættelse af
udgravninger i 1950'erne og nødudgravning i 1982. Suppleret med mindre geologiske undersøgelser.
Georadaropmåling foretaget i samarbejde med Geologisk Institut ved Aarhus Universitet, EIWA, Århus
og OYO Corp., Japan. Et træbygget vejanlæg i komplekset er C14 dateret til 700-tallets midte og tre
stykker vejtømmer med fuld splint og barkkant viser dendrokronologisk (Wormianum)
fældningstidspunktet forår 752. RAS F. 54-1181
NM I 3436/80

Mogens Schou Jørgensen

Vej/bro - Yngre jernalder

257. Hevring Å
14.10.13 Nørager

Vejanlæg

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 77. Anlægget var konstrueret med 3 lag: nederst grene og kviste, derover tværliggende sveller af
stammer og kraftige grene (til dels fastholdt med nedrammede pæle), øverst en ca. 1 m bred
stenlægning (som kan følges i ca. 40 m længde med sonde). Anlægget skal formentlig dateres til
middelalder, hvilket er dateringen på det eneste lerkarskår, som fandtes ved undersøgelsen.
Fremkommet ved vanderosion i åbrinken
KHM 171/84

Reno Fiedel

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Udateret

258. Nielstrup Hedegård
14.10.20 Vivild

Hustomter/udsmidslag

Årsag ikke oplyst

Ældre germansk jernalder

sb. 30. I et ca. 550 m2 stort udgravningsfelt fandtes en NV-SØ orienteret hustomt, 22 m lang, med
buede langvægge og rette gavle, 3 par tagbærende stolper og fuldt bevaret væggrøft - kun afbrudt af 2
over for hinanden liggende indgange ca. 2 m NV for langsidernes midte. Husbredden er ca. 6,5 m ved
midten af langsiderne og ca. 5 m ved gavlene. Væggrøften var gennemgående ,6 m bred og 0,25 m dyb.
Et enkelt sted i grøften påvistes tætstillede kraftige stolper. Ved hustomtens sydlige del fandtes
yderligere 16 stolpehuller (heraf 3 fra tagbærende stolper) tilhørende andre ældre eller yngre hustomter.
Inden for feltet fremkom endvidere en ca. 70 m2 stor del af et udsmidslag, lejret i en fugtig lavning.
Laget var indtil 0,4 m tykt og meget rigt på fundmateriale - lerkarskår, brændte og ubrændte
dyreknogler, varmesprængte sten etc. Udgravningsfeltet er beliggende i et stort bopladsområde med
fund fra 4.-5. årh. e.Kr. Ovennævnte hustomt og affaldslag keramikdateres til 5.-6. årh
KHM 41/S:
Bebyggelse - Germansk jernalder
Kulturlag - Germansk jernalder

Århus Amt

Ole A. Schmidt
Niels T. Sterum

259. Skjørring
15.01.07 Skørring

Jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 4. Lerkargrav fra ældre romertid. Graven var omgivet af en randstenskæde. Omkring og over selve
graven var en meget kraftig stenpakning. Gravindholdet og dets opstilling var den traditionelle østjyske.
Graven indeholdt i alt 11 lerkar samt bladet af en jernkniv
FHM 2759

Jens Jeppesen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

260. Fensten
15.02.04 Gosmer

Gruber. kulturlag

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 24. Efter privat anmeldelse blev der på marken iagttaget jernalders lerkarskår og ildskørnede sten
over et 1-2 ha stort område. Der blev herefter anlagt et lille prøvefelt (3 x 1 m), hvori der fandtes et
parti af en brolægning liggende i et ca. 50 cm tykt kulturlag med keramik fra ældre romersk jernalder.
Under jernalderhorisonten fandtes i undergrunden en grube med enkelte mellemneolitiske lerkarskår
FHM 2863

H.J. Madsen

Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Romersk jernalder

261. Haslegårdsvej
15.03.02 Hasle

Gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 13. Sideløbende med vejregulering og vejbyggeri var der lejlighed til at undersøge et område, hvor
der tidligere var gjort jernalderfund. Over en ca. 100 m lang vejstrækning fandtes i de lerede områder
talrige, ofte støre gruber med megen keramik fra førromersk jernalder per. IIIa. I et sandet område
fandtes ingen gruber. Grubeområdets afgrænsning blev kun nået mod vest, og dets omfang er derfor
uvist
FHM 2793

H.J. Madsen

Grube - Førromersk jernalder

262. Margrethediget
15.03.06 Skejby

Skeldige

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

sb. 10. Århus bys gamle købstadsjord er mod de nordlige landsogne afgrænset af et kraftigt jorddige ca.
1 km langt og 1 m højt. Ved en maskingravet søgegrøft (12 x 2 m) blev der konstateret en lav grøft
langs digets nordside; men der var ikke på nogen måde tale om et forhistorisk anlæg, og der blev ikke
gjort daterende fund. Af historiske grunde er diget antagelig anlagt efter 1559
FHM 2800
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

H.J. Madsen

263. Frederiksgade 76, Århus
15.03.11 Århus

Klosteranlæg

Årsag ikke oplyst

14-1500-årene

sb. 66. Partiel udgravning af karmeliterklosterets kirke samt dele af kirkegården, i alt ca. 100 M2.
Kirkens søndre korfundament samt østre sideskibsfundament blev erkendt. Sideskibet kan ses at have
bestået af i alt 6 fag, modsat den tidligere opfattelse af kun 5. Sideskibet er udlagt samtidig med korets
fundamenter. Fund af ældre stenfundament, skåret af koret, kan eventuelt tolkes som rester af det kapel,
der omtales i forbindelse med grundlæggelsen i 2. halvdel af 1400-årene. På kirkegården undersøgtes
21 grave, hvoraf 5 var børn og 7 kvinder. En stor del af skeletterne viste sygdomsspor. Under
kirkegården fandtes spor af værkstedsaktiviteter fra 1400-årene; antagelig stammende fra selve
byggeriet. Der fantes ellers ikke ældre fund på grunden. Udgravningen baseret på oplysninger fra ældre
udgravninger i begyndelsen af dette århundrede, hvor hele det store firfløjede anlæg blev punktvis
undersøgt
FHM 2858

Jakob Kieffer-Olsen
Ole Schiørring

Gravplads/grav - Middelalder
Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

264. Nationalbanken
15.03.11 Århus

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Vik./midd

sb. 76. Nationalbankens Århusafdeling er beliggende oven på resterne af byens middelalderlige
bispegård, der er §48 fredet, og en ombygning af bankens kælderetage kunne kun ske efter en
forudgående arkæologisk undersøgelse. Udgravningsfeltet var 5,75 x 2 m. På grund af tidligere
afgravninger havde kulturlagene kun en samlet tykkelse på ca. 1 m, og de omfattede gulv- og
planeringslag fra perioden ca. 1000-1300 e.Kr
FHM 2794

H.J. Madsen
Ole Schiørring

Kulturlag - Vikingetid
Kulturlag - Middelalder

265. Norsminde
15.04.05 Malling

Køkkemødding

Årsag ikke oplyst

Meso./neo.

Et 28 m2 felt, der omfatter dyngens vestlige del afdækkedes. Der udgravedes et ca. 5-20 cm tykt lag af
sort kulholdig kulturjord med keramik, flint, knogler og mange kogesten. Dette lag, der også er
konstateret ved køkkenmøddingens øvrige del, markerer dens yngste bebyggelse, der på grundlag af
keramikken kan dateres til overgangen mellem tidlig og mellemneolitisk tid. Et sted iagttages en
afgrænset koncentration af kogesten - antagelig et ildsted. I øvrigt lykkedes det at afgrænse dyngen
fuldstændigt mod vest, syd og nord. Undersøge]sen er ikke afsluttet. Endvidere undersøgtes et parti af
den dybeste del af køkkenmøddingens centrale område. Her fandtes bl.a. et ildsted markeret ved
rødfarvet og forbrændt skalmasse og omgivet af mange flintgenstande og knoglesplinter
FHM 1734
Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

Søren H. Andersen

266. Vittenvej
15.05.04 Haldum

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 27. Overpløjet gravhøj med intakt primærgrav (bundgrav) med spor efter en trækiste, der
sandsynligvis har været en bulkiste. Graven kan på grundlag af ravperler dateres til enkeltgravskultur.
Højen har haft to faser
FHM 2845

Jens Jeppesen

Gravhøj - Yngre stenalder

Skanderborg Amt
267. Tuvstrup
16.01.02 Dallerup

Vandmølle

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 54. Udgravningen fortsat fra 1983 - fortsættes 1985. I 1984 fortsattes undersøgelsen af det
middelalderlige vandmølleanlæg Hulpiberen ved Tovstrup. Anlægget fremkom i 1983 ved udvaskning
og nedskridning af åbrinken i forbindelse med ekstrem høj vandføring. Ved undersøgelsen i 1984 blev
de brednære og erosionstruede dele af mølleanlægget færdigundersøgt, hvorved der bl.a. fremkom to
hold faskiner, der har ledt bagvandet tilbage i åren. Desuden blev fundamentet til møllekælderen og
møllerens bolig - i form af lergulve, ovne samt en brønd afdækket. Udgravningen af disse områder,
samt et formodet vejanlæg i forbindelse med møllen, vil finde sted i 1985, således at komplekset - der
er velafgrænset - vil være totaludgravet i 1985. Blandt fundene kan - foruden en række trædele fra
forskellige møllehjul og fragmenter af kværnsten - nævnes dele af to pilgrimstegn, en spore, en
lysestage af tegl med indstemplet kors, diverse knive, dele af tønder, træskeer samt store mængder
keramik. Nær møllekælderens fundament fandtes tre borgerkrigsmønter fra Erik Menveds og Kristoffer
IIs tid. I gulvlaget ved møllerens bolig fandtes en hvid fra 1430'erne
SIM 358/1983

Christian Fischer

Vandmølle - Middelalder

268. Glimshøjvej
16.01.09 Skannerup

Gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 56. I et i alt ca. 150 m2 stort udgravningsfelt på en nordvendt skråning fremkom to store
affaldsgruber - den ene med store mængder keramik (ler kan dateres til yngre bronzealder per. V
SIM 563/1984

Christian Fischer

Grube - Yngre bronzealder

269. Tingvejen
16.01.09 Skannerup

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre bronzealder

sb. 55. I et ca. 1.075 m2 stort felt på en sydvestvendt skråning fremkom en række gruber, stolpehuller
og ildsteder med ildskørnede sten. Keramikken daterer pladsen til yngre bronzealder per. V.
Stolpehullerne kan ikke indpasses i tolkbare anlæg
SIM 564/1984
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Christian Fischer

270. Vadsbækgård
16.01.09 Skannerup

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Yngre romersk jernalder

sb. 54. På en sydvendt skråning fremkom, i to i alt ca. 500 m2 store søgegrøfter/prøvegravningsfelter,
en række koncentrationer af aske, trækul, brændt ler og brændte dyreknogler. Mellem disse
koncentrationer fandtes udflydende affaldslag med en del lerkarskår, der daterer pladsen til yngre
romersk jernalder
SIM 562/1984

Christian Fischer

Kulturlag - Romersk jernalder

271. Elkjær
16.01.14 Tvilum

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

Der kunne ikke påvises bevarede gravanlæg i højen, der lå i et markskel, men blandt oppløjede sten
fandtes en tapkile og en tyknakket grøntstensøkse - antagelig fra en forstyrret grav. I højfylden fandtes
en del flintafslag, ildskørnet flint, lerkarskår samt brændte knogler. Udgravning i forbindelse med
Hedeselskabets læplantning
SIM 569/1984

Christian Fischer

Gravhøj - Yngre stenalder

272. Tvilum
16.01.14 Tvilum

Klosterkirke

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Ved korets nordside fremkom et teglstensgulv, der hidrørte fra et nu nedrevet sakristi. Endvidere
fandtes her et fundament til en stræbepille. Spor efter stræbepiller fremkom også langs kirkens sydside,
og ved det sydøstre hjørne. Ved kirkens vestmur afdækkedes et fundament til den nedrevne vestfløjs
nordmur, ligesom denne fløjs fundament til østmuren også undersøgtes. Østfløjens nordmur fremkom
ved korets østvæg. Hele kirkens granitsokkel blotlagdes
NM II 614/84

Peter Pentz

Kloster - Middelalder

273. Katrinelund
16.01.15 Voel

Hustomter/gruber

Årsag ikke oplyst

Yngre romersk jernalder

sb. 198. Prøvegravning - pladsen udgraves i 1985. I to hhv. 180 og 204 m2 store prøvefelter fremkom
store mængder stolpehuller, der af keramikken kan dateres til yngre romersk jernalder. Mindst 2 østvest orienterede langhuse kan udskilles. De øvrige stolpehuller lader sig ikke indpasse i tolkbare anlæg.
Foruden stolpehuller fremkom ildsteder og gruber med slagger
SIM 565/1984
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Christian Fischer

274. Mosegård
16.01.15 Voel

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 109. Anlægget helt udgravet. Enkeltgravshøj med velbevaret centralgrav. Graven (undergrav) var
3,0 x 2,2 m stor og 0,4 m dyb og havde rummet en 2,0 x 1,2 m stor plankekiste, støttet af enkelte sten.
Graven var orienteret øst-vest. Ingen gravgaver. Højen var omgivet af et randstensgærde med en
diameter på ca. 17 m. Blandt randstenene fandtes to skubbekværne
SIM 54/1984

Christian Fischer

Gravhøj - Yngre stenalder

275. Mosegård
16.01.15 Voel

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 106. Partiel undersøgelse. Centralt i højen fandtes to ca. 2,0 x 1,2 m store og ca. 0,5 m dybe, østvest vendte undergrave med recente forstyrrelser. Ingen gravgaver
SIM 515/1984

Christian Fischer

Gravhøj - Yngre stenalder

276. Illerup ådal
16.02.08 Skanderup

Krigsbytteoffer

Årsag ikke oplyst

Y.rom./æ.germ.

Udgravninger fra 1975, afsluttes i 1985. Ved udgravningernes afslutning forventes undersøgt 40%, i.e.
40.000 m3. Der udgraves tre offerpladser: Plads 2 fra per. Clb, omfattende mere end 14.000
enkeltstykker hærudrustning. Plads 1 fra begyndelsen af periode D, omfattende knap 1.000 enkeltdele.
En yngre plads fra o. 500 e.Kr. med ganske få stvkker
FHM 1

Jørn Lønstrup
Jørgen Ilkjær

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j
Depotfund/skattefund/offerfund - Germansk

277. Bygholm
16.03.03 Horsens

Kirke og kirkegård

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 33. Kirken, der viste sig at være helt nedbrudt, har været ca. 18 m lang og har været bygget af
frådsten. Korets fundamenter var udlagt for sig, triumfvæg og skib for sig. Nord for kirken fremkom to
rækker stolpehuller, formentlig fra en bygning, der har stået imens stedet er blevet brugt som kirkegård,
men nedrevet mens denne endnu var i funktion. Vestligst på kirkegården fandtes stolpehuller,
sandsynligvis fra en klokkestabel. I alt ca. 600 grave blev udgravet. Skeletternes bevaringsgrad var
forskellig. Det antropologiske tilsyn ved udgravningen varetoges af lic.scient. Jesper Boldsen, der også
vil stå for efterbehandlingen af skeletmaterialet
NM II 1137/84, VKH 1201
Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Peter Pentz
Jakob Kieffer-Olsen

278. Tamdrup Kirke
16.03.06 Tamdrup

Hustomt/grubehus

Årsag ikke oplyst

1000-tallet

sb. 83. Prøveudgravning og partiel udgravning i et samlet udgravningsområde på 1.230 m2. Der fandtes
et 19 m langt og 6 m bredt hus med buede langvægge; hertil et grubehus samt hjørnet af et hegn, samt
flere grupper af stolpehuller der var for dårlig bevaret til at hustomten klart kunne erkendes. Efter denne
udgravning findes der umiddelbart vest for Tamdrup Kirke en bebyggelse der måske kun har udgjort en
større gård fra 1000-tallet. Fundet ved fremkomsten af ildskørnede sten og høje fosfattal.
Udgravningens formål var at klarlægge anlæggets bevaringsgrad og struktur
VKH M1113

Dorthe Kaldal Mikkelsen
Steen Hvass

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

279. Ringkloster
16.05.03 Hylke

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

På et 72 m2 stort felt af bopladsområdet på fast, tørt land blev undersøgt et ca. 30 cm tykt kulturlag, der
dækkede over aflange gruber fyldt med sort jord og forbrændte sten fyldskifter og 2 stensatte ildsteder.
De førstnævnte gruber var uden fund og kan ikke umiddelbart dateres, mens kulturlaget og de øvrige
anlæg alle tilhører Ertebøllekultur. Samtidig påbegyndes afdækning af et 28 m2 stort felt, hvor der
umiddelbart under pløjelaget fandtes et tæt stenlag, der ikke blev gennemgravet, (antagelig fra bronzeeller jernalder). Feltet er ikke færdigudgravet. RAS F. 57-29
FHM 1592

Søren H. Andersen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

280. Toftum
16.05.08 Søvind

Boplads/centeranlæg

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 74. Ved udgravningen blev undersøgt to grøftafsnit af et dobbelt grøftsystem på pladsen.
Udgravningen viste, at der var væsensforskellige aflejringsforhold i den indre og den ydre grøftrække.
Den ydre med kun en opgravningsfase og med naturlig tilbagedækning. Den indre med mange
opgravningsfaser adskilt ved faser med tilbagedækning, både ved naturlig erosion og bevidst
tildækning. Sekvensen af opgravninger og tildækninger i den indre grøftrække afsluttes med en kraftig
boplads kompenent i den seneste aflejring. Udgravningen blev foretaget i forbindelse med udvidelsen
af en mergelgrav
FHM 2855

Torsten Madsen

Bebyggelse - Yngre stenalder

281. Nørre Snede
16.06.05 Nørre Snede

Landsby

Årsag ikke oplyst

6.-7- årh.

Fortsat udgravning af landsbyer fra 3.-7.årh. Udgravningen forventes afsluttet i 1985. Udgravet område
9.000 m2 med 30 langhuse, 6 mindre huse, 12 staklader. Omkring husene er der påvist talrige
hegnssystemer med tilhørende udhuse, ca. 20 i alt
VKH M 211
Bebyggelse - Germansk jernalder

Vejle Amt

Torben Hansen

282. Dons
17.02.01 Almind

Boplads

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 64. Inden for et 555 m2 stort udgravningsfelt fremkom stolpehuller, affaldsgruber og et (stensat?)
ildsted, der på grundlag af keramikken kan dateres til (ældre romersk) jernalder. Dertil søgegrøfter på i
alt 135 m2 Udgravning i forbindelse med etablering af trafikvej/omfartsvej
MKH 420

Inge Bodilsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

283. Dons
17.02.01 Almind

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 63. På en nordvendt skråning ned mod Dons Mølleå fremkorn spredte oppløjede rester af et
bopladslag fra Maglemosekultur, med b1.a. små cirkulære skiveskrabere. Udgravning i forbindelse med
etablering af omfartsvej/trafikvej
MKH 419
Bebyggelse - Ældre stenalder

Inge Bodilsen

284. Kolding Bygrunde
17.02.05 Kolding

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 26. Byundersøgelse, ovnanlæg og formodeet vandmølle. Der er tale om en forebyggende
§26undersogelse, idet det udgravede område skal bebygges efter at have henligget som parkeringsplads
i en årrække. På baggrund af tidligere undersøgelser i området var det klart, at der her var gode
muligheder for at registrere anlæg fra middelalder og renæssance. Der gravedes i alt tre huller, der er
registreret under hver sit journalnummer. MKH 361, Vestergade nr. 277. Der fandtes velbevarede
kulturrester omfattende 1200-årene til 1700-årene. Det ældste anlæg på stedet var en rektangulær ovn,
anbragt på en opfyldning af teglbrokker. Den kan keramisk dateres til perioden ca. 1240-1340, og
antageligt skal teglopfyldningen ses i sammenhæng med Sct. Nikolaj kirke, der er opført i nærheden
engang 11-200-årenes sidste halvdel. Der var et markant og overraskende træk, at middelalderens
bebyggelse på grunden var orienteret anderledes end gadens kendte forløb. MKH 413, Vestergade,
mtr.nr. 259. Stedet var valgt, fordi vi ønskede at undersøge Bleggårdsstrædes alder, og fordi en
undersøgelse på mtr.nr. 258/259 tidligere har vist matrikuleringskontinuitet fra 1200-årene til vor tid.
Det mest markante anlæg var en kælder, på hvis stengulv fandtes velbevarede rester af tre blyindfattede
vinduer. En mønt fra 1652 giver en sandsynlig datering til svenskerkrigene. Denne kælder havde
ødelagt hovedparten af det middelalderlige kulturlag, men der fandtes dog rester af et pæreformet
ovnanlæg, der keramisk kan dateres til perioden 1240-1340. Det vigtigste resultat af denne
undersøgelse var, at det sikkert kunne fastslås, at Bleggårdsstræde, der tidligere har været anset for et
rimeligt bud på byens middelalderlige indfaldsvej fra vest, ikke kan være anlagt før renæssancen, dvs.
før efter befæstningen er nedlagt. MKH, 417, Vestergade, mtr.nr. 260. Feltet udlagdes i tilslutning til en
tidligere undersøgelse, hvor der var påvist velbevarede rester af bebyggelse fra 1200-årene. Her fandtes
en kunstigt anlagt, vistnok, kvadratisk ø. En smal rende var gravet omkring den, og vand har været
tilført ad det indtil 1886 endnu åbne vandløb Kattesund. Vandrendens bredde samt fund af rester af
kværnsten og håndkværne peger på, at anlægget må tydes som en vandmølle. Imidlertid udgravedes
kun ca. 1/4, men resten må ubetinget undersøges, inden der bygges på stedet. Ud over den kunstige ø
fandtes flere mindre ovnanlæg på eller i tilslutning til øen. De tolkes forsøgsvis som korntørringsanlæg.
Mølleøen hat været i funktion fra engang omkring 1300 indtil engang i 1400-årene. Udgravningen
MKH 413 befandt sig på overgangen mellem den faste morænebanke og ådalen. De under MKH 361
og 417 undersøgte anlæg er beliggende i ådalen
MKH 361, 413, 417

Lennart S. Madsen

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

285. Engom
17.04.02 Engum

Kirke

Årsag ikke oplyst

11-1200-tallet

Udgravninger langs murenes ydersider blev foretaget, hvorved der fremkom stærkt nedbrudte rester af
frådstenskirkens oprindelige tredelte sokkel. Undersøgelsen var foranlediget af reparationsarbejder ved
kirken
NM II 281/85
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Knud J. Krogh

286. Eriknauer
17.04.03 Hatting

Huse/hegn

Årsag ikke oplyst

Ældre germansk jernalder

sb. 59. Partiel udgravning. På en flade på 30 x 115 m udgravedes ca. 500 fyldskifter med et 35 m langt
stolpehegn samt 2 staklader. I området fandtes flere kogestensgruber samt flere store gruber samt
kulturlag. I 1981 blev der foretaget en mindre udgravning på samme plads i forbindelse med
naturgasanlæggene. (VKH 886) Anlægget er fra ældre germansk jernalder. Udgravning i forbindelse
med kommende motorvej
VKH M 1218

Palle Eriksen

Bebyggelse - Germansk jernalder

287. Horsens GolfBane
17.04.03 Hatting

Gruber

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 122, 123. På et meget stort areal er der foretaget prøvegravning og regulær udgravning 3.730 m2
med et stort antal gruber fra især yngre stenalder TN og MN samt enkelte anlæg fra ældre jernalder. Der
fandtes et stort genstandsmateriale, især et stort knoglemateriale samt en grav, dog uden gravgods.
Udgravning i forbindelse med etablering af golfbane
VKH M 1108

Palle Eriksen

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Udateret

288. Gesager Bro
17.04.04 Hedensted

Gruber

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 77. Partiel udgravning. På en flade på 26 x 108 m udgraves 140 fyldskifter heraf en del
kogestensgruber. Der kunne ikke konstateres huse. Da der kun fremkom ganske få oldsager, kan
pladsen ikke dateres. Udgravning i forbindelse med kommende motorvej
VKH M 1206

Palle Eriksen

Grube - Udateret

289. Løsning Nørremark
17.04.06 Løsning

Hustomt

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 59. Partiel udgravning. På en plads på 23 x 52 m registreredes 145 fyldskifter samt er 18 m langt og
4,5 m bredt hus. Huset var kun bevaret med tagbærende og indgangstolpehuller. Samtlige anlæg er fra
ældre romersk jernalder. Udgravning i forbindelse med kommende motorvej
VKH M1218
Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle Eriksen

290. Løsning Søndermark
17.04.06 Løsning

Boplads

Årsag ikke oplyst

Jernalder

sb. 60. Partiel udgravning. På 25 x 110 m stort område udgravedes 170 fyldskifter samt et 14 m langt
og 5 m bredt langhus med ildsted i vestenden samt det meste af et tilsvarende langhus og et mindre hus
fra ældre romersk jernalder. Hertil fandtes større dele af yderligere 3 langhuse, der ikke nøjere kan
dateres. Hovedparten af området var dækket af et indtil 60 cm tykt kulturlag fra ældre romertid. I
området fandtes enkelte gruber med keramik fra ældre germansk jernalder. Udgravning i forbindelse
med kommende motorvej
VKH M 1200

Palle Eriksen

Grube - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

291. Østerbjerg
17.08.02 Brande

Huse/slaggegruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 264. På et stort bopladsområde afdækkedes 4 felter på i alt 2.180 m2 fordelt over en godt 450 m
lang strækning. På sydlige del af bopladsen undersøgtes rester af et mindst 8 m langt hus med 12
båseskillerum og 18 stolpehuller. I det nordligste felt fandtes en 27 m lang, øst-vest gående række med
28 stolpehuller, antageligt fra et hegn. Desuden udgravedes i alt 83 stolpehuller, 2 slaggegruber, 21
andre gruber og 3 ildsteder. De daterbare skår er fra førromersk jernalder per. I
HEM 2620

Anne Birgitte Gebauer

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

292. Gammel Sole
17.08.19 Øster Snede

Huse/brønde

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 29. Partiel udgravning, hvor der blev afdækket et 50 x 205 m stort felt med 35 større og mindre
hustomter. Husene var kun bevaret med tagbærende- og indgangsstolpehuller. Husene kan følges i 2-3
faser og gruppere sig i en række gårdsanlæg i en landsby. Hertil mange gruber og 2 brønde. På samme
plads er i 1983 i forbindelse med naturgasanlæg udgravet et område på 20 x 200 m. Udgravning i 1984
i forbindelse med kommende motorvej
VKH M 879

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

293. Mørup
17.09.07 Nørup

Huse/gruber

Årsag ikke oplyst

Meso./j.

sb. 123. Partiel udgravning, supplerende udgravning i foråret 1985. På et 20 x 118 m stort felt fremkom
flere gruber med Ertebølle flint. Gavl af hus samt del af tuegravplads fra førromersk jernalder per. I. 44
m lang meget velbevaret langhus og tilhørende hegn, samt del af endnu et hus fra 3.-4. årh. Udgravning
i forbindelse med naturgasanlæg
VKH 979
Grube - Ældre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ringkøbing Amt

Dorthe Kaldal Mikkelsen

294. Bækbogård
18.01.02 Dejbjerg

Gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

Udgravning af to lertagningsgruber. (RIM har tidligere udgravet nogle tilsvarende på samme gårds
marker). Den mindre grube, der var 2,5 x 1,6 m stor og ca. 0,5 m dyb indeholdt enkelte skår og
knusesten. Tæt ved gruben fandtes to stolpehuller. En større fladegravning kunne ikke foretages pga.
meget leret undergrund og høj grundvandsstand. Den anden grube målte 6,5 x 5 m og var ca. 1 m dyb.
Fylden indeholdt store mængder affald af bopladskarakter: lerkar, lerblokke, rester af ildsteder,
kværnsten, knusesten, slagsten, bearbejdet flint (blokke og afslag). Desuden et efter forholdene
velbevaret kohorn, endnu ikke zoologisk undersøgt. Fundet anmeldt af gårdejeren
SKJ 95

Torben Egeberg

Grube - Førromersk jernalder

295. Estvadgård
18.02.02 Estvad

Hustomt

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 87. I husets vestende fandtes dele af et rødbrændt lergulv, ca. 3 x 1,5 m. Desuden et gulvparti der
ikke var rødbrændt. Husets ydre afgrænsning var kun klar i den sydvestlige del. Antagelig har huset
været ca. 15 m langt og 5 m bredt. Mod syd fandtes en regelmæssig brolægning, der markerer husets
indgangsparti. I brolægningen var anvendt en del knusesten og stumper af kværnsten. Lidt keramik blev
fundet, langt størsteparten mellem indgangsbrolægningens sten
SMS 298A

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

296. Nyholm, Stendis
18.02.09 Sevel

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

Overpløjet enkeltgravshøj med 2 grave bevaret. I pløjelaget over højen, der havde en diameter på l2 m
lå 2 stykker af en lancetformet flintdolk og en enkelt ravperle. Under pløjelaget lå grav I orienteret ØV, længde 1,8 m og bredde 1 m. I den vestlige ende af graven lå resterne af et retvægget bæger af Globs
type O, og et lille ravhængesmykke Herunder lå grav II, retning NV-SØ, 1,8 m lang og 0,9 m bred. I
den sydøstlige ende af graven lå på gravbunden 9 ravhængesmykker samlet. Ravsmykkerne er bredest i
den ene ende, og har en gennemboring i den smalle ende. Ingen ornamentik. Fra gravbunden er optaget
trækul til en C14 datering
HOL 15.778

Torben Skov

Gravhøj - Yngre stenalder

297. Højlyst Pårup
18.03.02 Assing

Høj

Årsag ikke oplyst

Br./j.

Højen var helt nedpløjet, ca. 10 m i diameter. Ud fra højfylden er højen fra enkeltgravskultur. I
omgravet fyld fandtes sparsomme rester af en urne med brændte ben fra bronzealder eller jernalder.
Udgravet på grund af oppløjet sten og oplysning om, at ejeren havde opgravet sten
HEM 2667
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder

Hans Rostholm

298. Højlyst, Pårup
18.03.03 Avlum

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 134. Højens østligste del, som lå i læhegn, var bevaret i indtil 1,5 m højde. Midterste og vestlige del
var overpløjet og indtil 40 cm høj. Der har været mindst 2 højfaser på henholdsvis 12 og 17 m i
diameter. Midt i højen var en såkaldt cirkelgrav fra enkeltgravskulturen. Graven var ca. 3,0 x 2,2 m stor
og gik 60-65 cm ned under den gamle overflade. Graven var til dels forstyrret af en moderne
nedgravning. Der fandtes intet i den urørte del af graven. Udgravet forud for dybdepløjning og
plantning af nyt læhegn. Sagen er modtaget fra RAS
HEM 2650

Hans Rostholm

Gravhøj - Yngre stenalder

299. Øster Troelstrup
18.03.03 Avlum

Grav/boplads

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 101. Partiel udgravning, fortsat fra 1976. Der afdækkedes i alt 17 felter og prøvehuller, tilsammen
67 m2. Herved fandtes i fladmarksgrav, i grube med lerkar og forskellige spor efter bebyggelse. Graven
bestod af en 280 x 225 cm stor og 130 cm dyb nedgravning, hvori der var spor efter en ca. 190 cm lang
og 80-90 cm bred kiste. I østenden lå et lerfad, og til dels under dette stod underdelen af et lille lerkar
med små trækulsstykker. I midterste og vestligste del af graven fandtes rester af 5 andre lerkar, i alt 195
skår. To større karfragmenter lå lidt over gravens bund, ellers lå skårene spredt og indtil 80 cm over
bunden. I gravfylden var ca. 230 sten, blandt andet 29 knusesten og 20 kværnfragmenter. Ca. 8 m vest
for graven fandtes en grube, der var 80 cm i diameter og indtil 30 cm dyb. I gruben stod 3 hele lerkar,
omgivet og til dels dækket af sten. I feltet omkring graven fandtes stolperækker og render. I et prøvehul
ca. 25 m vestsydvest for graven fremkom et ildsted, rester af lergulv og en grube med skår. Godt 40 m
ca. vest for graven lavedes flere prøvehuller Ved en sydvest-nordøst gående rende, som indeholdt
mange skår og i begge ender fortsatte i stolperækker, i alt mindst i en længde af 34,5 m. Alle fund er fra
ældre romersk jernalder. På stedet er tidligere udgravet en grav fra samme tid. Udgravning efter at
ejeren havde givet meddelelse om oppløjede sten (graven). På stedet konstateredes endvidere oppløjede
skår ved den lange rende
HEM 1729

Hans Rostholm

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

300. Østergård
18.03.05 Gjellerup

Stolpehuller/gruber

Årsag ikke oplyst

Bronzealder

Der afdækkedes et 1.236 m2 stort område, hvor der blev undersøgt i grube med enkelte skår, 8
stolpehuller og 3 ildsteder eller kogegruber (antageligt bronzealder). Skårene er små og fra bronzealder
eller jernalder
HEM 2624
Grube - Bronzealder
Grube - Jernalder

Hans Rostholm

301. Skolegade
18.03.06 Herning

Ildsted

Årsag ikke oplyst

Jernalder

Mindre prøvegravning (blandt andet ved drængrøfter) ved anlægsarbejde i forbindelse med udvidelse af
den børnepsykiatriske afdeling ved centralsygehuset i Herning. Der fandtes intet. Ca. et halvt år
tidligere var på byggepladsen fundet i vævevægt af ler og skår af 2 næsten hele lerkar fra ca.400 e.Kr.
samt bemærket blandt andet et ildsted - uden at museet blev underrettet. Prøvegravning efter
indlevering af fund, der ca. et halvt år tidligere var opgravet på byggepladsen
HEM 2663

Hans Rostholm

Bebyggelse - Jernalder

302. Hesselbjerggård
18.03.07 Ikast

Brandgrav

Årsag ikke oplyst

Jernalder

Område på 800 m2 afdækkedes, fordelt på 2 felter, henholdsvis nord og syd for markvej. i nordlige felt
fandtes en stenfyldt grube (ildsted eller kogegrube) med trækul. Ingen daterende fund. I sydlige felt
fandtes en urnebrandgrube, der var 60 cm i diameter oz indtil 15 cm dyb. Gruben indeholdt en meget
ødelagt urne, der optoges som præparat og endnu er på konserveringsanstalten i Ølgod. Udgravning i
forbindelse med naturgasledningen
HEM 2669

Hans Rostholm

Gravplads/grav - Jernalder
Grube - Udateret

303. Tjørring kirke
18.03.18 Tjørring

Kulturlag/gruber

Årsag ikke oplyst

Meso./br.

På et ca. 2.500 m2 stort område på nordlige del af et stort bopladsområde undersøgtes 2 flade
sænkninger med ildskørnet flint, blandt andet 15 mikroliter og 13 mikroflækker. Endvidere udgravedes
enkelte stolpehuller og 3 kogegruber fra bronzealderen. På pladsen er desuden siden 1982 opsamlet et
stort antal flintgenstande fra ældre stenalder (Maglemose-, Kongemose- og Ertebøllekultur) samt
enkelte fra yngre stenalder. Udgravning i forbindelse med aftagning af overjord ved dræning på grund
af kirkegårdsudvidelse
HEM 2481

Hans Rostholm

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

304. Årgab
18.04.04 Holmsland Klit

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

16-1700 tallet

Kulturlag i klitfod frilagt over ca. 30 m lang strækning, ca. 50 cm tykt, lagdeling opdelt af flyvesand.
Spor af fast bebyggelse. Importerede teglsten, gulvfliser. I øvrigt vanligt indhold af genstande fra
perioden: glasruder fra blysprossede vinduer, glaseret keramik, jydepotteskår inkl. kakkelpotter,
kridtpibestumper m.m. Fundet fremkommet ved kysterosion, havindskæring under storm d. 13.1.1984.
En nu bortskåret del af kulturlagets besigtigedes efter tilsvarende omstændigheder i 1980
RIM 6266
Kulturlag - Nyere tid

Jens Aarup Jensen

305. Omgård
18.04.08 Nørre Omme

Landsby

Årsag ikke oplyst

Br/vik.

Udgravning fortsat fra 1983 (i øvrigt undersøgelser på lokaliteten siden 1976). Fortsættes i 1985. Det
samlede areal pr. 1984 er på ca.6.000 m2. Øst-vest vendt langhus, gruber med keramik og ildgruber fra
yngre bronzealder, per. VI; grube med keramik fra førromersk jernalder, per. I; øst-vest vendt langhus
og trækulsgruber fra yngre romersk jernalders 4. årh.; flere øst-vest vendte huse fra ældre germansk
jernalders 5. og 6. årh.; mange nord-syd vendte huse og en stormandsgård fra yngre germansk
jernalders 6.-8. årh.; dele af en landsby og en stormandsgård fra 9. årh.; dele af en stormandsgård
bestående af en mindre, 9.000 m2, palisadeindrammet gård og en stor, 45.000 m2, palisadeindrammet
gård; samt endelig dele af en storgård, landbrugsmæssig stordrift med vægt på kvægavl, fra første
halvdel af 11. årh. Der er sikker bebyggelsesmæssig kontinuitet fra begyndelsen af 5 årh. til ca.1050 og
derpå på et område SV for bopladsområdet fra ca. 1050 og op til i dag. Bebyggelsen består af en
landsby med en stormandsgård fra ca. 400 til ca. 900, derpå af en stormandsgård fra 10. årh., og derpå
af en stordrift fra 1000 til 1050. Bopladsområdet fremkom i 1974 i forbindelse med prøvegravning efter
yngre bronzealders huse
NM I 1140/75

Leif Chr. Nielsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

306. Dyekjærs Have
18.04.10 Ringkøbing

Bebyggelse

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 9. Byudgravning fortsat fra 1982, fortsættes 1985. Foreløbig udgravet areal 170 m2. Kulturlag 6080 cm dybt, hvoraf den middelalderlige horisont udgør de nederste 20 cm. Efter
middelalderbebyggelsens ophør har laget været pløjet. Diverse dyrkningshorisonter op gennem lagene.
Området har været ubebygget i nyere historisk tid, henligger som toft på kort fra 1825. Fund af lille
hustomt, ca. 4 x 8 m med jordgravede vægstolper. Stenlægning, formentlig vejanlæg påtruffet i
prøvegrøft 1984. Desuden diverse grøfter. Genstandsfund fra middelalder, glaserede kanders tid, samt
fra nyere historisk tid: "kridtpibetid" nutid. Vigtigste middelalderfund: Skår af importerede glaserede
kander samt stentøj. Mange skår af grå/brun uglaseret lokalkeramik. Mønter fra 2. halvdel af 1200-tallet
(til bestemmelse på NM VI). Klædeplombe på stenlægningen. Endvidere oval smvkkesten til skrin el.
lign. (glas eller bjergkrystal). Fremkommet ved prøvegravning
RIM 624
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Udateret

Jens Aarup Jensen

307. Stadiløvej 11
18.04.11 Stadil

Jordfæstegrave

Årsag ikke oplyst

Romersk jernalder

sb. 10. Indledende partiel udgravning, undersøgt areal i 10 m2. Fortsættes 1985. Findestedet har
oprindelig været en hededækket sandryg, der mellem stenalder og jernalder er udjævnet ved sandflugt.
Grave: 1) urnebegravelse i nedgravning dækket af flad sten. Urnens overdel fandtes i separat brandplet
5 m borte. Datering lidt usikker, måske førromersk 2) jordfæstegrav meget stor nedgravning 4,60 x 2,40
m, ca. 1 m dyb. Selve kisten 3 x 1 m, orientering Ø-V. For østenden af kisten stolpehul i gravbunden.
Kistespor med en del klæg, brugt som tætningsmateriale. Gravgods: 5 lerkar, heraf de 4 i østenden,
vase, skål, fodbæger, kop, i vestenden lille lerkar med høj hals. Metaller mv.: jernkniv, remdup,
cirkulært bronzespænde, fibula, perlekæde af ca. 250 glasperler. Datering begyndelsen af yngre
romertid, nogle af lerkarrene dog ældre romertidstyper. Efter egnens forhold en rig grav. 3)
jordfæstegrav, orientering N-S, nedgravning ca. 2,8 x 1,75 m; dybden kan ikke angives, da terrænet var
nedpløjet. Kisten 2,5 x 1 m, også her en del klæg. Gravgods: 8 lerkar, de fleste ældre romertidstyper, 3
knive. Efter egnens forhold også en rig grav og med usædvanlig orientering. Fremkommet ved
sandflugt/jorderosion efter den store novernberstorm 1981. En del oppløjede lerkarskår tyder på at
enkelte grave er totalt ødelagte af pløjning
RIM 6285

Jens Aarup Jensen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

308. Fårborgvejg
18.04.12 Sønder Lem

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 67. Beplantet overpløjet høj, oprindelig diameter 14,5 m. Højfylden totalt gennemgravet af ræve. I
fylden bopladskeramik (enkelte skår). Centralgrav: rund nedgravning 2,8 x 2 m med rektangulært
gravfyldskifte der ved bunden tegnede sig med meget tydelige kistespor. Kisten 2,1 x 1,1 m orienteret
VNV-ØSØ, to støttesten ved NV-hjørne. Gravgods: stridsøkse, Glob tvpe E5. Gravbund 80 cm under
oprindelig overflade
RIM 6289

Jens Aarup Jensen

Gravhøj - Yngre stenalder

309. Glibstrup
18.06.04 Lyne

Stendyngegrave

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 164. På randen af en lav banke undersøgtes i efteråret 1984 dele af en nord-syd orienteret række af
stendyngegravsanlæg. Over en strækning på godt 30 m udgravedes i alt 4 komplette sæt, hvert
bestående af 2 grave med dertil hørende dødehus. I dødehusene fremkom slebne flintøkser samt enkelte
grove lerkarskår. Såvel økser som keramik daterer fundet til MN V. Herværende nye
stendyngegravsforekomst udmærker sig hverken ved iagttagelsen af usædvanlige konstruktionsdetaljer
eller gravgavernes særlige rigdom. Fundets betydning ligger derimod først og fremmest i den
kendsgerning, at konstateringen af regulære stendyngegrave i Glibstrup har rykket udbredelsesområdet
for en tilsyneladende velafgrænset gravtype ikke mindre end ca. 35 km længere mod syd. Fundet
fremkom ved at lodsejeren gjorde opmærksom på stenkoncentrationer i marken
ØLM
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Ole Faber

310. Kongensgård
18.06.05 Lønborg

Voldgrave/gulvlag

Årsag ikke oplyst

Midd./renæssance

Prøvegravning på tomten af Kongensgård. Anlægget omgivet af et ca. 90 x 90 m stort voldgravssystem.
Voldgravene er 5 m brede og 12 m dybe. De har ikke været vandfyldte. Spor af indre voldgrav i
anlæggets sydvestlige hjørne. Flere gulvlag, dækket af indstyrtede, lerklinede vægge og brandfyld,
fandtes i anlæggets nordlige del. Stolpehuller langs husgulvene. Stratigrafisk herunder stolpehuller fra
ældre bygninger. Herunder igen et lag med tildannet flint (oldtid). Gården identificeret som
Kongensgård, som vides at være blevet ødelagt 1658 under svenskekrigene. Fundet via luftfotos
SKJ 144

Torben Egeberg

Bebyggelse - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

311. Åvej 6
18.08.01 Husby

Kulturlag/grube

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 10. Besigtigelse af prøvehuller gravet af finder, udgravning af affaldsgrube. Systematiske
prøvegravninger foretages i 1985 eller 1986. Enkelte skår af vikingetidskarakter indleveret til museet.
Disse fundet for et par år siden i forbindelse med støbning af udmugningskanal. Ved opførelse af
gården i 1924 fundet perler ved ajlekule. Spændende beliggenhed på tidlligere halvø ud mod afvandet
sund. Gården beliggende på højdepunkt med kulturlag fra ældre jernalder. Selv efter vestjyske forhold
usædvanlig stort bopladsområde på minimum 60.000 m2 med meget dybe kulturlag på de højeste
partier, hvor tykkelsen af laget måltes til ca. 1,25 m. NØ for gården udgravet lille affaldsgrube. Oval
nedgravning 100 x 75 cm fordybet 25 cm i undergrund. Gruben tæt pakket med lerkarskår stammende
fra ca. 15 forskellige kar, spændende fra store forrådskar til små tyndvæggede glittede kar. Desuden
skår af to ildbukke af hidtil ukendt udformning. Lerkarmaterialet kan dateres til førromersk jernalder
per III. Fremkommet ved overfladeopsamling og usystematiske huller, gravet af finder
RIM 6284

Jens Aarup Jensen

Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Kulturlag - Ældre jernalder

Ribe Amt
312. Nagbøl
19.01.08 Skanderup

Brandgrave

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 39. Den østlige del af en urnebrandgrube, diameter 0,5 m, dybde 0,35 m. Den vestlige del af gruben
var fjernet af NGS ved ledningsarbejde. Den bevarede del af gruben indeholdt brændte ben, trækul,
lerkarskår samt dele af et ornamenteret lerlåg med fals (og knop). Graven lå i kanten af en større
urnegravplads fra ældre romersk jernalder. Fundet er fremkommet ved nedgravning af stikledning til
naturgas
MKH 359
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Susanne Stevnhoved

313. Faurskov
19.03.04 Holsted

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Meso./neo.

Amatørarkæologer fra Vejen-Brørup-Holsted Museumsforening foretog en undersøgelse af pløjelag og
kulturlag i en køkkenhave, hvor der gennem tiden var fundet meget flintaffald, flere gode flækker,
enkelte skrabere, en tværpil, en tvivlsom stikkel og en SN fladehugget pilespids. Ved undersøgelsen
fandtes meget flintaffald, men kun få egentlige redskaber og ingen anlægsspor. Der synes at være tale
om udsmid eller nedflydning/-pløjning fra en højereliggende bakkeskråning øst for det udgravede areal
ESM 1370

A.B. Nielsen
Ingrid Stoumann

Kulturlag - Ældre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

314. Inder Bjerrum
19.04.08 Ribe Domkirke

Teglovn

Årsag ikke oplyst

Middelalder

Foranlediget af fund af oppløjede munkestensbrokker på et ca. 9 x 9 m stort areal foretoges en
prøvegravning. Der konstateredes herved plyndringslag uden spor af mørtel, samt brolægning eller
arbejdsflader af munketegl, som sandsynligvis hører til en større teglovn. Sådanne er omtalt i
senmiddelalderen, og en nærliggende lokalitet bærer navnet Teglgårdsbakken
ASR 489

Per Kristian Madsen

Bebyggelse - Middelalder

315. Ryk-Ind
19.04.08 Ribe Domkirke

Kirkerist

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 23. Ved kloak- og fundamenteringsgravning fremkom munkestensmurværk midt i gaden Ryk-Ind,
den tidligere hovedindgang til Lindegården syd for domkirken. Der er tale om rester af den murede
grube til kirkeristen. Den præcise afgrænsning mod syd af domkirkeområdet kan dermed fastlægges
ASR 42l, 454

Jens Erik Pedersen
Per Kristian Madsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

316. Smalleslippe
19.04.08 Ribe Domkirke

Hustomt

Årsag ikke oplyst

Nyere tid

I forbindelse med udgravning til nybyggeri fremkom munkestensmurværk og funderingsstolper. Der er
antagelig tale om et renæssance-gavlhus. Resterne af dette kunne efter registrering og opmåling bevares
næsten uforstyrret
ASR 466
Bebyggelse - Nyere tid

Jens Erik Pedersen

317. Torvet og Grønnegade
19.04.08 Ribe Domkirke

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 48. Nødudgravning i forbindelse med udskiftning af kloaknettet. Den nordre mur omkring
domkirkegården med indgangspartier mod øst og vest blev totalt undersøgt. Det viste sig, at den nordre
husrække på Torvet ved nedlæggelse af domkirkegården kort efter år 1800 var blevet rykket nogle
meter mod syd, idet husenes sydmur nu står næsten ovenpå kirkegårdsmuren. Denne må i sig selv
dateres til senmiddelalderen, men kan have en ældre forgænger. I tilknytning til muren fremkom
betydelige trækonstruktioner i sydenden af Grønnegade, der må sættes til 1200-årene. Udgravningerne
fortsætter i 1985 i Grønnegade
ASR 367

Jens Erik Pedersen

Kulturlag - Middelalder

318. Gravsgade/Sønderportsgade
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Byport

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 83. Nødudgravning i Gravsgades vestlige del i forbindelse med udskiftning af kloaknettet. I selve
gaden viste der sig hverken lag eller anlæg fra middelalder, og området må antagelig opfattes som tomt
for bebyggelse i middelalderen. Den østlige, velbevarede side af den murede Sønderport undersøgtes.
Porten hvis vestlige del tidligere er udgravet, er nu fredet efter naturfredningsloven
ASR 368

Jens Erik Pedersen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

319. Saltgade
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Gade

Årsag ikke oplyst

Middelalder

I forbindelse med ledningsarbejder undersøgtes profiler og lag i Saltgades sydlige del. Som tidligere,
mindre udgravninger har antydet, kan denne gade næppe være opstået før i højmiddelalderen, antagelig
i forbindelse med anlæggelse af dæmningen over Ribe Å. Undergrunden under Saltgade lig er højere
end tilfældet er på begge sider af gaden, hvor der er konstateret betydelige afgravninger
ASR 444

Jens Erik Pedersen
Per Kristian Madsen

Bebyggelse - Middelalder

320. Sct. Catharinæ Kirkegård
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 55. Ved en kommunal vandboring påvistes righoldige kulturlag på ca. 5 m tykkelse. Af hensyn til
anlæggelse af en manøvrebrønd skulle et felt på ca. 2,5 x 3 m med en dybde på ca. 3 m udgraves. Heri
påvistes det sydøstre hjørne af et antal hustomter ovenpå hinanden, respekterende samme matrikelskel,
og antagelig hørende til husrækken på sydsiden af Badstuegade, den tidligere Sudergade. Den ældste
udgravede tomt er fra 1100-årenes anden halvdel og består af et bulhus med indre vægbænk, trægulv
samt vægpanel af stavværk. Herunder lå et træsat affaldskasse fra midten af 1100-årene, anlagt på
metertykke lag af kulturjord. Den yngste bevarede hustomt på stedet er fra før 1300.Udgravningen
dokumenterer, sammen med en anden (ASR 471) på nordsiden af Ribe Å, tilstedeværelsen af
Badstuegade/Sudergade ved midten af 1100-årene, på en tid, hvor trafikken nord ind i Ribe antagelig
krydsede åen ad netop denne vej
ASR 420
Bebyggelse - Middelalder

Hans Mikkelsen

321. Sct. Nicolaigade
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 40. Ved funderingen af et elevatortårn skulle der fjernes et kulturlag for at komme ned på fast bund.
Dette gav anledning til en mindre undersøgelse, som blev imødeset med interesse, da den skulle finde
sted i nærheden af det område nord for Ribe Å, hvor Samlingen midt i 1970'erne udgravede dele af en
handelsplads fra den tidligste vikingetid. I det 1,5 x 3,0 m store udgravningsfelt fremkom et ca. 0,5 m
tykt kulturlag fra tidlig vikingetid. Lagets indhold af Badorfkeramik, drejet keramik fra Rhinegnene,
glasperler samt råemner og forarbejder til perler knytter fundet sammen med affaldsdyngen på den
tidligere udgravede handelsplads
ASR 438

Stig Jensen

Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid

322. Sct. Nicolaigade
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Vadested

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 43. Forud for igangsættelse af nybyggeri udførtes en prøvegravning på en grund beliggende
umiddelbart op til Kunstmuseets Have, hvor der i 1970'erne udgravedes lag fra 700-årene.
Prøvegravningen viste ingen spor efter aktivitet i denne periode, muligvis fordi disse kan være
bortgravede i middelalderen. En brolægning på lag af vandafsat sand, sikkert hidrørende fra
åaflejringer, var udgravningens ældste fund. Aktivitetslag på den må dateres til midten af 1200-årene,
og fra samme tid stammer flere overlejrende oversvømmelseslag af sand. Disse kan stå i forbindelse
med opstemningerne bag Dammen, den dæmning over Ribe Å, som må have været under anlæggelse i
årene op mod 1250. Brolægningen kan stamme fra tilkørslen til det vadested over Ribe Å, som
formodes tidligere at have fort trafikken ind i byen fra nord. Brolægningen har kunnet påvises ved
boring i et større omfang. Udgravningen forventes fortsat i forbindelse med det kommende byggeri
ASR 471

Hans Mikkelsen

Vej/bro - Middelalder

323. Højgård
19.05.02 Brøndum

Langhuse/hegn/grubehuse/gruber

Årsag ikke oplyst

Ældre germansk jernalder

sb. 331. Der blev undersøgt et areal af 20 m bredde og 380 m længde N-S igennem bopladsen. Heri
fandtes dele af 17 langhuse af traditionel type med lige langsider, afrundede gavle og indre parvise
tagbærende stolper. Yderligere blev der fundet 11 hegn, hvoraf de fleste havde rækker af dobbelte
støttestolper, 7 af hegnene var Ø-V gående og 4 var N-S gående, og der er øjensynlig tale om en
landsby med store indhegnede gårdsanlæg. Endelig blev der fundet 3 grubehuse, og endvidere en
cirkelgrøft med en diameter på 5,5 m, hvori der var nedsat en urne i den østlige del af grøften. Ud fra
fundmaterialet må bebyggelsen dateres til 5--6. årh. e.Kr
ESM l102
Bebyggelse - Germansk jernalder

Anette Willemoes
Ingrid Stoumann

324. Solbakkegård
19.05.02 Brøndum

Huse/hegn/gruber/urnegrave

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 317. Bopladsen har været kendt siden 1930'erne hvor Kjær, Skovmand, Glob og Hatt undersøgte et
par hustomter med brolagte stalde. En prøvegravning fastslog bebyggelsens udstrækning, samt at der,
trods bombninger under krigen og senere dræning, dybdepløjning og intensiv dyrkning, stadig fandtes
velbevarede hustomter på bopladsen, dog var brolægninger ikke længere bevaret. Efter
prøvegravningen blev der foretaget fladeafdækninger af bopladsens velbevarede dele, i alt 10.000 m2.
Herved fandtes et landsbylignende anlæg bestående af 30 huse af forskellig størrelse samt en halv snes
meget fundrige gruber. Endvidere fandtes 6 urnegrave spredtliggende i bopladsens nordlige del. Husene
fordelte sig på to gruber, - en nordlig med 22 huse liggende i forlængelse af hinanden og orienteret
VNV-ØSØ. Den sydligere liggende gruppe bestod af 8 huse, som også lå på række. Her var
orienteringen den samme, dog med undtagelse af et enkelt NNØ-SSV vendt hus. Husenes størrelse og
udseende adskiller sig ikke i væsentlige detaljer fra ældre jernalders hustyper. Der er tale om huse med
væggrøft og indre parvise tagbærende stolper. Hegn var kun sporadisk bevaret på grund af den
intensive landbrugsmæssige drift, men kunne dog påvises flere steder, således omkring flere huse,
ligesom et større dobbelthegn kunne følges over en længere strækning. Bebyggelsen synes at have
været relativt kortvarig, idet der kun var få udskiftninger i de enkelte huse, ligesom kun få huse
overlappede hinanden. Der fandtes heller ingen spor af senere bebyggelse på stedet. Ud fra de store
mængder keramik, som fandtes i affaldsgruber og husenes stolpehuller, må bopladsen dateres til
overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder. Området er i Esbjerg kommunes
tidsfølgeplan udlagt til industriområde
ESM 864

Henrik Christiansen
Michael Lauenborg
Ingrid Stoumann

Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

325. Tarp Byvej
19.05.02 Brøndum

Høj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 256. Centralgraven blev fundet, men var delvis forstyrret af en løbegrav fra 2. verdenskrig og
indeholdt derfor ingen oldsager. Omkring graven fandtes en ringgrøft ca. 4-41/2 m i diameter
ESM 1404

Palle Siemen
Michael Lauenborg

Gravhøj - Yngre stenalder

326. Forsøgsgården
19.05.03 Esbjerg

Gruber

Årsag ikke oplyst

Førromersk jernalder

sb. 257. I forbindelse med muldafrømning ved plejehjemsbyggeri fandtes adskillige koge- og
bopladsgruber. Enkelte af disse undersøgtes blandt andet en med et fyldigt fundmateriale i form af
keramik, ildbukke, del af jernkniv, brændt ler og trækul. I området, men nordligere, er der tidligere
fundet gruber fra samme periode
ESM 1264
Grube - Førromersk jernalder

Ingrid Stoumann

327. Novrup Kirkegård
19.05.03 Esbjerg

Langhøj

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 191. Amatørarkæologer tilknyttet Esbjerg Museum undersøgte i 1983 et felt i østenden af en
formodet langhøj, og i 1984 undersøgtes et område længere mod vest. Det var klart, at der var højfyld
på stedet, men der fandtes ingen anlæg eller stenspor. Fund af tragtbægerkeramik sandsynliggør dog, at
der er tale om en helt nedpløjet langdysse. Denne bør derfor undersøges, inden arealet inddrages i
kirkegården
ESM 1338

Marie Madsen
Ingrid Stoumann

Gravhøj - Yngre stenalder

328. Agernvej
19.05.05 Grimstrup

Boplads/gravplads

Årsag ikke oplyst

Y.rom./vik.

sb. 76. Foranlediget af fundet af en vikingetids ryttergrav i 1983 blev hele det byggemodnede areal
omkring Agernvej/Digevej prøvegravet. Yderligere 8 mere sparsomt udstyrede grave blev fundet samt
et antal spredte stolpehuller og gruber. De nye grave fandtes ca. 40-50 m øst for ryttergraven på
østsiden af en smal sand- og grustunge, der strækker sig mod SØ fra Grimstrup Krat, og på hvis højeste
punkt ryttergraven lå. Det er sandsynligt, at de fundne grave kun er en del af en større gravplads. Flere
grave kan have ligget i nu bebygget område på sydsiden af Agernvej. Gravene, der var Ø-V vendte,
målte 2-21/2 m i længden, 1 l/4-11/2 m i bredden og 1/4-1 m i dybden. Alle de 8 grave var
rektangulære af omrids og indeholdt spor af plankekister enten som sider, låg og/eller bund, derimod
fandtes ingen skeletspor. To grave var fundtomme, to grave indeholdt en jernkniv, i to grave fandtes et
lerkar, en grav indeholdt både en jernkniv og et lerkar, og endelig fandtes der i den rigeste grav en
jernkniv, en jernhank til en træspand, et halvkugleformet lerkar samt 4 perler af rav, ler og glas. En af
gravene indeholdt desuden flere kilo jernslagger. I alt kan fire grave dateres ud fra eget indhold af
oldsager, to til yngre romersk jernalder og to til yngre germansk jernalder/vikingetid. De fundne
bopladsspor var spredt ud over hele området og var alle uden oldsager bortset fra et enkelt potteskår.
De repræsenterer antagelig udkanten af et større bopladsområde, som nu er bebygget
ESM 1347
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid
Bebyggelse - Udateret

Anette Willemoes
Ingrid Stoumann

329. Præstestien
19.05.06 Guldager

Boplads

Årsag ikke oplyst

Germ./vik.

sb. 271. Prøvegravning, partiel udgravning - 9.600 m2, fortsættes. I det undersøgte areal fandtes dele af
20 langhuse, hvoraf størstedelen var øst-vest orienterede, men også nord-syd vendte var til stede. 19 af
husene var almindelige treskibede langhuse med indre parvise, tagbærende stolper, og der fandtes både
typen med afrundede gavle og lige langsider og typen med lige gavle og buede langsider et hus var af
tidlig jernalder type med væggrøft til vægstolperne. Hegn blev fundet 9 steder, alle gående nord-syd
eller øst-vest. Husenes placering i forhold til hinanden og til hegnene tyder på, at bebyggelsen består af
indhegnede gårdsanlæg. Dette gælder specielt mod N og V, hvor husene ligger spredt og uden
overlapninger og tilsyneladende repræsenterer en fase, mens de mod Ø og S ligger tæt og overlapper
hverandre, hvorfor der må være tale om flere bebyggelsesfaser her. De langhuse, der foreligger
daterende fund fra, er alle fra ældre germansk jernalder. Der fandtes endvidere ca. 36 grubehuse, som
alle lå i udgravningens syd- og østlige del. 11 af disse undersøgtes, og de var alle af almindelig type
med en tagbærende stolpe i V- og Ø-enden. Et enkelt havde vægrille i bunden. Mange af grubehusene
overlappede hinanden med op til 4 huse i en sådan koncentration. Dateringsmæssigt fordeler
grubehusene sig i 2 grupper: en fra yngre germansk jernalder/vikingetid, der er beliggende længst mod
SØ, samt en fra yngre romersk/ældre germansk jernalder beliggende i nordvestlige del af området med
grubehusbebyggelse. Desuden fandtes der over 100 gruber, hvoraf 2 var jernslaggegruber, og 3 gruber
viste sig at være miler med indhold af fejlbrændt keramik. 12 fundtomme gruber i den nordlige del,
hvor undergrunden er lerholdig, tolkes som lergrave, 2 gruber indeholdt neolitiske skår - den ene fra
tidlig MN tragtbægerkultur, den anden fra sen enkeltgravskultur. Endelig fandtes der spor af
højryggede agre over hele området, i alle tilfælde yngre end bebyggelsen. Undersøgelsen forventes
fortsat i 1985
ESM 1421

Claus Dam
Ingrid Stoumann

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Ager/mark - Udateret

330. Vorbasse
19.06.04 Vorbasse

Landsby

Årsag ikke oplyst

Yngre jernalder

Fortsat udgravning af gårde fra 3--5. årh. og vikingelandsby fra 8-11. årh. Disse to pladser afsluttes i
foråret 1985. I 1984 er der foretaget 14 ugers udgravning af et areal på 16.000 m2. 3.-5. årh.
bebyggelsen: 2 komplette gårdsanlæg i 3-4 stadier med i alt 8 langhuse, 2 mindre huse, 2 staklader, 2
grubehuse og 6 brønde, hertil hjulspor og ardspor. 8.-10. årh. bebyggelsen: 21/2 indhegnet gårdsanlæg
med 2 langhuse 30-34 m lange, 14 mindre huse, 2 grubehuse, 2 store brønde med fuldstændige
trækonstruktioner. 11. årh. bebyggelsen: et gårdsanlæg med i Trelleborghus og 3 mindre huse
NM I 1124/84, VKH u.nr.
Bebyggelse - Yngre jernalder

Steen Hvass

331. Selager
19.07.14 Ål

Huse

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 107. Der er foretaget partiel udgravning inden for et system af søgegrøfter og systematisk
udgravning af anlæg og kulturlag i et hovedfelt på 30 x 30 m. Undersøgelsen var en fortsættelse af
sonderende prøvefeltsgravninger fra efteråret 1983, hvor de aktuelle primære bebyggelsesspor dog ikke
var nærmere påvist. Udgravningen af hustomter, anlæg med kulturlag i hovedfeltet er planlagt
færdigudgravet i efteråret 1985. Her planlægges også en systematisk udgravning af en hel hustomt vest
for hovedfeltet (hustomt VII). Ved den partielle udgravning i søgegrøfter og systematisk undersøgelse i
et hovedfelt er der på et areal af ca. 3.000 m2 påvist i alt mindst 13 hustomter repræsenterende flere og
mindst tre bebyggelseshorisonter dateret til per. III FRJ for de ældste anlæg, men med størst
bebyggelsesaktivitet i ÆRJ. De omtrent øst-vest orienterede hustomter, heraf flere brandtomter med
forholdsvis tykke kulturlag, stenbrolagte indgange og stalde, er anlagt på og forseglet af flyvesand.
Denne tilsanding er pågået allerede mens stedet var bebygget og det giver gode stratigrafiske
iagttagelsesmuligheder. De flyvesandsforseglede anlæg har gode bevaringsforhold for de primære
anlægsspor, kulturlag, ildsteder, stenlægninger etc., men gør udgravningsarbejdet forholdsvis
tidsrøvende og kompliceret. Indtil videre er ingen huse totaludgravet, men i hovedfelt er indledt en
totaludgravning af mindst 4 hustomter og yderligere to hustomter berøres i dette areal, hvor der også
findes talrige spredte stolpehuller, gruber, hegn og en regnvandsbrønd. Øst for bebyggelsen er i 1983
udgravet en jordfæstegrav fra ÆRJ. Sonderende gravninger i dette areal påviste ikke flere grave netop
her. Objektet er fremkommet inden for et område med forstyrrelser som følge af militær terrænkørsel,
hvorved der af en lokal amatørarkæolog påviste fundsteder med keramik. Prøveudgravninger i §49 regi
1983 påviste primære kulturlag og §26 undersøgelse blev iværksat i 1984
VAM 1023

Svend Aage Knudsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Haderslev Amt
332. Brøstrupgård
20.01.07 Sønder Hygum

Boplads

Årsag ikke oplyst

Ældre germansk jernalder

sb. 251. Undersøgelsen kom i stand som følge af læplantning i et over 400 m langt markskel. Skønt
museet oprindelig søgte efter en urnegravplads fra ældre jernalder, fandt vi en boplads fra ældre
germansk jernalder. Gravpladsen blev ikke lokaliseret
HAM 1704
Bebyggelse - Germansk jernalder

Per Ethelberg

333. Højgård
20.02.01 Gram

Boplads/grave

Årsag ikke oplyst

Æ.br./æ.j.

sb. 170. Ved Højgård vest for Gram har museet foretaget undersøgelse af en rig gravplads fra
førromersk jernalder/ældre romertid. Pladsen rummer brand-, urne- og fladmarksgrave, deriblandt to
våbengrave. Gravpladsens geografiske placering mellem den førromerske gravplads ved Årupgård og
den romerske gravplads ved Enderupskov gør undersøgelsen betydningsfuld, fordi den også synes at
udfylde et fundtomt tidsrum mellem de to gravpladser. Da museet i november genoptog undersøgelsen,
ventede endnu en overraskelse. Foruden undersøgelsen af yderligere to fladmarksgrave fra jernalderen
fandtes sporene efter fire langhuse i højremskonstruktion med keramik fra stolpehullerne og fra
gruberne, der synes at kunne aldersbestemmes til begyndelsen af bronzealderen. Samme med
Trappendalhuset ved Hejls, som museet undersøgte sammen med amatørarkæologer for nogle år siden,
er Højgaardhusene landets ældste langhuse i denne konstruktion. Undersøgelsen forventes genoptaget 1
1985
HAM 1706

Per Ethelberg

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

334. Fyrskov
20.02.03 Jegerup

Gruber

Årsag ikke oplyst

Oldtid

sb. 164. Bebyggelse fra oldtid - uvis nøjere aldersbestemmelse. Der blev registreret og undersøgt 16
fyldskifter, deriblandt ildsteder og kogegruber. Bebyggelsens egentlige bosted synes beliggende
nordligere. Undersøgelsen kom i stand på foranledning af Holger Lausen, der også her holdt et vågent
øje med nedgravningen af naturgasrørerne
HAM 1695

Inge Bodilsen

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid

335. Jels 2
20.02.07 Oksenvad

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Palæolitikum

sb. 204. Hen imod afslutningen af undersøgelsen af Jels 1 - landets første boplads fra Hamburgkultur lykkedes det i efteråret 1983 ved systematisk søgegravning at finde endnu en Hamburgplads kun 30 m
fra den første. Museet har i løbet af sommeren 1984 foretaget en totalundersøgelse af denne nye
boplads, Jels 2. Jels 2 er med sine mere end 100 flintredskaber ikke blot langt rigere end Jels 1, men
den tredjestørste af langt over 100 Hamburgpladser i det nordeuropæiske lavland
HAM 1610

Jørgen Holm
Flemming Rieck

Kulturlag - Palæolitikum

336. Ved Borgvold
20.02.08 Skrydstrup

Grube

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 141. Større nedgravning iagttaget i naturgastracé nordpå fra Skrydstrup. Skal måske sammenlignes
med sb. 132 Skrydstrup sogn, kan dog også forklares som en moderne tankgrav
HAM 1701
Grube - Udateret

Stine Wiell

337. Vojensgaard
20.02.11 Vojens

Hustomter

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 90. Ved Vojensgaard NØ for Vojens by foretog museet undersøgelse af en boplads fra vikingetiden
i 1981, uden at det lykkedes at få midler til en færdiggørelse af pladsen dengang. Med gasfolkenes
frilægning af stedet lykkedes det denne gang at få registreret pladsens vestlige afgrænsning samt
registreret og udgravet det meste af tre langhuse og dele af flere
HAM 1251

Per Ethelberg

Bebyggelse - Vikingetid

338. Harkærgaard
20.03.02 Gammel Haderslev Ls

Urnegrave

Årsag ikke oplyst

Ældre romersk jernalder

sb. 60. En dags hasteundersøgelse i naturgastracéet umiddelbart inden gasrørets nedlæggelse. Finderen,
Leif Nørgaard, der hele sommeren har holdt øje med tracéet, deltog i denne redningsgravning, hvor det
lykkedes at bjerge en urne med brændte ben og en fibula fra 1. årh. e.Kr. samt registrere enkelte gruber
HAM 1703

Stine Wiell

Gravplads/grav - Romersk jernalder

339. Bispegade 13
20.03.04 Haderslev

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 61. Flere gange i sommerens løb er museet blevet tilkaldt til en og samme sag i Haderslev by, bag
ejendommen Bispegade 13. Egentlig udgravning fandt sted de første gange for midler bevilget af
rigsantikvaren. Siden konstateredes fare for skred i forhuset, hvorfor en hastig søjlefundering under
dette var nødvendigt. Hverken hus eller arkæologer led dog skade ved de efterfølgende reparationer kun måske Slesvigbispens gård i Haderslev(?). Der er indsendt 13 mønter til bestemmelse, hvor nogle
er middelalderlige. Der er registreret og undersøgt spor efter middelalderlige udsmidslag, staklade og
egentlige gulv- og brandlag
HAM 1687

Flemming Rieck
Stine Wiell

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

340. Naffet 3
20.03.04 Haderslev

Hus

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 62. Kortvarig nødundersøgelse af profilvæg ved ejerens udgravning af kældernedgang. I bunden af
profilet konstateredes et lille hjørne af et lergulv, indrammet af kampesten. Det kunne ikke
aldersbestemmes, men var af middelalderlig karakter
HAM 1754
Bebyggelse - Middelalder

Hans Chr. Vorting
Stine Wiell

341. Haderslev Fjord
20.03.10 Vonsbæk

Pælespærring

Årsag ikke oplyst

J./midd.

sb. 27. I samarbejde med Dansk Sportdykkerforbund og Skibshistorisk Laboratorium er foretaget
opmåling og optaget træprøver til aldersbestemmelse og udstilling fra de to pælespærringer i Haderselv
Fjord
HAM 1700

Stine Wiell
Ole Crumlin-Pedersen

Sejlspærring - Jernalder
Sejlspærring - Middelalder

342. Bolsmoseende
20.03.11 Øsby

Megalitgrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 210. Udgravning af stærkt ødelagt dysse med delvis bevaret gangparti. Såvel i kammer som i gang
fandtes intakte bundlag af brændt/knust flint og kammerområdet indeholdt knoglerester, 5 slebne
flintøkser, 1 mejsel, 1 dolkblad, 1 tapkile, 1 tværpil, gravflækker og rester af lerkar. Uden for
indgangspartiet fandtes en del ofret keramik. Dyssen er opført i midten af bondestenalderen og anvendt
til dennes slutning
HAM 1600

Flemming Rieck

Megalitanlæg - Yngre stenalder

343. Allerup mark
20.04.05 Toftlund

Grav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 64. Undersøgelsen kom i stand som følge af kommende læplantning og havde til formål at lokalisere
findestedet for og mulige spor efter højen, hvor en flot senneolitisk fiskehaledolk er fundet. Det præcise
findested blev ikke lokaliseret
HAM 1705

Per Ethelberg

Gravplads/grav - Yngre stenalder

Tønder Amt
344. Kærbølling
21.01.05 Rejsby

Huse/brønde/gruber

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 22. Ved Kærbølling i amtets vestligste hjørne er undersøgt en del af en landsbybebyggelse fra ældre
jernalder. Den rummede mindst tre faser, dels gårdsanlæg med huse vinkelret på hinanden, dels huse
omkring en åben midte. Der er udgravet tre brønde, 13 langhuse, 5 staklader, en del mindre huse og
adskillige gruber
HAM 1622
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Per Ethelberg

345. Ellum
21.03.04 Løgumkloster

Huse/grubehuse

Årsag ikke oplyst

Y.rom./æ.germ

sb. 65. Jernalderbebyggelsen ved Ellum - første gang undersøgt i 1981 blev genoptaget i oktober som
følge af udvidet grusgravning. Bebyggelsen er fra yngre romersk jernalder til ældre germansk jernalder
og rummer langhuse, grubehuse og jernudvindingsspor i flere bebyggelsesfaser. Undersøgelsen
omfattede et areal på ca. 2.000 m2
HAM 1201

Steen W. Andersen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

346. Emmerske II
21.05.03 Tønder

Grubehuse

Årsag ikke oplyst

Vikingetid

sb. 3. Ved Emmerske NØ for Tønder lykkedes det at foretage en undersøgelse af de første sikre spor fra
vikingetiden i det vestlige Sønderjylland. Der blev registreret tre grubehuse og nogle stolpehuller i det
kun 6 m brede tracé. over mere almindelige oldsager fandtes også to ligearmede spænder
HAM 1688

Per Ethelberg
Hans Chr. Vorting
Stine Wiell

Bebyggelse - Vikingetid

Åbenrå Amt
347. Rønsdam
22.01.02 Bov

Vej

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

I forbindelse med en delvis afdækket (middelalderlig?) brolagt vej lagdes et snit, som afslørede et
stratigrafisk yngre vejforløb. Der fandtes intet, som kunne datere den ældste vej, men fra egnens
beboere ved man, at den yngre vej har været i brug frem til ca. 1920
HAM 1027

Per Ethelberg

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

348. Lovtrup
22.01.10 Uge

Høj

Årsag ikke oplyst

Udateret

sb. 28. Nord for Tinglev har museet foretaget undersøgelse af en overpløjet høj ved kanten af en
grusgrav. Højen er formentlig anlagt som en kenotaf. En sekundær gravlæggelse af en halshugget
person fra rivere tid identificerede også højen som galgebakke
HAM 1707
Gravhøj - Udateret

Per Ethelberg

349. Olgerdiget
22.01.10 Uge

Forsvarsvold

Årsag ikke oplyst

Ældre jernalder

sb. 46. I samarbejde med Fredningsstyrelsen er der på Olgerdiget ved Tinglev placeret fredningssten
efter ejerens ønske. Ved samme lejlighed udtoges prøver, nu indsendt til dendrokronologisk
bestemmelse
HAM 1732

Stine Wiell

Forsvarsanlæg/voldsted - Ældre jernalder

350. Brundlund
22.02.05 Åbenrå

Borganlæg/slot

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 39. I forbindelse med restaureringen af det fredede Brundlund Slot foretog RAS i 1984 efter aftale
med fredningsstyrelsens 6. kontor og Nationalmuseets 2. afdeling bygningsarkæologiske undersøgelser,
herunder udgravning, bl.a. af en hidtil ukendt kælder med tre skydeskår vendende mod adgangen over
voldgraven i nord. Det viste sig, at bygningen i sin oprindelse var et befæstet porthus fra tiden omkring
1530, hvoraf store partier er bevaret i det nuværende slot
RAS D.55/83-000

Johs. Hertz

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

351. Vestergade 14-16
22.02.05 Åbenrå

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 53. Det undersøgte område har oprindeligt været et vådområde anvendt som affaldsområde i
højmiddelalderen og senere. Flere gange er lagene blevet forseglet med svært ler. Nogen bofast
bebyggelse har der således ikke været tale om. Fundene er gode og velbevarede, men ikke talrige
HAM 1733

Torben Diklev

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Sønderborg Amt
352. Enegaard
23.01.05 Svenstrup

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Oldtid

sb. 123. For midler bevilget gennem rigsantikvaren på naturgasnettet er foretaget undersøgelse ved
Enegaard nær Svenstrup på Als. Undersøgelsen afdækkede bebyggelsesspor fra sten-, bronze- og
jernalder i form af affaldslag og udsmidslag
HAM 1661
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Kulturlag - Oldtid

Per Ethelberg

353. Rumohrsgaard
23.02.07 Notmark

Kulturlag

Årsag ikke oplyst

Neo./br.

sb. 200. For midler bevilget gennem rigsantikvaren er der på naturgasnettet foretaget undersøgelse ved
Rumohrsgaard nær Ketting på Als. Pladsen rummede bebyggelsesspor fra slutningen af
stenalderen/begyndelsen af bronzealderen, deriblandt et stort dyreknoglemateriale
HAM 1659

Per Ethelberg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Kulturlag - Ældre bronzealder

354. Tømmerpladsen
23.02.08 Sønderborg

Huse

Årsag ikke oplyst

Midd./nyere tid

sb. 70. Undersøgelsen frilagde to meget flotte fundamenter af senmiddelalderlige eller renæssancehuse.
Fund af smadret glas og blylister fortæller, at husene har haft blyindfattede ruder. Husene må derfor
opfattes som ganske fornemme huse, der evt. kan have indgået i det hertugelige haveanlæg, gengivet
hos Caspar Danckwerth 1649, selv om de ikke direkte ses på billedet. Vi fandt et værdifuldt historiskarkæologisk nyt kildemateriale, skønt vi oprindelig søgte efter noget helt andet, nemlig byens ældste
kirke
HAM 1743

Torben Diklev

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

355. Grundtvigs Alle
23.02.10 Ulkebøl

Jordfæstegrav

Årsag ikke oplyst

Neolitikum

sb. 372. For Sønderborg kommune er foretaget undersøgelse af en ensomt beliggende grav fra
slutningen af yngre stenalder ved Ulkebøl NØ for Sønderborg
HAM 1712

Ole Grøn

Gravplads/grav - Yngre stenalder

356. Nydam Engmose III
23.03.04 Sottrup

Våbenofferfund

Årsag ikke oplyst

Ældre germansk jernalder

sb. 30. Partiel udgravning, fortsættes ved lejlighed. I alt undersøgt 104 m2. I Nydam Mose, ca. 90 m fra
Engelhardts bådfund 'og ca. 60 m fra Nydam II-fundet fandtes i begyndelsen af 1984 et nyt offersted
med våben, sværd, lansespidser etc. beliggende umiddelbart under den nuværende engoverflade.
Udgravningen i juni havde til formål at sikre disse fund, som var stærkt udsat for luftens påvirkning og
kreaturers trampen. Der blev undersøgt et areal på ca. 104 m2, udpeget på baggrund af
metaldetektorudslag målt på overfladen, og resultatet blev fundet af mindst 150 lansespidser, 5 sværd, 3
skjoldbuler og et par knive. Endvidere fandtes en række slet bevarede træsager, fragmenter af
lanseskafter, buer, pile, skjold brædder etc. Flere sværd og lanser stod stukket lodret ned i sumptørv, og
på de bevarede lanseskafter fandtes indridsede fletbåndmønstre á la Kragehul. Fundet ved
detektorrekognoscering foretaget af amatører
NM I 1426/75
Depotfund/skattefund/offerfund - Germansk

Undersøgelser på havbunden Amt

Peter Vang Petersen

357. Gråsten Skanse
40.17.11 Marstal Bugt

Skanse

Årsag ikke oplyst

Middelalder

sb. 3. Ved Gråsten Skanse på Ærø har Langelands Museum i samarbejde med fynske sportsdykkere
udført en opmåling af en række friskyllede pælesystemer, der synes at have fungeret som pilotering for
voldstedets fod ud mod Østersøen. Efter opmålingen er toppen blevet savet af flere af de sværeste
egepæle med henblik på en dendrokronologisk datering af anlægget. Tilladelse hertil var forinden
indhentet hos Fredningsstyrelsen. Pælesystemerne observeredes første gang i 1983
LMR 11460

Jørgen Skaarup

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

358. Sorte Hage ved Enehøje
40.14.56 Nakskov Fjord, Hvide Grund

Boplads

Årsag ikke oplyst

Mesolitikum

sb. 1. I samarbejde med fynske og lolliske sportsdykkere samt LFS er der i Nakskov fjord syd for øen
Enehøje lokaliseret en ny submarin boplads fra overgangen mellem ældre og yngre stenalder. Pladsen
synes ret rig på flintsager og omfatter tillige et svært gytjelag med store mængder velbevaret organisk
materiale. Der er kun foretaget en kort rekognoscerende dyrkning på stedet, som fandtes af J. Skaarup i
august 1984
LMR 11679
Bebyggelse - Ældre stenalder

Jørgen Skaarup

