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Amt
411. Øresund
Boplads
Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

Indledende rekognosceringer efter submarine stenalderbopladser. På kote -2 til -3 blev der i store
områder ud for Kastrup fundet flint (mikrostikkel, mikroflækker, spåner, brændt flint m.m.), der
foreløbig dateres til Kongemosekultur. Flintens karakter viser, at der kan være tale om tidligere
bopladsområder, muligvis udvaskede, hvilket søges klarlagt ved yderligere undersøgelser. Syd for
Saltholm blev 2 mindre områder undersøgt og også her fandtes flint - om end i mindre mængder end
ved Kastrup. Begge steder forekommer der mindre gytjelommer med brændt flint, trækul, hasselnødder,
agern og trærødder/-stubbe, der ved hjælp af naturvidenskabelige analyser kan bidrage med ny viden
om havspejlsudviklingen i Øresundsregionen
NSL 8.21-12

Jørgen Dencker

Bebyggelse - Ældre stenalder

Frederiksborg Amt
1. Fiskerbakken
01.01.04 Gilleleje

Boplads/hustomt

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 49. Undersøgelse af hustomt af ældre romertidstype
GIM 3376

Jens-Aage Pedersen

Bebyggelse - Romersk jernalder

2. Havnevej
01.01.04 Gilleleje

Hustomt?

Plantning

Senmiddelalder

sb. 50. Undersøgelse af formodet lergulv beliggende på en strandvold. Gulvet, der er blevet forstyrret i
nyere tid, er dateret ud fra kakkelskår
GIM 3377

Jens-Aage Pedersen

Bebyggelse - Middelalder

3. Tisvilde Hegn
01.01.11 Tibirke

Gårdtomt/høj/grav/boplads

Selvvalgt forskning

Br./j./senmidd.

Fortsat udgravning af en gård i den omkring 1600 tilsandede landsby Torup, hvor udlænger og resten af
gårdspladsen blev undersøgt; endvidere afdækkedes stuehuset i nabogården. Stuehuset (nordlængen)
synes at have haft to forgængere med jordgravede stolper, der blev afløst af en syldstensbygning, før
den seneste bygning blev opført. Vestlængen har haft en stolpebygget og en syldstensbygget, ældre fase
forud for den seneste bygning. Østlængen synes derimod gradvist at være blevet ombygget fra en
bygning med jordgravede stolper til en syldstensbygning. Der er ingen kontinuitet i bebyggelsen på
stedet tilbage til tidlig middelalder, hvorimod den oven for omtalte vestlænge dækkede over en hustomt
fra ældre romersk jernalder samt dele af en totalt udjævnet højtomt. I denne undersøgtes en udateret
centralgrav samt to urnegrave fra yngre bronzealder. Under østlængen fandtes en ikke nærmere
daterbar urne fra jernalderen og ved stuehuset i nabogården en brandplet fra yngre bronzealder
GIM 1100
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Jens-Aage Pedersen

4. Vieholmgård
01.01.13 Vejby

Vejanlæg

Selvvalgt forskning

Nyere tid

sb. 28. En undersøgelse af et fra sognebeskrivelsen kendt vejanlæg, der viste sig at være anlagt på et
flyvesandslag og derfor må dateres til efter 1600tallet
GIM 3379

Jens-Aage Pedersen

Vej/bro - Nyere tid

5. Blak II
01.02.06 Selsø

Boplads

Diverse

Ældre stenalder

sb. 103. Fortsatte undersøgelser på Kongemosebopladsen Blak II i Roskilde Fjord. Bopladsen stammer
fra overgangsfasen mellem Maglemosekultur og Kongemosekultur, og redskabsinventaret er
karakteriseret ved forekomsten af brede trapezer. Af nye fund kan nævnes et fragment af en
ornamenteret flintægdolk samt underkæben fra et menneske som de vigtigste. Undersøgelsen forventes
afsluttet i 1993
MFG 13/89

Søren A. Sørensen

Bebyggelse - Ældre stenalder

6. Vestby Mark
01.02.06 Selsø

Boplads

Diverse

Vikingetid

sb. 123. I forbindelse med flyrekognoscering samt almindelige iagttagelser på et markareal lige nord for
Selsø Kirke blev der iværksat en mindre prøvegravning. Ved undersøgelsen afdækkedes 2 grubehuse
fra vikingetid, heraf tømtes det ene helt og kun halvdelen af det andet. Fundmaterialet i grubehusene
var af typisk vikingetidskarakter; klæberstensskår, grov keramik, tenvægt, glasperle, hvæssesten,
bennål, benkam m.m. Undersøgelsen agtes fortsat ved en senere lejlighed
MFG 56/92

Søren A. Sørensen

Bebyggelse - Vikingetid

7. Nissehøj
01.02.09 Vellerup

Jættestue

Restaurering

Y.st./br.

I forbindelse med en hårdt tiltrængt restaurering af den fredede jættestue viste det sig, at det yderste af
gangen ikke var udgravet ved en undersøgelse af anlægget i 1890. Ved frilæggelse af indgangspartiet
kunne det ses, at gangen i jættestuetid havde været lukket med én stor sten, mens der i senneolitisk tid
var anlagt en grav i gangen , lukket med en stenpakning. Endelig var gangen i bronzealder, efter at en
egekiste var sat ind i kammeret, blevet lukket med en stenplade, anbragt oven på den senneolitiske
grav. Et mindregr felt inde i højen viste spor af en kompliceret konstruktion, mens højens facade var
opbygget af opstablede sten, hvorpå der var anbragt store flade fliser som hylder. Foran indgangen
fandtes en brolægning, hvorpå der lå offerlag med keramik; under brolægningen fandtes en TN eller
MN stensat jordgrav. Desuden blev der udtaget prøver til pollenanalyse
NM I 17407/92,SNS 613-0405

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder

Torben Dehn
Svend I. Hansen
Lars Holten

8. Toftegård
01.03.03 Græse

Huse

Diverse

Ældre romersk jernalder

sb. 60. Ved flere lejligheder er der fundet keramik og kogegruber på Toftegårdens marker. Det
besluttedes derfor at afdække et område i nærheden af det sted, hvor der var fundet store mængder
keramik og lerklining fra ældre romersk jernalder. Herved afdækkedes 2 hustomter, delvist
overlappende hinanden. Det ene hus har haft 5 sæt tagbærende stolper, det andet 6 sæt. Senere på året
afdækkedes endnu en hustomt på samme mark, men ca. 50 m NV for de to først fundne hustomter
MFG 50/92

Søren A. Sørensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

9. Østergade
01.03.05 Hillerød

Bygning/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Prøvegravning, der tog sigte på at finde tomten af en 1600-tals gård, der kendes fra skriftlige kilder.
Dette lykkedes ikke, og der blev blot iagttaget svage kulturspor fra nyere tid
NFH 430

Anne-Christine Larsen

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

10. Hagerup
01.03.06 Jørlunde

Voldsted

Dyrkning

Førrom./midd./nyere tid

sb. 88. Med hjælp fra Slangerup Historiske Forening og Slangerup Kommune iværksattes en
prøvegravning på voldstedet. I en 120 m lang søgegrøft lagt nord-syd over voldstedet blev det
konstateret, at en lavning mod nord var sidste spor af en opfyldt voldgrav, og at der på voldstedets
højeste del var ca. 30 cm kulturlag, men at der ikke var faste anlæg som murværk og fundamenter
bevaret. Større gruber og stolpehuller fortæller om aktiviteter på stedet i førromersk jernalder og igen
fra 1100-årene og frem til omkr. 1800
NM II 633/92
Grube - Førromersk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Nils Engberg

11. Lærkefryd
01.03.06 Jørlunde

Skattefund

Diverse

Germ./vik.

sb. 1. Et område, hvor der i 1817 var fundet 4 guldbrakteater, blev afsøgt med metaldetektor, hvorved
der blev fundet 19 romerske denarer samt 5 stykker brudguld. Endvidere fandtes en del småting af
bronze, f.eks. bronzeringe, et støbt sværdfæste, et par forgyldte fibelfragmenter m.m. Dateringsmæssigt
svarede fundene meget godt til brakteatfundet, men der var også enkelte genstande fra vikingetid bl.a.
en kufisk sølvmønt. Hovedparten af detektorfundene blev indmålt, og der tegnede sig en forholdsvis
markant koncentration af fund inden for et ca. 40 x 40 m stort område. Udgravningen af dette gav
yderligere 17 denarer, 5 stykker brudguld samt enkelte glasperler m.m. Der kunne dog ikke ved
udgravningen påvises nogen nedgravning, hvori fundene havde været nedlagt. Alle fund blev gjort i
pløjelaget, der ved undersøgelsen skrælledes af i 5 cm tykke lag. På spredningskortet kan der dog
fornemmes en koncentration af mønter, som antagelig angiver det sted, hvor mønterne oprindeligt har
været nedlagt. Guldstykkerne har en lidt afvigende spredning og stammer antagelig fra en selvstændig
nedlæggelse. Der blev ikke ved udgravningen konstateret anlægsspor, bortset fra enkelte kogegruber
MFG 32/90

Søren A. Sørensen

Depotfund/skattefund/offerfund - Germansk
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

12. Gladgård
01.03.13 Uggeløse

Gårdsanlæg

Andet anlægsarbejde

Y.rom./æ.germ.

sb. 53. Udgravning på et ca. 5.000 m2 stort areal, hvori fremkom tomter efter fem bygninger fra yngre
romersk-ældre germansk jernalder. Der er antagelig tale om en enkeltliggende gård i flere faser. Husene
var orienterede omtrent øst-vest. I et mindre mosehul beliggende helt op til bygningerne fremkom store
mængder keramik. Oldsagsmaterialet fra bygninger, gruber og mosehul omfatter primært keramik, men
også fragmenter af drejekværn og hvæssesten
NFH 502

Charlotte Thrane West

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

13. Sindshvile
01.04.04 Egebæksvang

Gårdsanlæg/grav

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 13. Inden for et areal på ca. 5.200 m2 undersøgtes en jernaldergård i flere faser strækkende sig fra
ældre romersk jernalder til formentlig yngre germansk jernalder. I alt undersøgtes ni hustomter, hvoraf
især må nævnes tre bygninger med velbevarede huller efter vægstolperne. I området fremkom også en
jordfæstegrav, der desværre var fundtom. Oldsagsmaterialet omfatter store mængder keramik,
hvæssesten, kværn- og knusesten samt mange slagger
NFH 499
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Gravplads/grav - Udateret

Dorte Veien Christiansen
Thomas Roland

14. Asserhavsgård
01.04.05 Grønholt

Stenlægning

Andet anlægsarbejde

Uvis

sb. 7. Undersøgelse af en større stenlægning beliggende på en skråning af en lille højning.
Stenlægningen blev snittet, men der fremkom ikke oplysninger, der kunne klarlægge funktion eller alder
NFH 501

Birgitta Gärtner

Andre anlæg/diverse - Udateret

15. Stengade
01.04.07 Helsingør

Brønd

Diverse

Midd./nyere tid

sb. 16. Undersøgelse af næsten cirkulær brønd, ca. 1,7 m i indre omkreds og ca. 2,5 m i ydre omkreds.
Den var opbygget af store sten, der var synlige i tre skifter. Brønden var fyldt op med
munkestensfragmenter, kalkmørtel, glas, keramik, stentøj, knogler og jerngenstande. Selve brønden kan
ikke dateres nærmere, men stentøjet kan henføres til ungrenæssance, ca. 1530-1590. Endvidere
fremkom murværk og stenbrolægning, som må være samtidig med brønden
NFH 509

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

16. Dageløkkevej
01.04.09 Humlebæk

Boplads

Andet anlægsarbejde

St./br.

sb. 47. Undersøgelse af dele af bopladsområde, som antagelig skal henføres til neolitikum og
bronzealder. Der fandtes stolpehuller og gruber. Oldsagsmaterialet er meget sparsomt og består
hovedsageligt af affaldsflint
NFH 513

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

17. Nyholmgård I
01.04.09 Humlebæk

Boplads

Naturgas

Y.br/æ.j.

sb. 40. Undersøgelse af bopladsspor fra henholdsvis yngre bronzealder og førromersk/ældre romersk
jernalder, beliggende på en mindre højning. Der kunne ikke umiddelbart konstateres spor efter huse.
Fundmaterialet omfatter store mængder keramik, en jernnagle samt kværnsten
NFH 505
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Charlotte Thrane West
Palle S. Schiellerup

18. Nyholmgård. II
01.04.09 Humlebæk

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 42. Udgravning af gruber og stolpehuller på en nordvestvendt skråning. Gruberne indeholdt store
mængder keramik; i en grube desuden en urnegrav med få, brændte ben omgivet af en stenramme.
Uden for urnen lå en metalgenstand, måske en fibel. Ud fra stolpehullernes placering kan der muligvis
udskilles et ca. 10 m langt og 3 m bredt hus, der har haft 4 sæt tagbærende stolper. Alle fund og
strukturer kan dateres til ældre romersk jernalder
NFH 512

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

19. Strandbjerg
01.04.10 Hørsholm

Boplads og gravhøj

Andet anlægsarbejde

Oldtid/nyere tid

sb. 14, 59. I området, hvor gravhøjene skulle ligge, foretoges en prøvegravning. Medens sidstnævnte
ikke kunne genfindes, ytrede sb. 14 sig som en ringvold af varierende højde. Det kunne imidlertid
påvises, at det drejede sig om en gravhøj, der var opført i nyere tid som et element i "Den romantiske
have". Under højen fandtes dog kogegruber og stolpehuller fra oldtiden
NFH 202

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Oldtid
Grube - Oldtid
Gravhøj - Nyere tid
Gravplads/grav - Nyere tid

20. Brolandsgård
01.04.11 Karlebo

Boplads

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

sb. 57. Fortsat undersøgelse på lokalitet med bronzealdergrave og huse fra ældre jernalder (AUD 1991,
13). Ved undersøgelsen fremkom yderligere to hustomter samt gruber med keramik fra ældre romersk
jernalder. Bopladsområdet er endnu ikke afgrænset
HØM 118

Steffen Stummann Hansen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

21. Lyngehækgård
01.04.11 Karlebo

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 70. På en vestlig skråning af et større plateau fandtes en række koge- og affaldsgruber. Ved
udgravning af et par af dem fremkom lidt keramik og forarbejdet flint, der ikke lader sig datere
nærmere. Der er antagelig tale om udkanten af et større bopladsområde
HØM 205
Grube - Oldtid

Palle S. Schiellerup

22. Nivågård
01.04.11 Karlebo

Boplads, Grav

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 32. Undersøgelse af et mindre areal på den klassiske lokalitet Nivågård, der ligger på et stort næs i
udmundingen af den fossile fjord. Der fandtes flere stratificerede bopladslag fra Ertebølle- og
Kongemosekultur. Umiddelbart under pløjelaget fremkom et tyndt skallag, der tolkes som de sidste
rester af den skaldynge C. Neergaard konstaterede ved sin udgravning i 1912 og 1914. I alle de mindst
4 kulturlag var der gode bevaringsforhold for knogler, og der fandtes flere anlæg: små ildsteder, gruber
og en grav. Sidstnævnte indeholdt et velbevaret skelet af et ca. femårigt barn. Graven kan dateres til
ældre Ertebøllekultur. Til samme tid hører en rigt ornamenteret hjortetaksøkse, der blev fundet ved
udgravningen
HØM 105

Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Ældre stenalder

23. Åtoften
01.04.11 Karlebo

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 49. Undersøgelse på boplads tilhørende yngre Kongemosekultur. Bopladsen ligger på spidsen af et
næs i udmundingen af den fossile stenalderfjord. Der fandtes flere stratificerede bopladslag fra
Ertebølle- og Kongemosekultur. Undersøgelsen blev koncentreret om det mest lovende kulturlag, der lå
i ca. 2 m dybde og ca. 2 m o.h. Ca. 70 m2 blev undersøgt i kvarte m2-felter og med efterfølgende
vandsoldning. Flere anlæg, ildsteder, gruber samt en oval hyttestruktur med stolpespor blev registreret i
dette lag
HØM 6

Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Ældre stenalder

24. Øerne I
01.04.12 Tikøb

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 54. Fortsat undersøgelse af en mindre boplads fra mellemste Maglemosekultur (AUD 1991, 14), der
hermed er totalt udgravet. Der fandtes en formodet stensat teltring med en koncentration af ildskørnede
og andre sten i kanten af denne samt en flintfordeling, der viser de største koncentrationer uden for
teltringen. Pladsen tolkes pga. sin størrelse som en fangststation
NFH 490
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Keld Møller Hansen

25. Birkely
01.05.03 Kregme

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vik./midd./nyere tid

sb. 65. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 15). Der blev fundet lergulv og stensyld fra et 1700-tals hus,
samt en rund stensat brønd, diameter 2 m, dybde 3 m. Det nederste af brønden kunne ikke undersøges
pga. indstrømmende vand. Desuden er der foretaget prøvegravninger nord for det hidtil undersøgte
område; herved blev foreløbig påvist bebyggelsesspor inden for det vejforløb, der er anført på gamle
kort fra før udskiftningen af landsbyen i 1793. Undersøgelsen forventes fortsat til næste år
FRM s7

Inge Bodilsen

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

26. Hyllingebjerg
01.05.05 Melby

Helleristning

Diverse

Y.st./br.

sb. 62. Ved natfotografering af en større sten (AUD 1990, 27) konstateredes yderligere to
helleristningsskibe, tofurede med høje stævne og mandskabsstreger. Skibene er hhv. 50 og 80 cm lange.
Desuden har stenen flere hjulkors ud over alle skåltegnene
FRM s40

Inge Bodilsen

Helleristning - Yngre stenalder
Helleristning - Bronzealder

27. Rolighedsvej
01.05.10 Vinderød

Grube

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 69. Fund af blandt andet en grube og nogle neolitiske flintredskaber i forbindelse med
rekognoscering/prøvegravning. Undersøgelsen viste overraskende, at flyvesandslaget var mere massivt
end forventet, generelt dateres klitterne til tiden mellem 1500 og 1700, men denne datering skal måske
udstrækkes til at omfatte en længere tidshorisont end hidtil antaget
FRM s46

Pia Michelsen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

28. Sandtornvej
01.05.10 Vinderød

Træstub

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 25. Fund af en træstub med velbevarede huggespor. Der blev taget sedimentprøver samt prøver til
C14 og dendrokronologisk datering. C14 dateringen viser, at stubben er fra begyndelsen af 1400-tallet
FRM s50
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Pia Michelsen

29. Kurhoj
01.05.11 Ølsted

Høj

Råstof

Stenalder

sb. 40. Højen indeholdt 2 gravanlæg; det ældste var omgivet af en randstenskæde, 7 m i diameter.
Graven var usagkyndigt undersøgt for 1887. Den oprindelige form kunne dog endnu erkendes. Graven
var øst-vest orienteret, ca. 1 m bred og godt 2 m lang, ca. 70 cm forsænket i undergrunden med
bundbrolægning af flade kalkstensfliser. Dele af skelettet blev fundet i den omrodede fyld. Yngste
anlæg var markeret af en åben randstenskæde, 9 m i diameter; primærbegravelsen var bortpløjet. I
anlæggets nordvestlige del var en sekundærgrav uden daterende fund. I nærheden af denne grav fandtes
et forarbejde til en fladehugget pilespids og et stykke af en flintsegl
FRM s39

Inge Bodilsen
Henrik Schilling

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

412. Ll. Kregme
01.05.03 Kregme

Koggevrag

Diverse

Middelalder

Fortsættelse af undersøgelse fra 1986, hvor vragdelen blev efterladt sikret med sandsække på
fundstedet. Ved årets undersøgelse, der gennemførtes som en seminarudgravning, afdækkedes ikke nye
sammenhængende vragdele, men derimod løsdele fra koggens bundparti. Gravningen medførte
yderligere fund af Siegburgstentøj fra begyndelsen af 1400-årene, og de dendrokronologiske
undersøgelser fastslår, at koggen må være bygget omkring 1358 sandsynligvis på den polske
Østersøkyst
NSL 70

Flemming Rieck

Vrag - Middelalder

Københavns Amt
30. Borup vandmølle
02.01.01 Borup

Vandmølle

Dyrkning

Midd./renæssance

sb. 18. Den foreløbigt ældste udgravede bygning er anlagt i 1100-tallet med nederste del af mindst fem
bygninger, hvoraf nogle er møllehuse, andre udhuse og møllegård. Fundene er omfattende: mønter,
keramik, enkelte smykker, kamme, hvæssesten, tenvægte, forskellige jerngenstande, slagge fra smedje
og mølle- og lejesten. Møllen er nedlagt i slutningen af 1600-tallet og flyttet til Kimmerslev.
Udgravningen fortsætter i 1993
KØM 1506
Vandmølle - Middelalder
Vandmølle - Nyere tid

Svend Åge Tornbjerg

31. Dalmosegård
02.01.08 Nørre Dalby

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 10. I et dødishul er der i samarbejde med Nationalmuseet undersøgt kulturlag samt særdeles
velbevarede tørvelag. Der blev udtaget et stort antal pollenprøver til belysning af stedets skovrydning
og opdyrkning. En helt særlig interesse knytter sig til et gråsort lag, som fandtes nederst i dødishullet.
Det er aske fra et vulkanudbrud i Eifelbjergene i senglacial tid
KØM 1667

Svend Åge Tornbjerg
Bent Aaby

Kulturlag - Romersk jernalder

32. Egebjerggård
02.01.09 Rorup

Boplads

Naturgas

Yngre bronzealder

sb. 7. Undersøgelse af et mindre antal stolpehuller og affaldsgruber på nordsiden af en lille sandknold.
Keramikken i gruberne var af yngre bronzealderkarakter
ROM 1372/92

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

33. Højbyvej Vest
02.01.09 Rorup

Boplads

Naturgas

Bronzealder

sb. 39. På en højtliggende bakketop fandtes spredte, stærkt nedpløjede gruber med bronzealderkeramik.
De fundne stolpehuller kunne ikke anvendes til at påvise hustomter på stedet
ROM 1371/92

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Bronzealder

34. Højbyvej Øst
02.01.09 Rorup

Boplads

Naturgas

St./j.

Undersøgelse af 2 hustomter med spor af hhv. 2 og 3 sæt tagbærende stolper, orienteret øst-vest.
Typologisk hører husene hjemme i ældre jernalder. En plet af hvidbrændt flint, spredte stolpebuller og
gruber er udateret
ROM 1370/92
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Jens Ulriksen

35. Engagergård
02.02.10 Måløv

Boplads

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 40. Undersøgelse af en del gruber, hvoraf flertallet var kogestensgruber. I en af gruberne fandtes
enkelte stykker ikke nærmere daterbart neolitisk keramik samt nogle flintafslag
SØL 426

Svend Jensen
Svend Stokholm

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

36. Glentemosen
02.02.03 Brøndbyvester

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 22. Undersøgelse af 700 m' inkl. søgegrøfter af et areal på 3.000 m2. Der fandtes et enkelt hus,
formodentlig fra bronzealderen, liggende ned til et nu helt bortdrænet og opfyldt vandløb. Området var
meget ødelagt af tidligere terrænudjævning, og den øvrige oldtidsbebyggelse kan dermed være fjernet.
De omkringliggende arealer er stort set alle bebyggede. Der blev ikke gjort fund under udgravningen
SØL 407

Svend Jensen
Svend Stokholm

Bebyggelse - Bronzealder

37. Hyldager
02.02.05 Herstedvester

Boplads

Råstof

St./br./j.

sb. 19. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 23) af areal på 7.000 m2 Der blev fundet 32 bygninger,
hvoraf enkelte ikke kunne afdækkes helt. 4 toskibede konstruktioner, som formentlig skal dateres til
senneolitikum. Endvidere 2 huse fra ældre bronzealder, 1 hus fra sen bronzealder/tidlig jernalder og 3
huse fra førromersk jernalder. De resterende huse og småbygninger skal placeres i yngre romersk
jernalder og germansk jernalder. Der er formentlig tale om flere faser af samme gård. Blandt de fundne
genstande kan nævnes en denar og en bronzebarre
SØL 395
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Svend Jensen
Svend Stokholm

38. Vesterled
02.02.05 Herstedvester

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./j.

sb. 20. Undersøgelse af 2 neolitiske huse på henholdsvis ca. 17 og 20 m længde, der formentlig har
afløst hinanden. I et af hullerne til en tagbærende stolpe i det korteste hus fremkom 1 slibesten og lidt
keramik, i et andet hul 2 slibestensfragmenter. Husene hører formentlig til i mellem- eller tidlig
senneolitikum. Spor af dele af en væg og to tagbærende stolper fra et tredje hus konstateredes i et
hjørne af arealet. Der er sandsynligvis tale om et treskibet jernalderhus
SØL 415

Eliza Fonnesbech-Sandberg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

39. Fragtvarrne
02.02.07 Høje Tåstrup

Kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Undersøgelse på et 3.500 m2 stort areal, hvor der blev fundet enkelte kogestensgruber
SØL 399

Svend Jensen
Svend Stokholm

Grube - Oldtid

40. Torstorp Vesterby
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

St./førrom./rom.

sb. 20. Fortsat undersøgelse (AUD 1990, 39). Der blev afdækket et areal på ca. 4.000 m2, og fundet
yderligere tre faser af den vestlige gård, Det ene af husene var desværre forstyrret af en støjvold. De
fundne huse hører til i førromersk og romersk jernalder. Endvidere blev der fundet et mindre hus, som
formentlig skal tilknyttes et af de allerede udgravede germanertidshuse. Ved undersøgelsen blev der
taget en del jordprøver fra hullerne til de tagbærende stolper fra et tidligere undersøgt felt. Desuden
blev der fundet et anlæg indeholdende brændte knoglefragmenter, formentlig en grav. Endelig blev der
fundet to neolitiske gruber, hvoraf den ene kan dateres til MN II. Det blev konstateret, at arealet vest for
gravpladsen (AUD 1989, 34) var blevet helt ødelagt i forbindelse med anlæg af en maskinplads til brug
ved boligbyggeriet
SØL 295/1992
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Udateret

Svend Jensen
Svend Stokholm

41. Samson 11
02.02.13 Torslunde

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./j.

sb. 33. Undersøgelse af 4.000 m2 af et sandet areal på 9.800 m2, hvor der blev fundet 4 huse, hvoraf 2
kunne dateres til bronzealder, 1 til førromersk jernalder og endelig 1, som ikke kunne dateres nærmere.
Der er tidligere fundet en del huse i området (AUD 1991, 27), primært fra bronzealderen. Karakteren af
bebyggelsen er endnu uvis, men formentlig er der tale om en gård, hvor de resterende faser skal søges
vest for arealet
SØL 405

Svend Jensen
Svend Stokholm

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

42. Samsonspor
02.02.07 Høje Tåstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./br./j.

sb. 92. Undersøgelse af 15.000 m2 af et samlet areal på ca. 17.500 m2, hvor der blev fundet 46
hustomter, heraf var der et muligt tidligneolitisk langhus og 2 muligvis senneolitiske huse. Disse kunne
dog ikke afdækkes helt, da husene rakte uden for undersøgelsesområdet. Endvidere blev der fundet 4
huse fra tidlig førromersk jernalder, samt 2 huse fra sen bronzealder/tidlig jernalder. De resterende
bygninger hører alle til i germansk jernalder. Der fandtes én gård i den nordlige del af arealet, som
knytter sig til bebyggelsen fra Lille Holmegård, (AUD 1991, 26). De øvrige germanertidshuse lå
umiddelbart nord for felt 29, (AUD 1991, 27). Der var her tale om flere samtidige gårde. Hvor mange
er endnu uvist, da bebyggelsen efter alt at dømme strækker sig ud på et større plateau vest for
undersøgelsesområdet
SØL 427

Svend Jensen
Svend Stokholm

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

43. Kirkegård Bakke
02.02.08 Ishøj

Boplads/høj/grav/kirkegård

Plantning

Æ.st./br./æ.rom./midd.

sb. 7. Overfladeopsamling på Kirkegård Bakke oven for St. Vejleådalen ved Tranegilde har givet spor
efter bosættelser fra formodentlig Hamburgkulturen samt fra Maglemosekulturen. Endvidere fund af
oppløjede menneskeknogler. Ved en efterfølgende detektorafsøgning fremkom en dobbeltknap af
bronze og et fragment af en bronzeklinge fra den ruinerede gravhøj sb. 7, samt et fibelpar og et
ringformet bronzespænde fra en oppløjet romertidsgrav. Efter denne lovende begyndelse afdækkedes i
en kort søgegrøft 9 kristne grave og 1 kirkegårdsgrøft
SØL 372
Andre anlæg/diverse - Palæolitikum
Andre anlæg/diverse - Bronzealder
Andre anlæg/diverse - Romersk jernalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Gravplads/grav - Udateret

Jens Henrik Jønsson

44. Edelgavevej
02.02.12 Smørum

Gruber

Andet anlægsarbejde

St./br.

På en højning øst for Edelgavevej og nord for Grønsø Å afdækkedes i et 6,5 m bredt og 300 m langt
tracé et mindre antal fundfattige gruber og en kogegrube
SØL 421

Jens Henrik Jønsson

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Bronzealder

45. Fattighuset
02.02.12 Smørum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./vik.

sb. 70. Undersøgelse nord for Smørum kirkegård. Øst herfor er der tidligere udgravet et grubehus fra
yngre jernalder/vikingetid foruden andre anlægsspor med samme datering. Undersøgelsen afdækkede
anlægsspor med fyld af samme karakter som omkring det omtalte grubehus. Desuden fandtes en større
bopladsgrube fra yngre bronzealder. Rester af en mørtelgrube og lignende anlæg skal måske henføres
til kirkebyggeriet. På grund af senere forstyrrelser, bl.a. forårsaget af opførelsen af en skole/fattighus i
1860, begrænsedes undersøgelsen til den vestlige del af arealet
SØL 422

Ditlev L. Mahler

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Vikingetid

46. Hove
02.02.12 Smørum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Udateret

I et smalt tracé mellem Thorsøgård og rensningsanlægget i Hove afdækkedes et mindre antal
fundfattige gruber og stolpehuller fra huse eller hegn
SØL 450

Jens Henrik Jønsson

Bebyggelse - Udateret

47. Vejlemosen
02.02.12 Smørum

Gruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

I et smalt tracé på kanten af Vejlemosen neden for Hove afdækkedes nogle få, store gruber. Dateringen
på grundlag af fund af flintoldsager i markoverfladen
SØL 449
Grube - Yngre stenalder

Jens Henrik Jønsson

48. Barfredshøj
02.02.13 Torslunde

Boplads

Naturgas

Br./midd.

sb. 16. Undersøgelse af et areal på ca. 2.500 m2. Der blev fundet et bronzealderhus samt en del
middelalderlige gruber. Desuden blev to formentlig middelalderlige skelgrøfter undersøgt. I et
nærliggende vandhul blev der fundet en del knogler, bl.a. to skøjter og enkelte stykker forarbejdet træ.
Fra skriftlige kilder haves kendskab til en nedlagt middelalderlig landsby i området "Torslundelille", og
middelalderanlæggene kan måske være fra en gård i denne landsby
SØL 406

Svend Jensen
Svend Stokholm

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Middelalder
Grube - Middelalder

49. Højgårds Mark
02.02.16 Værløse

Høj

Dyrkning

Br./j.

sb. 5. Undersøgelse af en overpløjet gravhøj. Der fandtes ingen grave, men en stor sekundær
nedgravning i profilen blev iagttaget. Derimod stod stort set alle randstenene på plads. Umiddelbart syd
for højen fremkom flere mandslange stenbelagte fyldskifter; i et af dem fremkom jernalderkeramik.
Udgravningen fortsættes i 1993
VÆM 5

Jørgen Seit Jespersen

Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Gravhøj - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

50. Sognegården
02.02.16 Værløse

Hustomt

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 100. Prøvegravning af to små felter, i hvilke der fremkom anlægsspor, dvs. stolpehuller; i det ene
felt en række
VÆM 181
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jørgen Seit Jespersen

51. Søholm 2
02.03.02 Gentofte

Kulturlag/hyttetomt

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 83. Ved den fossile Ordrupfjords sydlige udmunding findes en ca. 4,5 m høj strandvoldsdannelse,
antagelig rester af en holm. Her afgravedes det øvre lag på et 115 m2 stort areal med maskine, hvorefter
det 20-30 cm tykke kulturlag afskovledes, og fundene indsamledes kvadratmetervis. I alt 336 anlæg
blev registreret: stolpehuller, gruber, herunder kogegruber samt flintkoncentrationer, idet
fundforholdene kun muliggjorde udskillelse af større og klare strukturer. Anlægssporene fandtes i
bunden af det dækkende kulturlag, herunder en kreds af stolpehuller, inden for hvilken en stor, flad
grube indeholdt ildskørnede sten og en hel del bearbejdet flint. Disse spor tolkes som en 4,3 x 3,5 m
stor hytte. En større kogestensgrube nordvest herfor er stratigrafisk yngre end hytten, medens andre
mod sydøst formentlig er samtidige med denne. En foreløbig gennemgang af de fundne tværpile tyder
på en datering til Stationsvejs- og Ålekistebrofaserne, hvor hyttetomten skønnes at høre til den ældste af
disse faser
SØL 417

Ditlev L. Mahler

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder

52. Gadelandet, Husum
02.03.06 København

Landsby

Andet anlægsarbejde

Middelalder?

sb. 119. På trods af omfattende søgegrøfter inden for den kendte 1700-tals landsby lykkedes det ikke at
påvise bebyggelse fra før denne tid. En enkelt affaldsgrube med skår af glaseret kande var det eneste
tegn på tidligere aktivitet
KBM 839

Henriette Rensbro

Bebyggelse - Middelalder

53. Rådhusstræde/Kompagnistræde
02.03.06 København

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Undersøgelse ca. 50 m øst for den tidligt middelalderlige by. Over den oprindelige strandtørv
konstateredes risfletning. Der var desuden foretaget en terrænhævning inden bebyggelsen indledtes
KBM 935

Jens Andersen

Kulturlag - Middelalder

54. Vinkelhusene
02.03.11 Tårnby (Kastrup)

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 35. Undersøgelse af 473 m2 af et areal på 1. 500 m2. Der fandtes spor af et enkelt hus, formentlig
fra bronzealderen. En stor del af arealet var imidlertid bortgravet. Der blev ikke gjort nogen fund i
øvrigt under udgravningen
SØL 411
Bebyggelse - Bronzealder

Svend Jensen
Svend Stokholm

55. Fløng Kirke
02.04.01 Fløng

Kirke

Diverse

Middelalder

Ved en gulvundersøgelse i det senromanske tårns sydvestre del blev der registreret 3 middelalderlige
gulve. Murede vægbænke og et tykt mørtelgulv uden stenarmering hørte til den ældste fase. Et lag af
byggeaffald over den slidte gulvflade tydede på, at gulvet blev opgivet efter et interval med
ombygnings- eller reparationsarbejde. I den efterfølgende periode, hvor gulvet bestod af fasttrampet
jord med et slidlag af mørtel, har vægbænkene stadig været i brug. Bænkene blev nedrevet, da hele
tårnrummet fik et solidt lergulv, og på samme tidspunkt må døbefonten formentlig være opstillet på det
cirkulære podium med en diameter på 1,5 m, der blev fundet rester af midt i tårnrummets vestlige del
NM II 29/92

Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

56. St. Valbyvej
02.04.05 Himmelev

Høj

Råstof

Bronzealder

sb. 72. Fortsatte udgravninger (AUD 1991, 50). Den i diameter 16 m store høj havde en største højde på
ca. 40 cm. Randstenene var bevaret over den halve omkreds. Gravanlæggene fremstod alle som
stenopbygninger, enten som stendyngeleje eller nedgravede stenrammer. Af de 7 jordfæstegrave kan de
3 dateres til ældre bronzealder. Det centrale gravanlæg var markeret af store sten omgivet af cirkulær
stenkrave, er blevet benyttet flere gange og lod sig ikke umiddelbart datere. Det kan være anlagt i
senneolitikum. Nedsat ved randstenkæden i højens nordlige del fandtes en urne fra yngre bronzealder
ROM 1360/91

Tom Christensen

Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

57. Sct. Jørgensbjerg
02.04.12 Sankt Jørgensbjerg

Kirkegård/gård

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 57. Fortsættelse af udgravning påbegyndt i 1991 umiddelbart nord for Sct. Jørgensbjerg Kirke
(AUD 1991, 52). 82 begravelser fra middelalder og nyere tid blev afdækket. Efter antropologisk
undersøgelse kunne det konstateres, at ingen skeletter viste tegn på spedalskhed. Middelalderens Sct.
Jørgensgård må derfor søges andet steds i området. Foruden begravelserne blev ruinen af en
stenbygning, ca. 4 x 5 m i indvendigt mål, afdækket. Bygningen, som har været opført af frådsten, har
haft hvælv i nederste stokværk. Nedrivningen er C14 dateret til 1200-tallets 1. halvdel. Opførelsen er
sket i 1. halvdel af 1100-tallet. Bygningen tolkes som kernen i en stormandsgård, bolig for kirkens
formentlige byg~ herre/ejer
ROM 1363/91
Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Michael Andersen

58. Brordrupvej
02.04.14 Vor Frue (Roskilde)

Boplads

Naturgas

Stenalder

sb. 12. På en lille knold ved tidligere vådområde fund af gruber og stolpehuller. Kun en enkelt grube
var fundførende. Her fremkom en tværpil, skiveøkse og skår af øskenbæger. I markoverfladen er fundet
en del flintredskaber og -afslag af neolitisk karakter
ROM 1374/92

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

59. Lyngebækgård
02.04.14 Vor Frue (Roskilde)

Boplads

Naturgas

Oldtid

sb. 13. Undersøgelse af gruber og stolpehuller på jævn lerflade, afgrænset mod nordøst af et nu
udjævnet terrænfald. Der var ingen fund i anlæggene, men i pløjelaget opsamledes en flækkesegl fra
bronzealder
ROM 1376/92

Jens Ulriksen

Bebyggelse - Oldtid

60. Solrød Kirke
02.05.10 Solrød

Kirke

Diverse

Midd./nyere tid

I den senmiddelalderlige korudvidelse blev der lokaliseret en stor muret gravkælder med delvis
bortrådnet plankeoverdækning. Nedgangstrappens murede vanger med rester af trætrin var bevaret i
midtergangens østlige del. Indgangen til kammeret var tilmuret med små gule sten
NM II 76/92

Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

61. Gl. Lejre
02.06.01 Allerslev

Boplads

Selvvalgt forskning

Y.j./vik.

sb. 103. Ved fortsatte (AUD 1991, 55) undersøgelser udgravedes et mindre område på den lille bakke,
hvor der i 1986 fandtes bl.a. et stort hus fra vikingetid. På toppen af bakken "gavl om gavl" med et stort
hus fandtes 6 huse, af hvilke det største var 41 m langt og 6,5 m bredt. Disse huse, der har afløst
hinanden gennem en periode på ca. 300 år, må betragtes som samtidige med det store hus og dets
forgængere. Herudover fandtes et stort grubehus med kulturlag fra 1000-tallet, hvilket betyder, at den
dateringsmæssige ramme for bopladskomplekset skal udvides til også at omfatte sen vikingetid/tidlig
middelalder
ROM 641/85
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Tom Christensen

62. Syv Høje
02.06.01 Allerslev

Boplads

Naturgas

Oldtid

sb. 119. På en markant højning fandtes et kulturlag, spredte stolpehuller og affaldsgruber. I kulturlaget
opsamledes uornamenteret, groft magret keramik, antagelig fra sten- eller bronzealder
ROM 1375/92

Jens Andersen

Bebyggelse - Oldtid

63. Søndergårde
02.06.01 Allerslev

Boplads/Sarupanlæg?

Naturgas

St./br./førrom.

sb. 120. Fund af kogegruber, affaldsgruber og spredte stolpehuller. Mest markant var et ca. 10 x 30 m
stort fyldskifte, der indeholdt store mængder keramik, forarbejdet flint og dyreknogler, overvejende
koncentreret i et 10-30 cm tykt lag nær bunden. Gruben har stejle sider mod nord og øst, mens den er
terrasseret mod vest. Mod syd falder siden meget jævnt mod de dybeste områder, der findes 2,3 m
under nuværende markoverflade. Fundene er koncentreret i et ca. 8 x 8 m stort område i grubens
nordlige del, og består af et stort, ornamenteret keramikmateriale fra MN I. Flintredskaberne domineres
af knive og skrabere. Der fandtes enkelte ødelagte flintøkser af både tynd- og tyknakkede typer, flere
meget store, næsten rektangulære tværpile og et stykke af en stor tyndnakket bjergartøkse. Der er
muligvis tale om en del af et Sarupanlæg, men det har endnu ikke været muligt at eftersøge yderligere
systemgrøfter, ligesom tilstedeværelsen af samtidige palisader kan udelukkes
ROM 1369/92

Jens Ulriksen

Sarupanlæg - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

64. Tokkerupvej Vest
02.06.01 Allerslev

Urnegrav/boplads

Naturgas

Førrom./oldtid

sb. 122. Fund af kulturlag med store mængder brændte sten og groft magret keramik uden særlige
karakteristika. Den fundne urnegrav var dækket og omsat af hovedstore marksten, og placeret oven på
en nu formuldet skorpe. Urnen var uornamenteret med fortykket, facetteret rand, og rummede brændte
ben og 2 kuglefibler af jern. Området var stærkt nedpløjet, og de spredte stolpehuller kunne ikke
indpasses i konstruktioner
ROM 1367/92

Jens Ulriksen

Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

65. Tokkerupvej Øst
02.06.01 Allerslev

Boplads

Naturgas

St./y.rom./oldtid

sb. 121. I umiddelbar nærhed af Tokkerup Å fandtes en hustomt bestående af 4 sæt tagbærende stolper.
Tomten var orienteret nordøst-sydvest, og hører typologisk hjemme i yngre romertid. Det samme gør en
affaldsgrube med keramik. Øvrige anlæg var kogegruber, der ikke indeholdt daterende materiale. I
pløjelaget blev opsamlet en del flint fra mesolitikum. og neolitikum
ROM 1368/92
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Jens Ulriksen

Holbæk Amt
66. Lundemarken
03.01.01 Kalundborg

Udsmidslag

Andet anlægsarbejde

Stenalder

sb. 45. Undersøgelse af flintoldsager i udsmidslag i vandaflejret tørv/grus. Forholdene tyder på et
lavvandet område med ringe strøm i ældre stenalder. Da lagene generelt var omlejret foretoges ikke
yderligere udgravning
KAM 4/91:1+2

Torben Andersen

Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder

67. Melbygård
03.01.10 Årby

Huse/kulrurlag/grav

Andet anlægsarbejde

St./y.br./j.

sb. 262-263. Prøvegravning og efterfølgende undersøgelse på et ca. 190.000 m2 stort areal. I et
kulturlag fandtes en stor mængde flint og et særdeles velbevaret keramisk materiale fra Virum- og
Svaleklintfaserne. Øst herfor frilagdes 2-3 huse med en længde på op til 25 m, som lå i et område med
en stor mængde ildskørnede sten. Stolpehullerne til disse huse var delvist gravet gennem et omfattende
kulturlag med flint og keramik fra tidlig og mellemneolitisk tid. Tæt ved et af husene fandtes en
tenvægt, som sammen med andre forhold angiver en mulig datering af disse til yngre germansk
jernalder. Også en jordfæstegrav fra jernalderen blev undersøgt; den indeholdt ud over skeletrester to
glittesten og en forrustet kniv. Ved udgravning foretaget af amatører vest for graven fandtes et
omfattende udsmidsområde med et rigt, keramisk materiale fra førromersk og ældre romersk jernalder
samt enkelte metalgenstande, heriblandt en velbevaret bronzenål. Endelig undersøgtes stolpehuller til et
langhus, som ud fra keramik nær dette sandsynligvis skal dateres til yngre bronzealder
KAM 8/91b, 8/91a

Niels Hartmann

Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

68. Dragerupgård
03.03.02 Grandløse

Skaldynger

Andet anlægsarbejde

Ældre stenalder

sb. 32-33, 53. Forud for udvidelse af golfbane lokaliseredes 3 registrerede, overpløjede skaldynger.
Den ene fjernedes af bygherren i forbindelse med anlægsarbejdet, inden undersøgelse kunne
iværksættes, medens de 2 andre ikke berørtes af anlægsarbejdet
MHO 407/92
Skaldynge - Ældre stenalder

Lise Holm

69. Ahlgade
03.03.03 Holbæk

Bylag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 158. Udgravning af 20 m2 i Holbæks centrale del. I felt A fandtes rester af en hustomt fra lidt før
1250. Gennem hustomten var der siden gravet en grube, der var opfyldt i 1300-tallets første halvdel.
Felt B viste 3 sandtagningshuller, hvoraf det største var 2,5 m dybt. Opfyldningen var sket i 2. halvdel
af 1200-tallet. Herover et humuslag med spredte fragmentariske bygningsrester i form af ildsteder, et
lergulv? og en 2 skifter høj stensyld. Aktiviteterne over nedgravningen dateres til 1300-1450. Fra
udgravningen stammer et stort keramisk materiale
MHO 389/91

Hanne Dahlerup Koch
Else Asmussen

Bebyggelse - Middelalder

70. Lykkegården
03.03.10 Store Tåstrup

Høj/jordfæstegrave

Naturgas

Br./førrom.

sb. 135. Udgravning af uregistreret, overpløjet høj fra slutningen af ældre bronzealder. I en stor
stenlægning (røse?) fandtes 3 grave. A: med spor efter trækiste med stenramme. B: stenforet grav uden
spor af trækiste. C: (centralgrav) med to parallelle stenrækker og spor efter trækiste. Ingen af gravene
indeholdt spor efter den døde eller gravgaver. I kanten af stenlægningen fandtes rester af en urne fra
yngre bronzealder. Uden for højen fandtes endnu et usikkert anlæg, måske en grav, der kan
keramikdateres til tidlig jernalder
MHO 434/92

Kirsten Christensen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

71. Sønder Asmindrup
03.03.11 Sønder Asmindrup

Kirke

Diverse

Middelalder

Som led i bekæmpelse af angreb af hussvamp vestligst i skibets sydside blev gulvet optaget, og den
underliggende sandfyld afgravet ned til det oprindelige mørtelgulv. Øst for døren var der bevaret en
muret vægbænk i fuld højde (ca. 35 cm). Vest for døren sås et 10 cm højt tværgående trin i flugt med
dørens vestside og i indgangen til den nu nedbrudte dobbeltarkade mod det meget ombyggede tårn, der
i sin første skikkelse var samtidig med resten af kirken
NM II 1182/92

Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

72. Hjortholmgård
03.04.01 Asnæs

Boplads

Naturgas

Førrom./æ.rom.

sb. 412. Undersøgelse af en boplads fra førromersk eller ældre romersk jernalder. Der fremkom
kogestensgruber, affaldsgruber og få stolpehuller. Gruberne indeholdt store mængder keramik. Marken
omkring feltet viser gennem oppløjede gruber, at bopladsområdet strækker sig over et større område
OHM 1248
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle S. Schiellerup

73. Egebjerggård
03.04.02 Egebjerg

Jættestue

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 284. Fortsat undersøgelse af jættestuetomt (AUD 1991, 66), hvor det lykkedes at klarlægge en
række konstruktionsmæssige detaljer. I kammeret og indgangspartiet fremkom bl.a. ravperler, keramik,
en A-pil og en tværpil. Det omfattende offerlag kan opdeles i tre fundhorisonter med et meget stort
skårmateriale, lerskeer, ravperler, tværpile, mange flækker, en dobbeltægget stridsøkse, en mejsel og to
flintøkser. Fundene hidrører fra MN I-V. Uden for højen fremkom en bålgrube og en grube; i
sidstnævnte lå et større skårmateriale fra MN I-V, to flækker og en flækkekniv. Undersøgelsen
forventes fortsat i 1993
OHM 1175

Arne Hedegaard Andersen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

74. Korsvangsvej
03.04.03 Fårevejle

Boplads

Andet anlægsarbejde

St./br./j.

sb. 525. Undersøgelse af 10 fyldskifter og rest af en gammel dyrkningsflade, tolket som udkanten af en
boplads. Der fandtes skår, formentlig fra bronze/jernalder og 2 skiveskrabere, der kan være neolitiske
OHM 1287

Lise Holm

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

75. Ordrup
03.04.03 Fårevejle

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 238. Undersøgelse af 11 fyldskifter, heraf 2 bålgruber og 1 grube med keramik. Keramikken skal
formentlig dateres til ældre bronzealder. Fyldskifterne hører antagelig til udkanten af en bebyggelse,
der fortsætter uden for området
OHM 871

Lise Holm

Bebyggelse - Bronzealder

76. Almegård
03.04.04 Grevinge

Gruber

Andet anlægsarbejde

Ældre germansk jernalder

sb. 533. Udgravning af 4 formodede lertagningsgruber med et meget stort keramikmateriale, hvoraf en
del kan samles. Størstedelen af skårene er fra store forrådskar, men også finere kar er repræsenteret.
Der er bl.a. kar med klinkehuller, 1 sikar og 1 vævevægt
OHM 1315
Grube - Germansk jernalder

Lise Holm

77. Vibeholm
03.04.04 Grevinge

Boplads

Naturgas

Jernalder

sb. 352. Udgravning af dele af et bopladsområde fra jernalderen, beliggende nær et vådområde. I feltet
fremkom en 30 m lang grøft, få stolpehuller og en grube
OHM 1249

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Jernalder

78. Borren
03.04.05 Højby

Voldsted

Dyrkning

Rom./midd.

sb. 557. Voldstedet udgør størsteparten af en ca. 2 ha stor halvø, der fra nord strækker sig ud i Højby
Sø, og som ved roden har været beskyttet af en endnu delvis bevaret spærremur. Inde på voldstedet ses
ruinen af et rundt tårn. I fortsættelse af en prøvegravning i 1990 (AUD 1990, 60) blev i 1992 udgravet
et lille "havneanlæg" meden stensat mole. Søens vandstand i borgens tid må have været ca. 3 m højere
end i den nu genskabte sø. Desuden undersøgtes en 12 m bred og 3 m dyb, vandførende voldgrav vest
for tårnet, og en 4 m bred stenlagt vej. Genstande fra udgravningen og fra detektorafsøgning viser, at
borgens funktionsperiode strækker sig fra 1. halvdel af 1100-årene og op mod eller måske til lidt efter
år 1200. Endelig fandtes enkelte gruber og stolpehuller fra romersk jernalder
NM II 636/92

Nils Engberg

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

79. Mosebybakke
03.04.05 Højby

Boplads

Naturgas

Førrom./æ.rom.

sb. 563. Undersøgelse af stolpehuller og affaldsgruber. Sidstnævnte indeholdt store mængder keramik.
Der kunne ikke påvises hustomter. Endvidere fandtes i en lille grube keramik fra mindst 2 lerkar samt
tænder fra en ko, antagelig et madoffer. En anden grube indeholdt store sten og keramik. Lokaliteterne
repræsenterer 2 bebyggelser fra ovennævnte perioder, beliggende med ca. 400 m afstand fra hinanden
OHM 1259
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle S. Schiellerup

80. Annebjerg Mark
03.04.08 Nørre Asmindrup

Boplads

Naturgas

St./y.br./y.rom.

sb. 561. Udgravning af bopladsspor fra neolitikum, bronzealder og yngre romertid. I felterne kunne
iagttages et kulturlag fra TN C, som indeholdt keramik og 33 skiveskrabere. Endvidere fremkom
affaldsgruber, som indeholdt forholdsvis store mængder keramik og knogler fra hest, ko og får/ged.
Gruberne kan dateres til bronzealderens periode V. Særlig interesse knytter sig til
jernalderbebyggelsen, hvor der blev afdækket 3 langhuse; 2 havde spor efter vægstolper. Endvidere
fremkom et mindre hus med dobbelte væghuller og et sæt tagbærende stolper. Langhusene er hhv. 8,5 x
4,5 m, 21 x 6 m og 25 x 6,5 m store. I felterne er der flere huse, hvor resten ligger uden for det
afdækkede område. Flere stolpehuller synes at indgå i hegnsforløb. Det store genstandsmateriale fra
jernalderbosættelsen omfatter keramik og jernslagger. Undersøgelsen forsøges fortsat i 1993
OHM 1258

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

81. Kildebæksgård II
03.04.12 Vig

Boplads

Naturgas

Stenalder

sb. 356. Undersøgelse af en boplads fra Ertebøllekultur, der er beliggende i den fossile Sidinge Fjord.
Pladsen var stærkt nedpløjet og fund in situ sjældne. I pløjelaget fandtes store mængder flint, bl.a.
skiveøkser. Disse økser placeres normalt i den østsjællandske Stationsvej- og Ålekistebrofase.
Endvidere fandtes et spidsvåben fra Kongemosekulturen. Bunden af fjorden synes at indeholde flere
bopladser fra mesolitikum
OHM 1256

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

82. Kollekolle
03.04.12 Vig

Boplads/grav?

Naturgas

Førrom./æ.rom

sb. 361. Undersøgelse af bopladsområde. I det ene felt fremkom et hus bestående af 9 tagbærende
stolper, som tolkes som et forrådshus, der sandsynligvis har været hævet over jordens overflade. Der er
tale om en brandtomt. Endvidere fandtes en 50 m lang og 2,5 m bred grøft og dele af et langhus. I
affaldsgruberne fremkom store mængder keramik, skubbekværne og antagelig en blæsebælgstud; i
pløjelaget flere jernslagger. I det andet felt fandtes 7 cirkulære anlæg. I anlæggenes øverste del er der i
flere tilfælde tydelige tegn på, at der har stået en markeringssten. Håndstore sten indgår i deres
konstruktion. Fylden bestod af mindre og større mængder trækul. I stort set alle anlæg var der keramik.
Anlæggenes funktion er uvis. I en affaldsgrube fremkom store mængder keramik, samt en forplade til
en jernudvindingsovn. Ligeledes fandtes flere stykker rød og hvidbrændt ler, som kunne stamme fra en
ovnkappe. Undersøgelsen søges fortsat
OHM 1257
Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Palle S. Schiellerup

83. Møllebakken/Kelstrup
03.04.12 Vig

Boplads

Naturgas

Ældre jernalder

sb. 90. Udgravning af del af bopladsområde, antagelig fra romertid, i bunden af den fossile Sidinge
Fjord. Under udgravningen fremkom stolpehuller, gruber og en del af en grøft. Der kunne udskilles en
staklade, ca. 1,5 x 2,0 m. Genstandsmaterialet omfatter keramik, flintafslag og jernslagge. I pløjelaget
mod vest fandtes keramik, jernslagge og knusesten, der antyder, at den centrale del af bebyggelsen skal
søges der
OHM 1251

Palle S. Schiellerup

Bebyggelse - Ældre jernalder

84. Pistevang
03.04.12 Vig

Gravhøj/kulturlag

Naturgas

Stenalder

sb. 98. Ved udgravningen fremkom store, undertiden kløvede sten, efter en i moderne tid ødelagt
hellekiste. Denne må stamme fra gravhøjen sb. 98. I umiddelbar nærhed fandtes et omrodet neolitisk
kulturlag og en kogestensgrube
OHM 1250

Palle S. Schiellerup

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Sorø Amt
85. Landevejsgård
04.01.12 Stenmagle

Boplads

Naturgas

Oldtid

Ved prøvegravning fandtes et ca. 2 m stort ildsted med sten og trækul samt 9 stolpehuller uden system
AMK 1992028

Kirsten Prangsgaard
Henning Nielsen

Bebyggelse - Oldtid

86. Langhavegård I
04.01.12 Stenmagle

Boplads

Naturgas

Yngre stenalder?

Efter fund af en skiveskraber blev der ved prøvegravning fundet tre stolpehuller og et formodet ildsted
AMK 1992022
Bebyggelse - Yngre stenalder

Kirsten Prangsgaard
Henning Nielsen

87. Langhavegård 3
04.01.12 Stenmagle

Stolpebuller

Naturgas

Stenalder?

Efter fund af 1 skiveøkse, 1 skiveskraber og flintafslag, fandtes ved prøvegravning 3 stolpehuller
AMK 1992024

Kirsten Prangsgaard
Henning Nielsen

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

88. Møllevej
04.02.12 Ringsted

Høj/brandgrave/bopladsgruber

Andet anlægsarbejde

Br./j./oldtid

sb. 68. Undersøgelse af højtomt ca. 15 m i diameter. I centrum et plyndringshul; endvidere spor efter to
randstenskæder. I højen, der antagelig skal dateres til bronzealderen, fandtes i den SV-lige del rester af
to brandgrave hhv. med og uden urne. 60-80 m vest og øst for højen registreredes 9 bopladsgruber
AMK 1992003

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Oldtid

89. Borgbjerg Banke
04.03.01 Boeslunde

Bopladsgruber

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 34. Ved en prøveundersøgelse på vestsiden af Borgbjerg Banke fandtes 19 gruber, heraf 10
kogegruber. En enkelt grube, som var 3,5 m stor, indeholdt neolitisk keramik. Ved de øvrige fandtes
enkelte, ukarakteristiske flintafslag og skår
AMK 1992005

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder

90. Ottestrup
04.03.11 Ottestrup

Grav/hustomt/bopladsgrube

Dyrkning

J./vik.

sb. 13. Fortsat undersøgelse af vikingetidsgravpladsen ved Ottestrup for at finde pladsens afgrænsning.
Nær motorvejen fandtes en 2,15 x 1,0 m stor grav i retning VSV-ØNØ ved siden af en lille
"offergrube" med brændte ben. Graven fremstod med kistespor og indeholdt et stykke jern. Nordvest
for graven fremkom der 3 sæt tagstolpehuller til et VSV-ØSØ orienteret langhus samt spredte gruber og
stolpehuller, formentlig hørende til den yngre romertidsboplads, der blev påvist ved
motorvejsgravningen i 1990
AMK 18/90
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Keld Møller Hansen
Henning Nielsen

91. Smedegade
04.03.14 Slagelse

Kulturlag/gruber/brønde

Andet anlægsarbejde

Midd./renæssance/nyere tid

sb. 16. Hastegravning af 11 gruber og brønde fra ca. 1250-1800, der dukkede frem ved
grundudgravningen. Der var en tendens til, at de middelalderlige anlæg lå i retning af bykernen, anlæg
fra 15-1600 årene i midten og brønde fra 1700-årene nærmest bygrænsen. Fremhæves bør en
plankebrønd fra omkr. 1300 med en intakt træspand og en brønd fra 1. halvdel af 1600-tallet, sat af to
store tønder
AMK 51/91

Jens Andersen
Henning Nielsen

Bebyggelse - Middelalder
Grube - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid
Grube - Nyere tid

92. Jættehøjvej
04.03.15 Slots Bjergby

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./br.

sb. 33. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 91). Inden for et ca. 200 x 100 m stort område fandtes 24
søgegrøfter, 84 spredtliggende gruber og stolpehuller. Oldsagsmaterialet, som bestod af flintafslag og
keramik af neolitisk eller bronzealders karakter, var yderst sparsomt. I områdets sydlige del lå flere
fugtige lavninger med store mængder kogesten. Det undersøgte område opfattes som udkanten af en
større boplads
AMK 6/91

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

93. Slotsbjergby Kirke
04.03.15 Slots Bjergby

Kirke

Diverse

Middelalder

I fortsættelse af en tidligere undersøgelse 1986-87 i skibets nordside blev sydsiden undersøgt i 1991.
Her var der ligesom i nordsiden bevaret rester af det store cirkulære fontepodium, og skibets murede
vægbænke gav sig også tydeligt til kende i sydsiden. I det senmiddelalderlige tårnrum afdækkedes det
tidligere gulv, der var lagt af halve munkesten og enkelte formsten. Gulvoverfladen var dækket af tynde
lag hvidtekalk fra flere overkalkninger. Vestligt i rummets midte sås en lav cirkulær forhøjning
opbygget af radiært lagte munkesten. Formentlig er døbefonten fra sin oprindelige plads midt i kirken
flyttet ud i det nybyggede tårn, som det tidligere er set i flere af egnens kirker
NM II 484/91
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

94. Gl. Forlev
04.03.20 Vemmelev

Gårdtomt

Dyrkning

Middelalder

sb. 41. Fortsat undersøgelse, hvor resterne af en trelænget gård blev frilagt. De undersøgte bygninger,
alle med lergulve, viser en ubrudt kontinuitet fra ca. 1250-1650. Konstruktionen var bindingsværk med
jordgravede stolper, senere med syldsten, og der blev i øvrigt gjort en række andre arkitektoniske
iagttagelser ved undersøgelsen. Øst for stuehuset fandtes en mindst 4 m dyb brønd, der i 1600-tallet var
blevet fyldt op med rød tørveaske. Gårdens ældste fase lå på et dyrkningslag, hvis nedre del indeholdt
Østersøkeramik. Gl. Forlevs sene vikingetidsbebyggelse synes derfor afløst af en ca. 200 år lang
dyrkningsperiode, inden landsbyen igen dækker området
AMK 18/91

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Bebyggelse - Middelalder

95. Kanehøjgård
04.04.02 Eggeslevmagle

Kogegruber

Naturgas

Oldtid

sb. 54. Ca. 400 m nord for den fredede Kanehøj fandtes 16 kogegruber, som bar spor af ødelæggelse
ved tidligere dybdepløjning. Enkelte flintafslag fandtes ved muldafrømningen
AMK 1992060

Kirsten Christensen
Henning Nielsen

Grube - Oldtid

Præstø Amt
96. Herfølge Kirke
05.01.04 Herfølge

Kirke

Diverse

Middelalder

I tårnrummets midte blev der udgravet en stor muret kridtstensgrav, der var noget forstyrret af senere
begravelser. Graven har været dækket med to store kridtstensplader, hvoraf den østlige var vippet ned i
graven, medens den vestlige blev fundet i den overliggende omgravede fyld. Skelettet fra en yngre
mand var bevaret. Langs tårnets syd- og vestmure var der rester af murede bænke
NM II 41/92

Hans Stiesdal
Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

97. Broskov
05.02.02 Beldringe

Flintafslag

Andet anlægsarbejde

Oldtid

Undersøgelse af et 2.500 m2 stort område i tidligere mosebassin, ca. 150 m nord for Broskovvejen. Der
fremkom ved undersøgelsen nogle få flintafslag samt enkelte dyreknogler og ben
SMV 7284
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Vej/bro - Oldtid

Lars Buus Eriksen
Henrik Schilling

98. Bårse Præstegård
05.02.03 Bårse

Boplads

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 88. Umiddelbart nord for Bårse Præstegård og ca. 150 m NV for Bårse Kirke blev der undersøgt
dele af en større middelalderbebyggelse. Bebyggelsen fremtrådte i form af adskillige gruber, stolpesatte
hegns- og grøftforløb samt hustomter efter langhuse og staklader. Fra diverse anlæg fremkom glaseret
og uglaseret keramik, stentøj, enkelte metalgenstande, knogler og ben samt munkesten. Bebyggelsens
tilknytning til kirken er endnu uafklaret, kirken dateres til 1300-tallet
SMV 7269

Lars Buus Eriksen
Birgitta Gärtner

Bebyggelse - Middelalder

99. Søgård
05.02.06 Kalvehave

Høje/grave

Dyrkning

Bronzealder

sb. 7-8. En undersøgelse af 2 overpløjede gravhøje viste, at der i begge var rester efter stensatte
centralgrave og randstenskæder. I den ene grav fandtes en bøjlenål af bronze, der daterer graven til
slutningen af ældre bronzealder
SMV 7261

Keld Møller Hansen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

100. Bøgebjerggård
05.02.16 Øster Egesborg

Grave

Dyrkning

Ældre jernalder

sb. 132. Undersøgelse af en mindre gravplads fra romersk jernalder. 6 jordfæstegrave med velbevarede
skeletter lå på den sydlige del af en markant grusbanke. Gravene indeholdt kun få oldsager: 1 lerkar, 2
jernnåle, 1 bronzering og 1 tenvægt. Alle skeletter lå i hocker
SMV 7273

Keld Møller Hansen

Gravplads/grav - Ældre jernalder

101. Solbakken
05.05.02 Borre

Falsk runesten

Diverse

Nyere tid

sb. 308. En undersøgelse af en sten med runeindskrift viste, at der stod: Hans Didriksen og Anne Sofie
Jensen, tidligere ejere af ejendommen
SMV 7285
Runesten - Nyere tid

Lars Buus Eriksen

102. Præstekilde
05.05.06 Keldby

Kulturlag/gruber

Andet anlægsarbejde

Y.st./br.

sb. 41-44. I forbindelse med anlæggelse af golfbane foretoges en række mindre prøveundersøgelser,
hvor der skulle anlægges greens, fairways og bunkers. Resultatet af undersøgelserne var flere spor efter
forhistorisk bosættelse i form af gruber, kogestensgruber, affaldsflint og flintredskaber
SMV 7288

Keld Møller Hansen

Grube - Oldtid
Kulturlag - Oldtid

103. Rødvig
05.06.06 Lille Heddinge

Bopladsspor

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 37. En mindre prøveundersøgelse resulterede i fundet af en kogestensgrube. Fra området er tidligere
opsamlet en del flintredskaber, heriblandt tyndnakkede økser og senneolitiske dolke
SMV 7274

Keld Møller Hansen

Bebyggelse - Yngre stenalder

104. Østergård
05.06.11 Store Heddinge Ls

Bopladsspor/produktionsområde

Råstof

Yngre stenalder

sb. 54. Undersøgelse af en del af et større område med adskillige spor efter produktion af neolitiske
firsidede økser, segle og dolke. Ved undersøgelsen fremkom gruber og stolpehuller. Den bearbejdede
flint, som fandtes i forbindelse med anlæggene, bekræfter antagelsen af området som værende et
neolitisk "produktionscenter"
SMV 7268

Dorte Veien Christiansen

Bebyggelse - Yngre stenalder

105. Kompagnistræde
05.07.07 Næstved

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 50. Undersøgelse af bebyggelsesspor fra omkring 1300 ved foden af Stueklintsskrænten. Området
bar præg af gennem den tidlige middelalder at have været anvendt som affaldsplads. I felterne lå,
direkte på undergrund, et ca. 1 m tykt kompakt staldgødningslag indeholdende bl.a. forarbejdet læder
og keramik. Af anlægsspor blotlagdes egestolper fra mindst 5 bygninger, parcelafgrænsninger i form af
dels vidjefletning og trægærde, foruden et træbrolagt stræde af genanvendte kraftige egeplanker. Et
latrin af en bødkret egetønde stod direkte uden for en af bygningerne. Møntergades forlængelse mod
havnen fremkom i 2 faser, hvoraf den yngste har skåret en ældre. Begge faser har været brolagte og
kantede af større sten. Ingen af faserne kunne dateres arkæologisk, men forløbet blev sløjfet i midten af
1800-årene. Alle tidligere faser af Kompagnistræde var fjernet i forbindelse med anlægsarbejder.
Egestolper og -planker er sendt til dendrokronologisk datering
NÆM 1992:100
Bebyggelse - Middelalder

Jette R. Orduna

106. Ostenfeldts Stiftelse
05.07.07 Næstved

Sortebrødrekloster

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 43. I fortsættelse af prøvegravning i 1991 på den fredede tomt efter Næstved Sortebrødrekloster
(AUD 1991, 111) blev der ved flere lejligheder i 1992 foretaget supplerende undersøgelser. Herunder
fastlagdes kirkens afgrænsning i øst og vest, korbuens placering og det nordre sideskibs nordmur. Kun
enkelte sten lå stadig på plads i de i øvrigt plyndrede fundamentsgrøfter. I haven vest for Ostenfeldts
Stiftelse fremkom sydfløjens SV-hjørne i form af en kassemur og fundamentsten. I sydmuren tæt op ad
hjørnet var rester af en udvendig halvcirkulær ovn med bund af munkesten på marksten. Sydfløjen har
indeholdt klosterets køkkenregioner. Opførelsen af hovedanlægget er påbegyndt omkring 1260, og i det
første tiår af 1300-årene opførtes kirkefløjen samt korsgangen.Ud over det firfløjede anlæg bestod
Sortebrødreklosteret af to udstikkerfløje, der efter reformationen blev omdannet til herregården
Sortebrødregård, hvis bygninger blev revet ned i 1840. Ostenfeldts Stiftelse er delvis bygget på
fundamenterne af den sydlige udstikkerfløj, der var sammenbygget med klosterets sydfløj. Sydøst for
det firfløjede anlæg lå en udstikkerfløj opført i 1437. Ved undersøgelsen lykkedes det at fastslå
udstrækningen og beliggenheden af denne fløj. Den vestlige gavls kassemur var bevaret i indtil tre
skifters højde. Bygningen har ifølge en opmåling foretaget i 1835 været 7,5 m bred og 22 m lang
(udvendig mål) og har ikke været sammenbygget med det firfløjede anlæg. Da murforløbet fortsatte ud
over de 7,5 m mod nord, må udstikkerfløjen formodes at have været forbundet med hovedanlæggets
østfløj enten gennem en mur eller en mindre tilbygning. 13 m øst for udstikkerfløjen var en
vandførende kanal, kantet af marksten. Kanalen har ledt vand fra Sortebrødresøen til to sydligt liggende
søer
NÆM 1992:007,016,017

Jette R. Orduna

Kloster - Middelalder

107. Slagkildevej
05.07.07 Næstved

Brønd/plankevæg

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 48. Undersøgelse af dels en udateret plankevæg, muligvis sat som karm for en kilde, muligvis sat
for at forhindre jordskridning, dels en egetræsbygget brønd, konstrueret af 4 hjørnestolper med lodrette
og vandrette brøndplanker. Brønden er dendrokronologisk dateret med fældningstidspunkt 1305-1320
NÆM 1992:006

Palle Birk Hansen

Bebyggelse - Middelalder

108. Almosen
05.07.04 Glumsø

Offerplads

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 7A. I forbindelse med et kommunalt naturgenopretningsprojekt i Møllebækken/Almosen blev der
maskinelt opgravet knogler og fund fra en offerplads, som foreløbig dateres til perioden fra neolitikum
til førromersk jernalder. I de opgravede jordmasser er der fundet knogler fra ca. 15 mennesker, et stort
antal dyr, specielt heste, samt en del oldsager: flintredskaber, keramik, 1 bronzenål, 1 skubbekværn og
knusesten. På stedet er der også fundet, hvad der tolkes som en vej af Tibirketypen
NÆM 1992:200
Depotfund/skattefund/offerfund - Oldtid

Bornholms Amt

Anne Bloch Jørgensen

109. Møllebjerg
06.01.06 Rutsker

Affaldsgrube

Dyrkning

Stenalder

sb. 173. På et kraftig afpløjet sandet bakkedrag undersøgtes en fundrig affaldsgrube fra TN C. Gruben,
der målte 5,5 m i diameter, var indtil 1 m dyb og indeholdt 2 fundhorisonter. I bunden fandtes TN B/C
keramik. Øverst fandtes et 25 cm tykt kulturlag, tæt pakket med rigt ornamenteret keramik og flint samt
stenaffald fra en værkstedsproduktion. Ud over en del flintknive og skrabere fandtes flere slagsten og
amboltsten af bjergart. Bortset fra et ildskørnet fragment af en Troldebjerg-økse og en skårflage af MN
I karakter kan hele fundmaterialet henføres til sen TNC (Virumfasen)
BMR 2071

Finn Ole Nielsen

Grube - Stenalder
Grube - Stenalder

110. Grødbygård
06.02.05 Åker

Gravplads

Dyrkning

Vik./midd.

sb. 205. Fortsat undersøgelse (AUD 1990, 118) af gravfelt fra sen vikingetid/tidlig middelalder, hvor
153 grave undersøgtes. Som på tidlige, kristne kirkegårde har gravfeltet været opdelt i en nordlig del til
kvinder og en sydlig til mænd. Mandsgravene er med få undtagelser fundfattige, medens kvindegravene
er relativt veludstyrede. I disse fandtes knive, toiletsæt, spænder, perler, øreringe, mønter og lerkar, som
viser et stærkt slavisk præget fundmiljø. Gravfeltet vil blive færdigundersøgt i 1993
BMR 1399

Hanne Wagnkilde

Gravplads/grav - Vikingetid
Gravplads/grav - Middelalder

111. Sandemandsgård
06.03.01 Knudsker

Gravplads/boplads

Andet anlægsarbejde

St./y.br./sen førrom.

sb. 47. Hasteundersøgelse af en brandpletgravplads, der var blevet næsten bortgravet ved kommunalt
anlægsarbejde, men i et dybere niveau fandtes bebyggelsesspor fra yngre bronzealder og tidlig neolitisk
tid (TN A). Fra den ældste TN A stammer adskillige anlægsspor, men ved en regulær undersøgelse
lykkedes det ikke at afdække én velbevaret huskonstruktion
BMR 2116

Martin Appelt

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Oldtid

Maribo Amt
112. Brarup Sø
07.01.05 Lillebrænde

Stammebåd

Diverse

Udateret

sb. 18. Frilægning af nordenden af en 60 cm bred udhulet træstamme med et 8 cm bredt og 10 cm højt
skot. Stammebåden fandtes på den tidligere søbund 60 cm under nuværende overflade i
tagrørsbevoksning.
FMN 096/1992
Vrag - Udateret

Anna-Elisabeth Jensen

113. Brænderisvej
07.02.13 Væggerløse

Kogestensgrube

Dyrkning

Ældre jernalder

sb. 48. Opmåling af område med overfladefund af lerkarskår fra overgangen førromersk/romersk
jernalder på nordsiden af det inddæmmede Bøtø Nor. I forbindelse med opmålingen frilagdes bunden af
en keramikdateret kogestensgrube
FMN 126/1992

Anna-Elisabeth Jensen

Grube - Ældre jernalder

114. Refshale og Bogø
07.06.03 Engestofte

Bropæle

Diverse

Middelalder

sb. 6. Under sommerens tørke frilagdes de ca. 60 pæle, som indgår i et pæleværk ved bredden af
Maribo Søndersø ved Refshale (ca. 7 m bredt, 13 m langt). Samtidig genfandtes det pæleværk på ca. 15
pæle, som midt i forrige århundrede er beskrevet ved Borgø (7,5 m bredt, tørlagt i en længde af 5 m).
Der er ca. 100 m imellem de to pæleværker, som er en del af det samme anlæg. De tolkes som
bådebroer eller de kystnære dele af en flydebro. Prøve til dendrodatering er udtaget. Samtidig foretoges
undersøgelse af de øverste 2 5 cm af søbunden, hvor genstandsmaterialet er truet ved den skiftende
fugtighed og af turisters færdsel. Et rigt fundmateriale af våben o.l. blev resultatet, bl.a. armbrøstbolte,
en hel økse med træskaft, hestesko, spore, nagler, buldåse, spænde, kværnsten, en mønt, Christoffer I
LFS 801-1992-21

Karen Løkkegaard Poulsen

Vej/bro - Middelalder

115. Refshale
07.06.11 Maribo Ls

Kirkegård

Selvvalgt forskning

Middelalder

Som led i Refshaleprojektet udgravedes 51 grave på den nordlige del af den nedlagte kirkegård (AUD
1990, 114). Samtidig undersøgtes den nordlige del af kirkegårdsgrøften. Kirkegården har ikke været
intensivt benyttet, men hele arealet er alligevel taget i brug, gravtætheden er nogenlunde ens. Der er
intet i selve gravenes udformning, der adskiller dem fra almindelige kirkegårdsgrave, men en
konklusion om evt. tilknytning til selve Refshaleborgen må vente til en egentlig bearbejdning af
materialet
LFS 801-1992-25

Jakob Kieffer-Olsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

116. Refshale
07.06.11 Maribo Ls

Klokkestøbergrube

Dyrkning

Middelalder

Som led i Refshaleprojektet (AUD 1990, 122) fandtes ved en prøvegravning i landsbyen rester af en
oval klokkestøbergrube, 3,1 m lang og 1,4 m på det bredeste sted. I grubens midterste del undersøgtes
selve ovnen, der var gravet yderligere 0,4 m ned. Den målte 2,4 x 0,6 m og bestod af en fyrgrav på
begge sider af en 1 m lang, teglstenssat ovn med et blot 0,2 m bredt kammer. Oven på dette havde
klokken stået, og der var stadig tydelige rester af lerkerne og den kraftige lerkappe, der er blevet bygget
op uden på klokkeformen for at hindre den i at revne under selve støbeprocessen. Klokken har haft en
diameter på 25-30 cm, og hører dermed til kategorien messeklokker. Klokkkestøberanlægget, der skal
dateres til 1200-tallet, er enestående her i landet. Klare paralleller kendes dog fra Visby og Winchester
NM II 643/92
Grube - Middelalder

Nils Engberg

117. Nysted
07.06.13 Nysted

Skelgrøft/kloster

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 4625:141. Undersøgelse hvor kirken i Nysted gråbrødrekloster formodes at have ligget. Der blev
trukket søgegrøfter inden for et 16 m2 stort område, hvorved en ca. 2,25 m bred og ca. 1,5 m dyb nordsydgående grøft blev registreret. Grøften kunne ikke dateres, men foreslås alligevel tolket som en
markering af østgrænsen for klosterområdet
LFS 801-1992-20

Hanne Dahlerup Koch

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Kloster - Middelalder

Odense Amt
118. St. Kirkestræde
08.02.01 Assens

Stenhus/kulturlag

Andet anlægsarbejde

Middelalder

Fund af en stenkælder i kampe- og teglsten, 6 m bred og af ukendt længde. Murværket stod i godt 1,5 m
højde og er revet ned i renæssancen. Endvidere undersøgtes ældre kulturlag med forskellige spor af
bindingsværkshuse. Fra 1200-tallet er påvist en produktion med tilhugning af hvæssesten. Bebyggelsen
i området rækker tilbage til slutningen af 1100-tallet eller omkr. 1200
KMO SK92

Eskil Arentoft

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

119. Torvet
08.02.01 Assens

Kulturlag

Vejanlæg

Midd./nyere tid

sb. 11. Overvågning af afgravning af Torvet med små stikprøveundersøgelser viste, at en forholdsvis
jævn plads sandsynligvis helt fra byens start har været udlagt som markedsplads. I kanten af Torvet
blev der fundet rester af et par bronzestøbningsgruber, antagelig fra 1200-tallet
KMO TV92

Eskil Arentoft

Kulturlag - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

120. Strandby Gammeltoft
08.02.09 Hårby

Boplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 57. På grund af marknavnet Gammeltoft har lokaliteten i en årrække været i søgelyset som en mulig
vikingetidsboplads. Senere overfladefund bestyrkede denne formodning, som blev endeligt bekræftet i
1988 ved udgravningen af et megalitkompleks (AUD 1988,116), hvor der i feltets periferi blev
afdækket to grubehuse samt en del stolpehuller. Ved dette års undersøgelse blev der registreret talrige
stolpespor og dele af yderligere 3 grubehuse. Disse indeholdt lerklining, kogesten, jernslagger samt
skår af halvkuglekar. Endvidere iagttoges 4 grøftforløb med en indbyrdes afstand på 8 m. Grøfterne
forløb vinkelret på den gamle strandzone umiddelbart syd for bebyggelsen
FSM 6715
Bebyggelse - Vikingetid

Aase Gyldion Andersen

121. Sarup Mølle I
08.02.09 Hårby

Runddysse/boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 61. Udgravning af overpløjet runddysse, der ligger ca. 200 m fra Sarupanlæggets sydlige spids
(AUD 1991,126). I området har der, inden dyssen blev opført, været en boplads, der senere er blevet
overpløjet, idet der fandtes tydelige ardspor i to retninger. Den omgivende rundhøj har haft et tværmål
på knap 10 m, omgivet med 33 randsten med tørmur. Mod ØNØ var randstenskæden affladet, og her
var indgangen med en 2 m lang gang, der førte ind til et 2 x 1,3 m stort kammer; en indvæltet bæresten
antyder en højde af dette på ca. 1,7 m. Både kammer og gang var indlejret i et lag gult ler, som vekslede
med lag af gråt, ildskørnet flint. Det lidt nedgravede kammergulv har bestået af håndstore marksten.
Under den indvæltede bæresten fandtes knoglerne fra børn i alderen 2 til 6 år, C14 dateret til 2400 f.Kr.
(kal.). Det ene barn, og muligvis to andre, var formodentlig begravet uden de nedre ekstremiteter, og
gravgaver fandtes ikke, bortset fra en del cardiumskaller. Ved undersøgelsen blev der registreret 2.012
fund, især keramik fra Klintebakkefasen, men også Blandebjergfasen var repræsenteret. Keramikken lå
i koncentrationer hele vejen rundt om højen, og i flere tilfælde fandtes den på et lag af ildskørnet flint
FHM 3507, FSM 7353

Niels H. Andersen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

122. Strandby Vartov
08.02.09 Hårby

Langdysse

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 22. På et skrånende terræn med en flot udsigt over Helnæs bugt har der i terrasseform været anlagt
et par langdysser i forskellige niveauer og sandsynligvis med en fælles langside. Ved udgravningen af
en del af den lavestliggende dysse fandtes nederst et randstensområde med foranliggende stentæppe,
der dækkede over offerkeramik. I knap en meters højere niveau har man i tragtbægerkulturens tid
affladet skråningen og her placeret en randstensrække og et dyssekammer. Ca. 1/2 meter højere ligger
den anden randstensrække. Til den sidstnævnte randstensrække hører endnu et kammer, som igen ligger
i et højere niveau, endnu ikke undersøgt. Det førstnævnte dyssekammer er delvist udgravet, og der blev
fundet 870 oldsager, bl.a. et rigt skeletmateriale , mange flækker og keramik, især fra sen MN VI resten
af kammeret forventes udgravet i 1993. Interessant er det, at kammeret er lagt på en flade med ardspor.
Har man i neolitisk tid haft terrasserede marker?
FHM 3761, FSM 7423

Niels H. Andersen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

123. Munkemaen
08.03.03 Lumby

Grube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 45. Undersøgelse af en grube med bevarede dyreknogler samt keramik fra sen førromersk jernalder.
Gruben må formodes at tilhøre en bebyggelse, beliggende længere mod øst
FSM 6066
Grube - Førromersk jernalder

Arne Tubæk Naamansen

124. Den fynske Landsby
08.04.04 Dalum

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Neolitikum?

sb. 26. Undersøgelse af et udvasket kulturlag med enkelte trækulsstumper, sten og flintafslag. Dette
skal måske sættes i forbindelse med nærliggende neolitiske bopladser
FSM 6736

Mogens Bo Henriksen

Kulturlag - Yngre stenalder

125. Nonnebakken
08.04.07 Odense

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 27. 2 snit blev lagt i voldgraven, hvorved der kunne konstateres en escarpe i lighed med den på
Fyrkat, om end den i detaljen ikke er helt mage til. Langs den indvendige voldfod blev der iagttaget en
række af skrå støttestolper. En fastlæggelse af vikingetidens byggeoverflade har givet et godt
udgangspunkt for beregninger af voldens dimensioner og borgens hele fremtræden i landskabet.
Endvidere var der overfladisk kontakt med voldgraven
KMO NB92

Eskil Arentoft

Forsvarsanlæg/voldsted - Vikingetid

126. Davinde
08.08.02 Davinde

Langdysse

Råstof

Yngre stenalder

sb. 2. Undersøgelse af en nedpløjet megalittomt, der blev ryddet i forrige århundrede. Tomten tegnede
sig i overfladen som en svag NØ-SV orienteret forhøjning med flintskærver og fragmenter af
tørmursfliser i pløjelaget. Efter afrømning af højfylden sås talrige stenspor. I højens nordøstlige del
fremkom resterne af et formodet gravkammer, dog kun i form af et rødligt lergulv, omkranset af
stenspor efter bærestenene. Mod syd fandtes endvidere to stenspor, som måske viser indgangens
placering. Ved undersøgelsen fandtes hverken rester af gravgaver eller offerlag. Højen indgår i en
klynge af megalitgrave, som for størstedelens vedkommende er stærkt nedpløjede
FSM 6734

Charlotta M. Lindholm

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Udateret

127. Hvenekildeløkken V
08.08.09 Seden

Boplads

Andet anlægsarbejde

Rom./germ.

sb. 11. Fortsat undersøgelse (AUD 1989, 149). Den resterende del af det i 1989 omtalte langhus
undersøgtes. Den østlige gavl kunne ikke erkendes med sikkerhed, men huset har i alt været ca. 27 m
langt. Endvidere fandtes der rester af hegnsforløb. Lokaliteten hører til den samtidige, delvist
undersøgte lokalitet Hvenekildeløkken III (AUD 1990, 132) beliggende ca. 50 m nord for
Hvenekildeløkken V. Hvenekildeløkken V udgør en del af et system af landsbyer fra ældre og yngre
jernalder med tilhørende gravplads (AUD 1988, 134 og 1990, 131). Dateringen bygger på hustyper og
fund af keramik. (AUD 1985,102; 1987,125; 1988,133 og 134: 1989,148 og 149; 1990,131 og 149;
1991,138)
FSM 7261
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Svendborg Amt

Konrad Lambertsen

128. Brudager
09.01.01 Brudager

Boplads

Selvvalgt forskning

Jernalder

Fortsat undersøgelse af kulturlag på en boplads (AUD 1991, 139). Takket være amatørarkæologer var
det muligt at solde den opgravede jord, hvilket resulterede i en stor fundmængde. Pladsen ser ud til at
have været i brug kontinuerligt fra romertid til begyndelsen af vikingetid
SOM 91 A 201

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

129. Brudager Mark
09.01.01 Brudager

Gravplads

Selvvalgt forskning

Rom./germ.

sb. 12. Fortsatte udgravninger på gravplads fra romersk jernalder (AUD 1988,138; 1989,152;
1991,140). Ved undersøgelsen blev der afdækket 2.000 m2 i forlængelse af tidligere felter. Derved
lykkedes det at afgrænse pladsen mod øst. Der fandtes 27 grave, fordelt på 6-7 jordfæstegrave og 21
brandgrave, hvoraf mere end halvdelen var brandpletgrave. Det samlede antal grave beløber sig til
mindst 155. Jordfæstegravene var alle anbragt i pladsens periferi og alle nord-syd orienterede med
hovedenden mod syd. Kistespor blev ikke påvist. Gravgodset bestod af 2-3 lerkar, perlekæder med
indtil ca. 400 perler, fibler af bronze, sølv og jern samt hægter/maller af sølv. Hertil kommer
sølvfingerring, jernkam. i træetui, jernsaks og pincet/øreske af bronze. Uden for en af jordfæstegravene
fandtes et enkeltstående lerkar, måske et offer. Jordfæstegravene dateres til sen yngre romertid. I
tilknytning til to urnebrandgruber fra ældre romertid fandtes våben , som i begge tilfælde stod
nedstukket uden for urnerne. Under den ene urne var et sværd banket 50 cm ned i den meget hårde
lerundergrund, og en lanse var nedhamret lodret ved siden af. Våbnene har tydeligvis været på ligbålet
før denne deponering. Også en enkelt brandpletgrav indeholdt våben i form af et lansefragment. Alle
daterbare brandgrave kan henføres dl ældre romertid. Ca. 1.500 m2 mangler at blive undersøgt, før
pladsen kan anses for totaludgravet
FSM 3825

Mogens Bo Henriksen

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

130. Højagergård
09.01.01 Brudager

Gravplads

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

Ved en mindre undersøgelse af gravpladsen kunne det konstateres, at bevaringstilstanden var så dårlig,
at der med stor sandsynlighed har været langt flere grave på stedet end de 5, der blev udgravet. På
baggrund af lerkarskår fundet i en af gravene, kan pladsen dateres til overgangen ældre/yngre romertid
SOM 92 A 221
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Karsten Kjer Michaelsen

131. Ultoftevej
09.01.03 Gudbjerg

Boplads

Selvvalgt forskning

Y.germ./vik.

Undersøgelse af et bopladsområde fra sen yngre germanertid og tidlig vikingetid. Undersøgelsen var af
sonderende karakter, og større konstrukdoner fremkom ikke i de relativt små felter. Udgravningen
resulterede i tilvejebringelsen af et stort skårmateriale
SOM 92 A 224

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

132. Egsmosegård
09.01.04 Gudme

Boplads/grave

Selvvalgt forskning

Førrom./y.rom.

Prøvegravning øst for Egsmosegård (AUD 1989, 153). Der fandtes kun spredte bopladsspor, bl.a. en
grube med keramik fra førromersk jernalder. På den højtliggende østlige del af marken fandtes en
mindre gravplads med seks brandgrave (brandpletter og urnebrandpletter) og en jordfæstegrav. I
sidstnævnte fandtes en sølvring og bunden af et lerkar fra yngre romertid per. III
FSM 7528, NM I 14799/83

Palle Østergaard Sørensen

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

133. Egsmosegård Øst
09.01.04 Gudme

Boplads/jernudvinding/grave

Selvvalgt forskning

Æ.j./æ.rom.

Der blev udlagt 10 søgegrøfter. På den midterste højtliggende del af marken fandtes flere store gruber
fra ældre jernalder (sikkert ældre romertid), som indeholdt en del jerngenstande, jernslagger og
keramik. En enkelt grube indeholdt desuden et helt lag af myremalm. Stedet er muligvis en
jernudvindingsplads fra ældre jernalder. På markens nordøstlige del fandtes tre anlæg, der blev tolket
som brandgrave (meget få brændte ben). De formodede grave lå på en mindre højning i et ellers
lavtliggende område, og de dateres til ældre romertid
FSM 7527
Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Jernudvinding - Jernalder

Palle Østergaard Sørensen

134. Eisemoseløkken
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

sb. 155. Ved prøvegravning på et 1-2 ha stort bopladsområde ca. 400 m vest for den store gravplads på
Møllegårdsmarken kunne der konstateres talrige, meget store og fundrige affaldsgruber med keramik
og dyreknogler fra ældre romersk jernalder, men der kunne i søgegrøfterne ikke iagttages egentlige
hustomter. Kammerherre Sehested til Broholm har tidligere gravet i kulturlag og anlæg på stedet og
publiceret dem under betegnelsen "Maaltidspladser". Ved detektorafsøgning er der på marken fundet
flere denarer, fibelfragmenter, en guldberlok og guldblik fra hovedet af en germanertids blikfibula, som
viser bopladsområdets fortsættelse ind i germansk alder
FSM 7526

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Romersk jernalder

135. Gryagervej
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

Sonderende undersøgelse af et bopladsområde fra ældre romersk jernalder. Bevaringstilstanden på
stedet var dårlig, så det var ikke muligt at påvise hustomter eller andre større konstruktioner. På
baggrund af skårmaterialet kan det lidt forsigtigt konkluderes, at bopladsen var i brug kontinuerligt fra
engang i 1. årh. f.Kr. til begyndelsen af 3. årh. Trods intensiv rekognoscering med detektor, har det ikke
været muligt at finde genstande fra jernalderen. Dette forhold, især i Gudmeområdet, må betyde, at
pladsen er opgivet meget tidligt i yngre romertid. I alt undersøgtes knapt 700 m2
SOM 92 A 216

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

136. Gryagervej Syd
09.01.04 Gudme

Boplads

Diverse

Førromersk jernalder

Undersøgelse ved en overpløjet høj registreret af Sehested. Der blev dog ikke fundet grave, derimod en
række store gruber med keramik fra førromersk jernalder
FSM 7534. NM I 5685/84
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Palle Østergaard Sørensen

137. Gudme II
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Y.br./ æ.j./y.rom./y.germ./vik.

Prøvegravning, hvor det blandt andet kunne konstateres, at dele af arealerne er meget nedpløjede. I et
område fandtes både gruber og stolpehuller, men udskillelse af egentlige anlæg var ikke muligt. I en
grube fremkom en denar, og i en kogegrube lå en smeltet glasperle. Endvidere fandtes et par gruber
med keramik fra overgangen bronze/jernalder. I et andet området undersøgtes dog et kulturlag, hvor der
fandtes en unik guldbelagt bronzespore med to dyrehoveder i Borrestil, en ligearmet fibula og en del
jerngenstande. Endvidere spor efter mindst fem langhuse, antagelig forskellige faser af en enkeltgård,
hvor spor efter vægstolper kunne iagttages. Ved vandsoldning af fyld fra stolpehuller efter et mindre
hus, evt. et hegn, fandtes lerklining, en hvæssesten med gennemboring samt en glasperle fra 7.-8. årh.
Andetsteds undersøgtes et par kogegruber, hvor der fremkom et grønt glasskår
FSM 7547, NM I 4620/82

Palle Østergaard Sørensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid

138. Gudme II, Lindagrene
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Y.rom./æ.germ./vik.

Prøvegravning hvor arealet forinden var gennemsøgt med metaldetektor. Herved fandtes bl.a. en
guldgubbe, en sceatta og en karolingisk sølvmønt. Der blev udlagt 11 søgegrøfter på bakketoppen, og
ved en ny detektorafsøgning fandtes bl.a. et par denarer, en siliqua, en arabisk mønt og et skår af terra
sigillata. Desuden fandtes en fuglefibel i en agerren. En bæltedorn med dyrehoved af forgyldt sølv fra
ældre germanertid fremkom i en moderne nedgravning. På den sydvendte skråning ned mod et
vådområde fandtes en del stolpehuller og gruber. Herfra stammer også de fleste detektorfund. Der blev
fundet et sæt tagbærende stolper fra et øst-vestvendt hus samt rester af et hegn
FSM 7530,NM I 4620/82

Palle Østergaard Sørensen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

139. Gudme II Nord
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Æ.rom./y.rom/æ.germ.

Undersøgelse af et kulturlag over en godt 40 m lang strækning. Det indeholdt et utal af metalgenstande,
heriblandt en "Dreisprossenfibel", en Nydamfibel, en næbfibel, en ligearmet fibel og et trefliget
spænde. Andetsteds fandtes flere stolpehuller og gruber, der hører til bebyggelsen på Gudme IV. Midt
på arealet blev der fundet kulturlag i lavningerne, og stolpehuller og gruber fremkom på en mindre
bakketop. I kulturlagene fandtes flere fibler, blandt andet en korsformet. På den mindre top fandtes
rester af et par huse, og øst herfor udgravedes et mindre hus fra yngre romertid med spor af tre sæt
tagbærende stolper og fuldt bevaret væg. På den nordlige del af marken fandtes et par denarer i
pløjelaget, og en del stolpehuller og gruber fremkom i to søgegrøfter. Der fandtes også en gavl fra et
langhus. Helt mod nord fandtes en del stolpehuller og et par store brøndlignende anlæg
FSM 7548, NM I 4620/82
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle Østergaard Sørensen

140. Gudme II NØ
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Yngre romersk jernalder

Prøvegravninger forskellige steder i området, hvor der bl.a. fremkom stolpehuller. I to store gruber,
som blev udgravet og vandsoldet, fandtes 2 denarer, 2 fibler, en sølvstang, en stor jernkniv og andre
jerngenstande. Hertil kommer et stort keramisk materiale med flere ornamenterede kar fra yngre
romertid per. I. Vest herfor fandtes en grube med en fibula fra yngre romertid per. III, og mod øst blev
der fundet et kulturlag med flere jerngenstande
FSM 7542, NM I 4620/82

Palle Østergaard Sørensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

141. Gudme II, Spanges Krog
09.01.04 Gudme

Boplads

Selvvalgt forskning

Æ.germ./vik.

Prøvegravning, hvor der blev registreret en del stolpehuller, gruber og kulturlag. I en mindre grube
fandtes et lille dyrehoved i sølv med filigranornamentik. Hovedet er i Jellingstil og har siddet for enden
af en kæde. 2 bukkede guldstænger lå i et af væghullerne til et mindre hus. Desuden fandtes et sæt
tagbærende stolper fra et mindre hus og rester af et hegn. Endvidere udgravedes et langhus, bestående
af fem sæt tagbærende stolper, men uden bevarede vægge. Huset skal sikkert dateres til beg. af 5. årh.
På samme sted fandtes rester af endnu et hus, som strækker sig uden for feltet. Endelig fandtes den
vestlige gavl af et langhus, der strækker sig uden for feltet mod øst
FSM 7541, NM I 4620/82

Palle Østergaard Sørensen

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

142. Gudme IV
09.01.04 Gudme

Løsfund

Selvvalgt forskning

Vikingetid

sb. 107. Prøvegravning på fundstedet for flere arabiske mønter og enkelte stykker brudsølv. Der fandtes
to arabiske sølvmønter med detektor i pløjelaget, men der var ingen forhistoriske anlæg på stedet.
Muligvis kan skatten være udpløjet fra et lidt højere liggende sted
FSM 7537, NM I 6550/87

Palle Østergaard Sørensen

Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid

143. Gudme Præstegård
09.01.04 Gudme

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

Ved Gudme Kirke undersøgtes et bopladsområde fra sen vikingetid/tidlig middelalder. Det var muligt
at udskille 7 hustomter, deraf 5 langhuse. Det længste hus var 32 m langt. Hustomterne overlappede
hinanden, så der er næppe tvivl om, at det drejer sig om flere faser af samme gård, måske Gudmes
første præstegård
SOM 92 A 215
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Karsten Kjer Michaelsen

144. Gudme Søndergade
09.01.04 Gudme

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 119. Som afslutning på undersøgelsen af det byggetruede område (AUD 1989,154; 1990,13 5;
1991, 142) blev der undersøgt 3 ovnkonstruktioner, som hører til hustomterne, samt den sidste af to
brønde. Brønden var ca. 2 m dyb og havde et indvendigt tværmål. på ca. 1 x 1 m. Selve brøndkassen
har været bygget op af træ, hvor de nederste 40 cm var rimeligt velbevarede. I de to af hjørnerne var der
bevaret lodrette hjørnestolper med notgange til de vandrette bulplanker, medens plankerne i de to andre
hjørner var støttet med nedrammede, udkløvede og tilspidsede pæle. Mindst to af plankerne må
formodes at være genanvendt bygningstømmer. Udvendigt var brøndkassen støttet af en ret svær
pakning af sten og den opgravede fyld; den samme fyld indeholdt desuden store mængder trækul og
forkullet træ, som sandsynligvis stammer fra en brandtomt, der også kunne ses i det omkringliggende
kulturlag
FSM 3816

Claus Madsen

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

145. Majvænget
09.01.04 Gudme

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./midd.

På en markant bakke øst for Gudme ø undersøgtes et bopladsområde fra førromersk jernalder og tidlig
middelalder. Fra sidstnævnte periode kunne der registreres et vægforløb fra et ca. 18-20 m langt hus.
De førromerske anlæg, gruber og stolpehuller, kunne ikke tilknyttes større konstruktioner
SOM 92 A 221

Karsten Kjer Michaelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

146. Møllegårdsmarken
09.01.04 Gudme

Brandgrave/højryggede agre

Selvvalgt forskning

Æ.j./midd.

sb. 156. Umiddelbart nord for gravpladsen Møllegårdsmarken har kammerherre N.F.B. Sehested i
forrige århundrede registreret to grave. Senere, spredte fund fra stedet tydede på eksistensen af en
mindre gravplads. Ved en prøvegravning fremkom to stærkt beskadigede brandgrave, heraf en
urnegrav. Gravene må henføres til ældre jernalder. Herudover frilagdes et antal stolpehuller og mindre
gruber uden daterbare fund. I søgegrøfterne kunne iagttages rener fra et system af højryggede agre
FSM 7525
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Ager/mark - Udateret
Grube - Udateret

Aase Gyldion Andersen

147. Møllegårdsmarken
09.01.04 Gudme

Gravplads

Selvvalgt forskning

Rom./germ.

sb. 50. Den fortsatte undersøgelse (AUD 1988, 140; 1989, 155; 1990, 136; 1991, 145) blev dette år
koncentreret om at afgrænse pladsen mod øst og syd; den må nu anses for totalt afgrænset. Der blev
undersøgt i alt 18 urnegrave, 12 brandgrave af varierende udformning og 7 jordfæstegrave. Da 4 af
jordfæstegravene fandtes umiddelbart uden for det felt, der var undersøgt i 1960'erne, blev en del af
dette genåbnet. Herved fandtes endnu en jordfæstegrav, og der kan formodentlig findes flere med
anvendelse af nutidens afdækningsteknik. Herudover blev der undersøgt dele af en brolagt vej, se 148
FSM 872

Konrad Lambertsen

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

148. Møllegårdsmarken
09.01.04 Gudme

Veje

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

sb. 50. Ved undersøgelsen af gravpladsen (se ovenfor) blev forholdene omkring det i 1989 fundne
vejforløb nærmere undersøgt, dels ved større feltudvidelser mod nord og sydøst, dels ved 4 tværgående
søgegrøfter ned til vådområder i nordøst. Undersøgelsen afslørede hele to vejforløb. Den i 1989 fundne
vej fandtes også intakt på pladsens sydlige del, hvor den fremtræder som en markant hulvej, der udgår
fra Tange Å i syd og kan følges 165 m i en lige linie tæt langs gravpladsens østlige afgrænsning. Fylden
i hulvejen indeholdt ret store mængder rester fra ligbrændingen. På et tidspunkt synes hulvejen at være
opgivet til fordel for et nyetableret kørespor parallelt med og få meter øst for denne. Den i 1989
formodede stenlagte plads viste sig at være et vejkryds, hvor den nord-sydgående vej krydses af en
sydvest-nordøstgående vej, som via søgegrøfter kan påvises over mindst 110 m ned til vådområdet i
nordøst. Denne vej synes at have afgrænset pladsen mod nordvest. Men de skrøbelige kørespor er
formentlig bortpløjet eller afgravet i dette område. Undersøgelsen af vejene er endnu ikke helt afsluttet,
bl.a. ser der ud til at være stolpesætninger langs hulvejen i syd
FSM 872

Claus Madsen

Vej/bro - Romersk jernalder

149. Uhrenholdtgård
09.01.04 Gudme

Boplads/løsfund.

Diverse

Y.rom./vik./midd.

sb. 141. Undersøgelse af anlæg og stolpehuller fra mindst 2 mindre nord-syd vendte huse. En enkelt
grube gav et keramisk materiale fra yngre romertid per. I/II. Ved detektorafsøgningen fandtes blandt
andet et par denarer og et fragment af et bidsel fra sen vikingetid/tidlig middelalder. På midten af
marken er der en lavning, og her fandtes et kulturlag med en del jerngenstande og enkelte lerkarskår.
Mod NØ var området næsten fundtomt, hvilket viser, at bebyggelsen er afgrænset i denne retning
FSM 7529,7549, NM I 7107/90
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder

Palle Østergaard Sørensen

150. Uhrenholdtgård
09.01.04 Gudme

Hustomt

Selvvalgt forskning

Ældre romersk jernalder

sb. 130. Udgravning af en hustomt i umiddelbar nærhed af det sted, hvor en guldskat tidligere er blevet
pløjet op (AUD 1991, 148). I kanten af udgravningsfeltet fra 1991 fandtes 2 stolpehuller, som ved årets
undersøgelse viste sig at være det østligste sæt huller til et ca. 25 m langt hus. Kun 4 sæt huller til
tagbærende stolper var bevaret, og de gav ikke daterende fund. Efter typen kan huset dog udmærket
være jævngammelt med guldskatten. Fosfatanalyser viser forhøjede fosfattal inden for husets areal
NM I 7107/90

Peter Vang Petersen

Bebyggelse - Romersk jernalder

151. Vest for Gudme I
09.01.04 Gudme

Boplads/grave

Selvvalgt forskning

Y.rom./vik.

Prøvegravning på fundstedet for et skålformet og et ligearmet bronzespænde, der formodentlig stammer
fra en grav (sb. 58). Området er forstyrret af moderne sandgruber. Der fandtes to mandslange
nedgravninger uden fund. Et tredje anlæg fremtrådte som en aflang stendynge, i hvis midte der fandtes
en trækulsholdig grube. Gruben var rødbrændt i bunden, men indeholdt ud over trækul ingen fund. Tre
andre anlæg kan muligvis være grave. Et mindre kulturlag indeholdt en Niembergerfibel
FSM 7533

Jørgen A. Jacobsen
Palle Østergaard Sørensen

Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

152. Lundeborg
09.01.05 Hesselager

Handelsplads

Diverse

Y.rom/germ.

Årets kampagne havde til hensigt at foretage afsluttende undersøgelse for at fastslå handelspladsens
udstrækning (AUD 1991, 149). Erik Maagård, Blukon, foretog således boringer i ådalen, hvorved
tilstedeværelsen af et gammelt åløb tæt ved åens nuværende udløb blev konstateret. Endvidere blev
udstrækningen af de lagunelag, som Merete Binderup tidligere havde påvist, klarlagt. Yderligere
boringer, foretaget af museet, viste eksistensen af isolerede områder med kulturlag fra jernalderen i
selve ådalen, i niveau med lagunelaget.En nord-sydgående profilgrøft, udlagt under hensyntagen til en
tidligere grøft, godtgjorde, at der ikke har været en havn bag strandvolden. Fund af bøg og bøgeblade i
det gamle åløb daterer dette til jernalderen, men ikke samtidigt med handelspladsen. En anden grøft
blev trukket for at klarlægge kulturlagets, lagunelagets og åløbets indbyrdes forhold. Sidstnævnte viste
sig at indeholde større mængder bearbejdet træ, men intet kunne bestemmes som skibstømmer. Nord
for åen udlagdes en række grøfter, hvor der dog kun blev fundet svage spor efter udaterbare stolper.
Disse, og tidligere udlagte grøfter, førte til klarhed over kulturlagets udstrækning, bevaringsforhold og
indhold af oldsager i dette område. Endelig viste en række søgegrøfter, lagt forud for byggeriet tæt ved
handelspladsen, at der her ikke fandtes levn fra jernalderen
SOM A2/A7-86
Anløbsplads/handelsplads - Romersk jernal
Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern

Per O. Thomsen

153. Bjerggård, Langå
09.01.06 Langå

Boplads/gravplads

Selvvalgt forskning

Y.br./førrom.

sb. 8. Eftersøgning af den klassiske Langågravplads. På det sted, hvor man i 1877 og 1886 registrerede
5 kedelgrave med bl.a. den kendte senførromerske våbengrav, blev jernbanen fra Nyborg til Svendborg
anlagt i 1890'erne. Ved undersøgelsen i 1992 på begge sider af den nu nedlagte jernbane fandtes en
cirkulær brandpletgrav på 2 m i diameter og 25 cm dyb. Spredt i den trækulsblandede fyld fandtes en
mængde bronze- og jernblik, hvoraf flere stykker var sammennittede. Disse stammer måske fra en
kedel. Af øvrigt gravgods fandtes en jernkniv med tilhørende skedebeslag, en mulig topspids fra en
skjoldbule og skår fra et par lerkar, som dateres til sen førromersk/ældre romersk jernalder. På stedet
blev endvidere afdækket omfattende bopladsspor fra sen yngre bronzealder. Efter en kritisk
gennemgang af de ældre optegnelser fra gravninger fremgår det, at gravpladsen består af flere, ikke
samtidige elementer: 1 brandpletgrav og bopladsgruber fra sen bronzealder, 1 brandpletgrav fra FRJ III 6 kedelgrave fra sen FRJ samt 2 brandpletgrave fra romersk, muligvis yngre romersk jernalder. De
talrige fattigt udstyrede brandgrave, der skulle være registreret i forrige århundrede, og som flere gange
er nævnt i forbindelse med publikation af pladsen, har vist sig at være bopladsanlæg fra yngre
bronzealder!
FSM 7700

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

154. Rævebakken
09.02.01 Bøstrup

Megalitanlæg

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 72. Undersøgelse af en højning med flere store sten og flintafslag på bakketoppen. En systematisk
opmåling af anlægget foretoges med lokalisering af sten, der ikke var synlige på overfladen ved hjælp
af stenspyd. Der viste sig at være tale om et i hvert fald 24 m langt og 7,5 m bredt nord-syd orienteret
megalitanlæg, hvoraf kun de sydligste 5 m havde randstenene in situ, og fylden bevaret i en højde af 1
m. Resterne af et dysse(?)kammer observeredes 6 m nord for den sydlige randstenskæde. Muligvis kan
ruinerne af et tilsvarende anes 18 m nord for sydenden. Den nordlige ende er kraftigt molesteret.
Kløveskaller viser, at man her har kløvet anlæggets sten for at transportere dem ned til skovvejen nord
for anlægget. At højfylden i denne forbindelse også er blevet gennemgravet kunne tyde på
tilstedeværelsen af et nordligt kammer. Anlæggets præcise karakter kan kun bestemmes ved udgravning
LMR 12762

Ole Grøn

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

155. Washington
09.02.03 Rudkøbing

Bylag/husgulv

Selvvalgt forskning

Midd./nyere tid

sb. 8. For at få afklaret udstrækningen af middelalderbyen Rudkøbing gennemførtes en udgravning af et
3 m2 stort felt inde i bygningen umiddelbart ud mod Ramsherred. 45 cm under trægulvet iagttoges et
stenpikket gulv med afløbsrende ud mod et lidt vestligere forløb af Ramsherred. Herunder fandtes
tykke, omrodede lag, der tyder på omfattende udjævning. I laget over en gammel vegetationsoverflade,
140 cm under gulvet, fandtes et højmiddelalderligt randskår samt lidt senmiddelalderlig keramik
LMR 12758
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ole Grøn

156. Kumle Høje
09.03.04 Lindelse

Gravplads

Selvvalgt forskning

Vikingetid

sb. 41. I samarbejde med en dygtig amatørarkæolog er gennemført en systematisk detektorafsøgning af
pløjelaget over den kun delvist undersøgte og ret forgravede vikingetids gravplads Kumle Høje ved den
inderste del af Lindelse Nor. Afsøgningen har resulteret i flere metalgenstande, der formentlig stammer
fra ødelagte grave: beslag og ring af bronze samt en mønt og et ubestemmeligt fragment af sølv.
Mønten har ligesom et tidligere løsfund fra stedet vist sig at være slået i Bagdad 808 e.Kr. under 1001nat kaliffen Harun al Raschid
LMR 12845

Jørgen Skaarup

Gravplads/grav - Vikingetid

157. Købing
09.03.04 Lindelse

Voldsted og handelsplads

Selvvalgt forskning

1300-tallet

sb. 6A. I samarbejde med en dygtig amatørarkæolog er gennemført en systematisk detektorafsøgning af
den såkaldte "Byplads", omfattende lokaliteterne Forreste og Bageste Købing nord for 1300-tals borgen
Købingshoved ved Lindelse Nor. Resultatet har været et stort antal metalgenstande: beslag, spænder,
signet, malmgrydefragmenter, fiskeredskaber etc. samt en lille snes mønter. Fundmængden samt de
foreløbige dateringer af mønterne bekræfter de sagnagtige oplysninger om, at der på Købinghalvøen i
højmiddelalderen har ligget en lille handelsplads, der har nydt godt af borgens beskyttelse og
naturhavnen i noret
LMR 12805

Jørgen Skaarup

Anløbsplads/handelsplads - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

158. Teglgårdsmarken
09.04.20 Svanninge

Teglovn

Selvvalgt forskning

Midd./nyere tid

sb. 74. Undersøgelse af teglovn fra slutningen af middelalderen/begyndelsen af renæssancen. Ovnen
var bevaret i et skiftes højde, og ovnrummet målte 6,56 m nord-syd og var 4,30 m bredt. Murene var sat
af munkesten. Uden for disse lå et fundament af kampesten. Gulvet var velbevaret med 4
indfyringskanaler, og foran de 4 indfyringsåbninger mod øst fandtes en arbejdsplatform af munkesten.
Under gulvet lå et fundament af kampesten lagt i sand. Dateringen bygger på fund af munkesten,
munke/nonnetegl og vingetegl
FSM 6681
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Konrad Lambertsen

159. Gerritsgade
09.05.13 Svendborg

Gadeanlæg/kirkegårdsdige

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 93. Undersøgelse i en 46 m lang grøft langs med byens ældste kirke, Sct. Nikolai, der i nuværende
udgave kan dateres til slutningen af 1100-tallet. Flere gadeforløb blev registreret, ligesom et fundament
til et kirkedige, der muligvis kan henføres til reformationen, hvor kirkegården her udvidedes som følge
af nedlæggelse af den nærliggende lægmandskirkegård til franciskanerklosteret. I den nordlige side af
gaden afsløredes en grøft, som sandsynligvis har forbindelse til den ligeledes i middelalderen kendte
gade Kattesundet. Er der tale om en rende til byens vandforsyning?
SOM A 205-91

Jakob Tue Christensen

Bebyggelse - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

160. Slotsvængevej
09.05.13 Svendborg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.st./midd.

sb. 131. Undersøgelse af et område i umiddelbar nærhed af den middelalderlige borg Ørkild. Der
fremkom en anseelig mængde neolitisk flint, men ingen spor af landsbyen Ørkild. Fundmaterialet
vidner dog om aktiviteter på stedet også i middelalderen
SOM A 92

Per O. Thomsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Middelalder

161. Svendborg Sygehus
09.05.13 Svendborg

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

Undersøgelse af dele af et kulturlag fra neolitikum, der indeholdt en del keramik og flint
SOM 92 A 223

Jakob Tue Christensen

Kulturlag - Yngre stenalder

162. Bytoften, Hjulby
09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Gård

Andet anlægsarbejde

Vik./midd.

sb. 80. Gravning nær fredet kirketomt, nedlagt i 1555. Der undersøgtes ca. 6.000 m2 på et område, der
benævnes Bytoften. Udgravningen afslørede en gård i tre faser med tilhørende sidebygninger og
grubehus. De tre langhuse, der skærer hinanden, er meget ens i størrelsen, 20-21 m lange med let
konvekse tagbærende vægge og 5,5-6,0 m brede. Der blev fundet en del Østersøkeramik, bl.a. i
hustomterne, ligesom der fra sikkert daterede anlæg blev optaget knoglemateriale. Hustypen og
keramikken daterer fundet til 11.-12. årh. Gården har ligget på en lille højning godt 100 m syd for
kirken og var til tre sider afgrænset af lavereliggende områder. Der kan her være tale om samme
sammenhæng mellem kirke og gårdsanlæg, som det kendes fra bl.a. Lisbjerg og Tamdrup. Ved
undersøgelsen blev også afdækket senmiddelalderlige gruber med tegl og keramik
FSM 6732
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Arne Tubæk Naamansen

163. Siig
09.06.16 Ullerslev

Boplads

Vejanlæg

Udat./j.

Undersøgelse af enkelte gruber og stolpehuller. Stolpehullerne udgjorde sandsynligvis resterne af et
treskibet, men meget dårligt bevaret hus. Der fremkom ingen fund ved undersøgelsen (AUD 1991 171)
FSM 7246

Mogens Bo Henriksen

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Udateret

164. Søbygård
09.07.05 Søby

Voldsted

Restaurering

Renæssance

sb. 24. I forbindelse med en større, planlagt restaurering af herregården Søbygårds stensatte voldsted
blev der anlagt en række prøvefelter op mod voldstedets delvist sammensunkne kampestensmure.
Undersøgelserne viste, at der på voldstedets østside forud for opførelsen af de næsten 5 m høje
kassemure med støttepiller var foretaget betydelige opfyldninger. Sætningerne i murene skyldes bl.a.
bortrådnelse af et oprindeligt bjælkelag under disse. Forskellige løsfund af renæssancekeramik
bekræftede skriftlige oplysninger om, at voldstedet med et lille lystslot skal være opført omkring 1580
af Hertug Hans den Yngre
LMR 12769

Jørgen Skaarup

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid
Herregård - Nyere tid

413. Strynø
09.05.12 Strynø

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

Undersøgelse af stenalderboplads i submarin tørvemose på 3,5 m dybde. Pladsen, der sandsynligvis
skal dateres til Ertebøllekultur, er for størstedelens vedkommende eroderet, og flinten kunne opsamles
som omdannede flintstykker på bunden. Små stykker frisk bearbejdet flint fandtes i ned til 30 cm dybde
i et formodet udsmidslag sammen med enkelte fiskehvirvler og flere paralleltliggende grene.
Umiddelbart nord herfor sås et 30 cm dybt erosionshul, der var over 20 m i diameter, fyldt med lyst
sand. Det kan meget vel have rummet pladsens centrale del
LMR 12740

Ole Grøn

Bebyggelse - Ældre stenalder

Hjørring Amt
165. Børglumkloster Hvgd.
10.01.02 Børglum

Bygningskonstruktioner/løsfund

Selvvalgt forskning

Midd./nyere tid

Som følge af pløjelagsfundne genstande, granitkvadre med og uden motiv, vinduesnichesten fra
kirkebyggeri ca. år 1200 samt munkesten, rester af blytag mv. foretoges en prøvegravning på stedet.
Herved konstateredes stolpehuller efter kraftige stolpesatte bygningskonstruktioner samt kraftige
syldstensfundamenter. Anlægsfundene er ikke dateret
VHM 215/1992
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Torben Nilsson

166. Ålstrup
10.01.06 Jerslev

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre romersk jernalder

Som følge af påpløjning af sten og pløjelagsfundne lerkarskår foretoges en prøvegravning på stedet.
Herved lokaliseredes dele af brolægninger samt 3 tomter af nedbrændte huse
VHM 216/1992

Torben Nilsson

Bebyggelse - Romersk jernalder

167. Ålstrup
10.01.06 Jerslev

Jordfæstegrav

Selvvalgt forskning

Ældre romersk jernalder

Som følge af pløjelagsfundne lerkarskår lokaliseredes en næsten børtpløjet jordfæstegrav. Den øst-vest
orienterede grav indeholdt 2 lerkar og knoglefragmenter fra en voksen person
VHM 217/1992

Torben Nilsson

Gravplads/grav - Romersk jernalder

168. Manna Mose
10.01.13 Tolstrup

Trædesten

Diverse

Ældre jernalder

I Manna Mose er flere fortidsminder dukket frem som følge af en nu ophørt sphagnumudvinding, bl.a.
en trædestensrække. Den tørre sommer resulterede i en stærk udtørring og sammensynkning af den
resterende 1/2 m tørvemasse. Herved dukkede dels egepæle, dels flere sten frem. En mindre,
orienterende undersøgelse gav som resultat en todelt trædestensrække, 9,5 + 22 m, på begge sider af et
ca. 15 m bredt "fossilt", vandløb, nedbankede tilspidsede egepæle i vandløb og ved de nærmeste
trædesten samt forarbejdet træ i øvrigt i forbindelse med vandløbet. Det af udtørring mest truede træ
blev hjemtaget
VHM 506/1983

Per Lysdahl

Vej/bro - Ældre jernalder

169. Tolstrup
10.01.13 Tolstrup

Gravhøje

Plantning

Oldtid

sb. 78, 82. Da gravhøjene efter ældre optegnelser ligger, hvor der skulle dybdepløjes forud for
læplantning, indledtes udgravninger på højenes formodede positioner. Højene kunne ikke lokaliseres
VHM 132-133/1992

Torben Nilsson

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

170. Lunden
10.01.18 Vrå

Stammebåd

Andet anlægsarbejde

Jernalder

Ved om- og frilægning af en rørlagt bæk stødte entreprenøren på en velbevaret 3,4 m lang stammebåd
af eg. Oven i båden, der lå i tørvejord, var der ildskørnede sten
VHM 40/1992
Vrag - Jernalder

Per Lysdahl

171. Skrivensgård
10.01.19 Øster Brønderslev

Gravhøj

Plantning

Oldtid

sb. 47. Undersøgelse af de vestligste 4 m af den overpløjede høj i forbindelse med læplantning. 20 cm
højfyld var bevaret, men anlæg i eller under højfylden kunne ikke konstateres
VHM 131/1992

Torben Nilsson

Gravhøj - Oldtid

172. Voersågård
10.02.01 Albæk

Løsfund

Selvvalgt forskning

Vikingetid

Prøvegravning på lokalitet med pløjelagsfundet matrice og trefliget fibula ved Voer Ås udløb.
Forhistoriske kulturlag eller anlægsspor kunne ikke påvises
VHM 110/1985

Torben Nilsson

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

173. Stordal
10.03.05 Gærum

Gravhøje/stenbygget anlæg

Råstof

Oldtid

sb. 57-58. Forud for råstofindvinding konstateredes det, at intet var tilbage af de 2 overpløjede høje. I
samme forbindelse lokaliseredes resterne af et stenbygget formodet gravanlæg i området. Anlægget
kunne ikke dateres
VHM 31-32/1992,117/1992

Torben Nilsson

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

174. Lillelund
10.03.07 Hørmested

Hustomt med bronzedepot

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 85. Spredt i pløjelaget over en ca. 15 m lang tilnærmelsesvis øst-vest orienteret hustomt
lokaliseredes med metaldetektor 2 armspiralringe, 2 manchetter, I dragtnål samt I bæltedåse. Bronzerne
kan dateres til yngre bronzealder, per. IV. Inden for hustomten fandtes en grube med rester af flere af
de pløjelagsfundne bronzer, der formodentlig alle har været nedlagt i gruben. Syd og SV for hustomten
lokaliseredes et større antal gruber og kogestensgruber, også fra yngre bronzealder
VHM 42/1992

Torben Nilsson

Bebyggelse - Yngre bronzealder

175. Moien
10.03.07 Hørmested

Brønd

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

sb. 76. Den stenbyggede brønd, der fremkom ved grubning på et tidligere registreret, samtidigt
bopladsområde sb. 76, var 1,2 5 m dyb, 0,8 5 m bred øverst (indvendigt mål) og 0,40 m bred nederst
(indvendigt mål). Brønden indeholdt lerkarskår og hvæssesten samt store mængder rødbrændte
lerklumper - sandsynligvis fra brandtomter
VHM 594/1967
Bebyggelse - Romersk jernalder

Torben Nilsson

176. Kærsig
10.04.03 Hune

Gravhøje

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 53, 57-59. I forbindelse med anlæggelse af golfbane foretoges gravninger på positionerne for de
overpløjede høje. Det konstateredes, at der tidligere har været dybdepløjet på sb. 53 og 58-59 ,der var
totaltødelagte. Sb. 57 kunne ikke lokaliseres
VHM 33-36/1992

Torben Nilsson

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

177. Borupgård
10.04.04 Ingstrup

Boplads

Råstof

Ældre romersk jernalder

sb. 61. Indledende undersøgelser på et større bopladsområde afslørede, at kun perifere dele af dette ville
blive berørt af råstofindvindingen. Der registreredes enkelte naturlige lavninger med kulturlagsfyld
samt nogle kogestensgruber. Et større antal lerkarskår indsamledes fra pløjelaget
VHM 123/1984

Torben Nilsson

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

178. Hjelmlund
10.06.12 Sankt Olai(Hjørring)

Grav

Vejanlæg

Ældre jernalder

Lokalisering af brandgrube med indhold af lerkarskår, trækul, jernfragmenter samt hvidbrændte
knoglefragmenter
VHM 22/1991

Torben Nilsson

Gravplads/grav - Ældre jernalder

179. Øster Brønderup
10.06.12 Sankt Olai(Hjørring)

Gravplads

Vejanlæg

Ældre germansk jernalder

Lokalisering af 3 brandgrave: 1 urnegrav, 1 urnebrandgrube samt 1 brandgrube. I urnebrandgruben
fandtes en knust, lys blå glasperle O.0401/89-000
VHM 21/1991

Torben Nilsson

Gravplads/grav - Germansk jernalder

180. Nørlev Østergård
10.06.14 Skallerup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre germansk jernalder

sb. 37. Registrering af omfattende forekomster af kulturlagsfyld i kabeltracé. I pløjelaget er der fundet
ten- og vævevægte, perler af glas, bronze og rav, lerkarskår, beslag, mange smykker, affald af bronze
og bly, barre af sølv, vægtlod, hvæssesten mv
VHM 41/1992
Bebyggelse - Germansk jernalder
Kulturlag - Germansk jernalder

Torben Nilsson

181. Nørre Søgård
10.06.14 Skallerup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 36. Undersøgelse af 3 grubehuse. I pløjelaget er fundet vægtlodder, lerkarskår, tenvægte af
klæbersten og ler, vævevægte, skår af klæbersten, hvæssesten, perler af glas, en mønt, smykker, beslag
samt affald af bly, sølv, bronze og jern mv
VHM 43/1992

Torben Nilsson

Bebyggelse - Vikingetid

182. Diget
10.06.16 Uggerby

Jordfæstegrave

Råstof

Ældre romersk jernalder

sb. 19. Sandtagning i en mindre banke resulterede i udgravning af 2 jordgrave indeholdende lerkar og
jernknive. Ikke færdigundersøgt
VHM 128/1992

Per Lysdahl

Gravplads/grav - Romersk jernalder

183. Aggersborg Kirke
10.07.01 Aggersborg

Bebyggelsesspor

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 5. Undersøgelsens formål var at undersøge en eventuel vikingetidig eller middelalderlig bebyggelse
på arealet øst for kirkegården, hvor der skal bygges velfærds- og udstillingsbygning. Der fandtes
enkelte stolpehuller men intet tegn på egentlig bebyggelse
VMÅ 1832

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Udateret

184. Aggersborggård
10.07.01 Aggersborg

Gård

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 33. Bygningsarkæologisk undersøgelse i gårdens søndre længe. Der fandtes forskellige spor af
ændrede ruminddelinger, men ingen tegn på tilstedeværelsen af bygningsrester ældre end den
nuværende bygning fra 1758
VMÅ 1761

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Nyere tid

Thisted Amt
185. Snedsted Kirke
11.01.10 Snedsted

Kirke

Diverse

Middelalder

I forbindelse med restaureringsarbejder er der foretaget bygningsarkæologiske undersøgelser, der viser,
at store dele af kirken, herunder apsis, som hidtil har været opfattet som romanske, er ombygget, men
med anvendelse af de gamle materialer, formentlig engang i 1400-årene
NM II 283/92
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Knud J. Krogh

186. Bjergene II
11.01.12 Sønderhå

Boplads/hus

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 262. På en boplads fra senneolitikum er der undersøgt et 36 m langt og op til 6 m bredt og 0,2 m
dybt NNV-SSØ orienteret fyldskifte på toppen af en smal, nord-syd gående højderyg. Fyldskiftet, der
indeholdt klokkebægerinspireret keramik, dateres til SN A og tolkes som de stærkt nedpløjede rester af
et hus med forsænket gulv
THY 2756

Timothy Earle
Poul Treherne

Bebyggelse - Yngre stenalder

187. Bjergene VI
11.01.12 Sønderhå

Boplads/hus

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 259. Fortsatte undersøgelser på en senneolitisk boplads (AUD 1991,190). Bl.a. er der undersøgt et
større SV-NØ orienteret fyldskifte 13,7 x 3,7 m og op til 45 cm dybt, der tolkes som resterne af et
langhus med forsænket gulv. Et righoldigt keramisk materiale med klokkebægerinspireret udsmykning
samt brudstykker af fladehuggede, lancetformede dolke placerer fundet i SN A. Pløjning har ødelagt
størsteparten af vægstolpehullerne, og ingen tagbærende stolper kunne erkendes
THY 2758

Timothy Earle

Bebyggelse - Yngre stenalder

188. Damsgård
11.01.12 Sønderhå

Høj/brandgrav/ligbrændingsplads

Dyrkning

Ældre bronzealder

sb. 52. Midt i en mindre overpløjet høj på 10 m i diameter er der ved dyrkning påtruffet en lille
stenkiste sat af fire mindre granitblokke, der dannede et kisterum på 0,80 x 0,20 m i indvendig mål.
Kisten rummede brændte ben, en bøjlenål af bronze fra per. III samt et brudstykke af en lille
bronzekniv med rammeformet greb. Dækkende de brændte knogler fandtes inde i kisten et lag aske med
små trækulstykker, der i karakteren og farven modsvarer askeindholdet i det 2,8 m lange og 1 m brede
nord-syd orienterede fyldskifte, som blev påtruffet umiddelbart nord for kisten. I det 0,4 m dybe
fyldskifte fandtes trækul, aske og brændte knogler samt en bronzearmring. Bunden under fyldskiftet var
stedvist rødbrændt, hvorfor anlægget tolkes som en ligbrændingsgrube samhørende med stenkisten
THY 2959
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen
Jens-Henrik Bech

189. Visby
11.01.14 Visby

Boplads/langhøj

Råstof

Y.st./æ.br.

sb. 110. Undersøgelse af en overpløjet langhøj med 2 faser: 1. En rundhøj, 16 m i diameter, opbygget
som en røselignende ophobning af store sten afvekslende med lyse, stærkt lerede tørv. Centrum var
plyndret, og der fandtes ingen grave. Datering antagelig enkeltgravskultur/senneolitikum. 2. En
langhøj, 35 x 12-15 m, orienteret øst-vest, opført omkring rundhøjen. Normal ældre bronzealders
tørveopbygget højfyld. Spor efter en plyndret grav, antagelig en stenkiste, tæt øst for rundhøjens fod.
Ingen andre grave. Datering sandsynligvis ældre bronzealder. Under højen fandtes et kulturlag med
spredt trækul, flintaffald og enkelte skår fra enkeltgravskultur
THY 2917

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

190. Smedegård
11.02.09 Tved

Boplads/huse

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 29. Indledende undersøgelse af en landsby (byhøj) fra førromersk jernalder, hovedsagelig per. II og
IIIa. På grund af kalkbunden i området er dyreknoglerne usædvanligt velbevarede. Ubrændte knogler
findes spredt i lagene og på husgulvene, mens sortbrændte knogler ofte ses i tynde udsmidslag fra
husene. Indtil nu er der undersøgt 6 huse af traditionel nordvestjysk type med græstørvsvægge. Blandt
disse et mindre hus på 5,0 x 5,5 m fra per. IIIa; i forbindelse med dette fandtes en velbevaret, svært
støbt bronzefibula
THY 2960

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Førromersk jernalder

191. Nørhå
11.03.04 Nørhå

Megalitanlæg

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 31. Udgravning af en jættestuetomt i en overpløjet høj. Kammeret har været 5,5 m langt og 1,8 m
bredt, orienteret nord-syd med indgang mod øst. Kammer og gang har været sat af mindst 20 sten.
Kammergulvet var delvist bevaret, og herpå fandtes bl.a. 57 større og mindre dobbeltøkseformede
ravperler, 7 kølleformede ravperler samt 34 ravperler af forskellig form. Desuden 4 sene TRB
flintøkser, 11 flækker/flækkeknive og 23 tværpile. I kammeret var menneskeknogler partielt bevaret, og
fragmenter af kæber viser, at der er mindst 9- 1l individer repræsenteret
THY 2961
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Inge Kjær Kristensen
Hugo H. Sørensen

192. Nørhå
11.03.04 Nørhå

Høj/grav

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 40. I en næsten fuldstændig nedpløjet høj, 10-12 m i diameter, er der i centrum udgravet resterne af
en mindre øst-vest orienteret bulkiste 1 x 0,47 m. I kistens sydside ca. 20 cm fra vestenden lå en
tyndbladet flintøkse fra enkeltgravskulturen. Under højen er undersøgt mindre dele af et kulturlag med
enkelte skår, bearbejdet flint og ubehandlede ravstykker fra tragtbægerkulturen
THY 2969

Anne-Louise Haack Olsen
Hugo H. Sørensen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

193. Vilhøj
11.03.07 Skjoldborg

Boplads

Dyrkning

Bronzealder

sb. 124. Ved en udvidet prøvegravning er der lokaliseret 6 adskilte bebyggelser med gruber og
stolpehuller fra mellemste og yngre bronzealder (AUD 1991, s. 33ff). Endvidere er der undersøgt 2
flintpletter med affald fra produktion af asymmetriske, fladehuggede flintsegl fra ældre bronzealder.
Undersøgelsen fortsætter
THY 1535

Martin Mikkelsen

Bebyggelse - Bronzealder

194. Torsted
11.03.11 Torsted

Høj/grave

Diverse

Ældre bronzealder

sb. 50. Undersøgelse af SØ-kvadranten af en overpløjet høj med 3 faser, alle opført af græstørv og
omgivet af randstenskæder. 1. højfase, 14 m i diameter, opført over centralgraven, en øst-vest orienteret
stenkiste, indvendige mål 1,7 x 0,5 m. Kisten plyndret i ældre tid. Der fandtes kun et fragment af en
bronzearmring, der dateres til per. III. 2. højfase, 18 m i diameter, opført over en sekundær stenkiste,
orienteret nord-syd, indvendige mål 1,7 x 0,5 m, anlagt i østsiden af højen. Fra kisten er i 1953 optaget
et rigt kvindeudstyr fra per. III. Den døde var nedlagt ubrændt, med hovedet i syd. 3. højfase, 20-21 m i
diameter, den tilhørende grav ikke fundet. Den ligger antagelig i den uudgravede del af højen. Omkring
højfoden fandtes der rester af en stenlægning med keramik fra yngre bronzealder
THY 2159

Anne-Louise Haack Olsen

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

195. Klostergård
11.03.13 Vang

Boplads/grav

Råstof

Ældre bronzealder?

sb. 125. Undersøgelse af et udateret, gravlignende anlæg bestående af et rektangulært nord-syd
orienteret fyldskifte på 1,2 x 0,6 m med håndstore sten i to lag, anlagt under flad mark. Endvidere er
ved prøvegravning lokaliseret dele af et langhus, muligvis fra ældre bronzealder
THY 2578
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen
Jens-Henrik Bech

196. Bjergby
11.04.02 Bjergby

Grøft

Dyrkning

Vikingetid

sb. 89. Ved en mindre udgravning blev der fundet en ringformet grøft af en type, der traditionelt dateres
til vikingetid
MHM 1902x

Per Bugge Vegger

Andre anlæg/diverse - Vikingetid

197. Dybdal
11.04.09 Sejerslev

Boplads

Plantning

Yngre stenalder

sb. 167. Ved en udgravning blev der fundet keramik og flintafslag, der må dateres til dolktid
MHM 1924x

Per Bugge Vegger

Bebyggelse - Yngre stenalder

198. Dybdal
11.04.09 Sejerslev

Brændtbensgrav

Dyrkning

Oldtid

sb. 166. Ved en udgravning blev der under pløjelaget fundet en samling brændte ben i en ca. 30 x 30 x
30 cm stor grube
MHM 1933x

Per Bugge Vegger

Gravplads/grav - Oldtid

199. Agerø
11.05.05 Karby

Boplads

Plantning

Vikingetid

sb. 67. På den nordøstlige del af Agerø blev der ved en udgravning fundet kulturlag fra vikingetid
MHM 1935x

Per Bugge Vegger

Bebyggelse - Vikingetid

200. Dueholm
11.05.09 Nykøbing M

Kloster

Andet anlægsarbejde

Senmiddelalder

Ved en større udgravning blev en del af den nordlige klosterkirkegård undersøgt. Desuden blev det
såkaldte mejeris nuværende østgavl også påvist, der ikke, som resten af bygningen, står på
senmiddelalderlige fundamenter
MHM 1947x
Kloster - Middelalder

Per Bugge Vegger

201. Fjallerslev
11.05.10 Ovtrup

Boplads

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 56. Ved en mindre arkæologisk undersøgelse blev der fundet kulturlag fra yngre bronzealder
MHM 1921x

Per Bugge Vegger

Bebyggelse - Yngre bronzealder

202. Gravhøjgård
11.05.12 Redsted

Boplads

Plantning

Førromersk jernalder

sb. 142. Ved en arkæologisk udgravning blev der fundet kulturlag fra førromersk jernalder
MHM 932x

Per Bugge Vegger

Bebyggelse - Førromersk jernalder

203. Tæbring Kirke
11.05.13 Tæbring

Kirke

Diverse

Midd./nyere tid

I korets sydvestlige del blev der lokaliseret et opfyldt gravkammer med rester af plankeoverdækning,
opmuret af gule teglsten i formatet 27 x 12 x 8 cm
NM II 373/92

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

204. Skårhøj
11.06.05 Heltborg

Boplads/ardspor/høj

Selvvalgt forskning

Yngre stenalder

sb. 26. Undersøgelse af en delvist sløjfet høj. Under højen fandtes tydelige ardspor samt enkelte
lerkarskår og lidt bearbejdet flint, antagelig fra sen enkeltgravskultur. Ved foden af højen undersøgtes 5
brandgrave fra ældre jernalder samt 1 kogegrube
THY 2965
Ager/mark - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre jernalder
Grube - Udateret

Inge Kjær Kristensen
Hugo H. Sørensen

205. Tåbel
11.06.12 Vestervig

Boplads/huse

Dyrkning

Ældre jernalder

sb. 388. Sonderende undersøgelse af de øverste lag i en byhøj fra ældre jernalder, hvor der i 1991 blev
registreret en række hustomter på markoverfladen, Ved et system af søgegrøfter samt et mindre felt på
120 m2 bekræftedes de tidligere gjorte iagttagelser af en øst-vest gående række af langhuse, hvoraf 4
afdækkedes helt eller delvist. Husene havde mindst 2 faser, var 12-15 m lange og af normal ældre
jernaldertype med beboelse og staldende. Syd herfor påvistes en paralleltløbende række af korte huse,
hvoraf 1 blev afdækket sammen med en usædvanlig fin, stenbrolagt sti, der førte op til et af langhusene.
Endvidere undersøgtes 2 små skalpletter med cardium og littorina litt., som var samtidige med
bebyggelsen
THY 2908

Anne-Louise Haack Olsen

Bebyggelse - Ældre jernalder

206. Lille Hedegård
11.07.03 Hjortdal

Offerskårlag

Dyrkning

Førromersk jernalder

sb. 118. Skårlaget lå i forbindelse med en stor jordfast sten og var indlejret i et kulturlag, dækket af et
ca. 30 cm tykt flyvesandslag
ÅHM 3189

Erik Johansen

Depotfund/skattefund/offerfund - Førromer

Ålborg Amt
207. Lundegårde
12.01.09 Nøvling

Boplads/jordfæstegrave

Andet anlægsarbejde

Y.st/æ.br./y.rom.

sb. 55. Over et større areal er der undersøgt 17 gruber og ildsteder med keramik og flint. På en tidligere
partielt undersøgt gravplads er der undersøgt 5 jordfæstegrave og en mandslang brandgrav af speciel
type. Gravene indeholdt lerkar, bronze- og jernfibler, jernkniv, tenvægt samt en mængde rav- og
glasperler
ÅHM 2829

Erik Johansen

Bebyggelse - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

208. Lundegårde
12.01.09 Nøvling

Affaldsgrube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 78. Undersøgelse af en ca. 6 x 7 m stor affaldsgrube med en maksimal dybde på 75 cm. Gruben
indeholdt store mængder skår fra mange lerkar
ÅHM 2830
Grube - Førromersk jernalder

Erik Johansen

209. Alstrup Nørgård
12.02.01 Alstrup

Boplads

Naturgas

Ældre jernalder

sb. 103. Der fandtes et 30-40 cm tykt kulturlag, en stenlægning og meget keramik, men ingen
påviselige rester af hustomter. Der er formentlig tale om den vestlige del af en større boplads.
Keramikken kan dateres til førromersk jernalder per. IIIa og ældre romersk jernalder
VMÅ 1760

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

210. Nagelhøj
12.02.09 Lovns

Boplads

Naturgas

Udateret

sb. 64. Ved prøvegravning fandtes spredte stolpehuller, men intet daterende materiale. Der er
formentlig tale om den sydlige periferi af et større bopladsområde
VMÅ 1793

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Udateret

211. Bundgård
12.02.11 Stenild

Grube

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 86. Grube med en diameter på 1,20 m og en dybde på 0,3 m. Gruben indeholdt skår af adskillige
lerkar
ÅHM 3188

Erik Johansen

Grube - Førromersk jernalder

212. Ullits
12.02.13 Ullits

Boplads

Naturgas

jernalder

sb. 45. Ved prøvegravning fandtes kulturlag, stolpehuller og en mindre grube. Bopladsens centrale del
ligger vest for dette område
VMÅ 1759

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Jernalder

213. Vognsild
12.02.14 Vognsild

Gruber

Diverse

Udateret

sb. 120. 2 kogestensgruber med trækul og sten blev undersøgt, men begge var uden daterende fund.
Lodsejeren havde fjernet muldlaget over et større areal, uden at der herved fremkom fund af
arkæologisk interesse
VMÅ 1824
Grube - Udateret

Susanne Klingenberg

214. Vaseholm
12.05.02 Buderup

Offerfund

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

sb. 98. I forbindelse med oprensning af et mindre vandhul fremkom et stort offerfund bestående af 1
bronzespand med korsformede attacher, 2 ornamenterede hængekar af bronze, 2 brillenåle af bronze og
2 armspiraler af bronze, er der foretaget efterundersøgelse med metaldetektor. Herved forøgedes fundet
med 1 brillenål af bronze. Fundstedet er pumpet tomt for vand og eftergået med metaldetektor uden
resultat. De resterende aflejringer på fundstedet er snittet og prøver udtaget
ÅHM 3099

Erik Johansen

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre bro

215. Thulebakken
12.05.06 Hasseris (Budolfi Ls)

Flintminer

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 7. Ved prøvegravning er der konstateret 20 flintmineskakter, hvoraf 3 er partielt undersøgt. Ud over
en mængde groft tilhugget flint og C14 prøver fra skakterne, er hovedresultatet, at alle skakter er gravet
ned gennem smeltevandssandet i gamle jordfaldshuller
ÅHM 2638

Erik Johansen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

216. Vestergårde
12.05.10 Svenstrup

Stenlægning

Dyrkning

Y.j./vik.

Undersøgelse af uregelmæssig stenlægning, der lå på et tyndt kulturlag med keramik og i
klæberstensskår. Et større areal omkring stenlægningen er karakteriseret af oppløjede ildskørnede sten,
hvilket indicerer, at stenlægningen hører hjemme i en bebyggelse
ÅHM 3183

Erik Johansen

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

217. Øster Ørbæk
12.07.03 Kornum

Høj

Råstof

Udateret

sb. 18. Undersøgelse af en overpløjet høj, der var kraftigt beskadiget ved planering af arealet inden en
planlagt råstofudvinding. Ødelæggelsen skete på trods af, at ejeren var orienteret om højens
tilstedeværelse. Efter forhandling med RAS indvilgede DLG Aggersund Kalkværk i at betale
undersøgelsen. Ved udgravningen viste resterne af højfylden i det tidligere dige, at diameteren har
været 25 m. Der fandtes ingen grave. Disse må være ødelagt ved planeringen eller tidligere dyrkning
VMÅ 1361
Gravhøj - Udateret
Gravplads/grav - Udateret

Susanne Klingenberg

218. Vadgård
12.07.08 Næsborg

Boplads

Diverse

Ældre bronzealder

sb. 32. Detaljeret kurveopmåling med totalstation på stedet for E. Lomborgs udgravning af en
bronzealderboplads 1971-76. Opmålingen publiceres i forbindelse med en fremlæggelse af periodens
keramik
NM I 1020/75

Marianne Rasmussen
Jan Slot-Carlsen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

219. Bjørnsholm
12.07.10 Ranum

Skaldynge/langhøj

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 62. Årets udgravning koncentreredes om et 7 x 10 m stort felt på marken lige vest for
køkkenmøddingen og det fredede område (AUD 1991, 211). Samtidig fortsattes den systematiske
udgravning af udvalgte felter i selve skaldyngen. På markfeltet fjernedes de dækkende jordlag med
maskine, hvorefter der fortsattes systematisk i hele fladen. Herved konstateredes dels et tidligneolitisk
kulturlag og et tyndt skallag, dels sporene efter østenden af en formodet tidligneolitisk langhøj, bl.a.
med mindst én meget svær egestolpe. Denne høj må i så fald have ligget parallelt med og lidt nordligere
end et tidligere undersøgt gravanlæg. På grund af meget komplicerede aflejringsforhold og en stor
fundmængde blev undersøgelsen ikke afsluttet i 1992. Der er hjembragt et stort fundmateriale samt
prøver til naturvidenskabelige undersøgelser m.m. Udgravningen agtes fortsat i 1994
FHM 2911, ÅHM 972

Søren H. Andersen
Erik Johansen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder

220. Siggård
12.07.10 Ranum

Skaldynge

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 40. Ved årets undersøgelse er der i skaldyngens østlige og nordlige kant afdækket en række
stensatte ildsteder. Skaldyngen er ved en sandstribe, en transgression, delt i en nedre og øvre dynge.
Vest for skaldyngen er der under kraftige marine lag bevaret et udsmidslag med bl.a. mange
velbevarede knogler af urokse. Fra undersøgelsen er hjembragt et stort oldsags- og knoglemateriale
samt prøver til naturvidenskabelige prøver og analyser. Undersøgelsen agtes fortsat i 1993
ÅHM 2317, FHM 3378
Skaldynge - Ældre stenalder

Søren H. Andersen
Erik Johansen

221. Sebbersund
12.07.11 Sebber

Kirkegård med spor af trækirke

Dyrkning

Vik./tidl.midd.

sb. 26. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 212). Årets undersøgelse var koncentreret om kirkegårdens
centrale parti, hvor spor efter en trækirke på 13 x 6 m blev afdækket. Inden for kirkens område fandtes
kun 1 grav, men op til kirken lå gravene meget tæt. Indtil nu er der udgravet 258 grave på kirkegården.
Heraf er 19 bådgrave og 1 er en stenkiste med niche til hovedet. I alle gravene ligger de gravlagte på
ryggen med hovedet i vest og armene strakt ned langs siden. I mange grave er der fundet en
"hovedpude" i form af græstørv. Både trækister med og uden søm er konstateret, og adskillige børn er
gravlagt i slagtetrug. Gravgaver er ikke fundet overhovedet. Kirkegården indeholder i alt omkring 1000
grave
ÅHM 2863

Erik Johansen
Peter Birkedahl

Gravplads/grav - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

222. Vollesbakke
12.07.14 Vilsted

Gravplads/gruber

Vejanlæg

Yngre jernalder?

sb. 40. Ved en undersøgelse fandtes 3 grave og 25 aflange gruber. Gravene indeholdt foreløbigt
ubestemmelige jerngenstande, den ene dog med rester af sølvbelægning. Gruberne er stratigrafisk yngre
end gravene og indeholder bålrester. Anlæggene er antagelig afgrænset af et hegn
VMÅ 1823

Christian Aabo Jørgensen

Gravplads/grav - Yngre jernalder
Grube - Yngre jernalder

223. Højgård I
12.08.04 Flejsborg

Boplads

Råstof

Ældre jernalder

sb. 54. I forlængelse af tidligere undersøgelse (AUD 1991, 214) blev der udgravet en lille bebyggelse
på ca. 1.500 m2. Der blev i det op til 90 cm tykke kulturlag fundet og undersøgt tomterne af 7 langhuse
og 2 små kvadratiske huse. De enkelte langhuse kan alle følges i 23 faser. Hele bebyggelsen ligger i 3
småklynger, der kan opdeles i mindst 4 faser. Bevaringsforholdene for anlæggene var gode, idet der
fandtes brolagte gårdspladser til de enkelte gårdsanlæg og gulve, bl.a. et med ornamenteret ildsted.
Bedst bevaret var en brandtomt på 14,7 x 5 m med bevaret lerpanel i op til ca. 40 cm over gulvet.
Væggen var af græstørv med ler på både yder- og inderside, og bestod af ca. 20 cm brede planker. En af
de tagbærende stolper var forkullet. Den havde en diameter på 35 cm og var bevaret i en højde af 20
cm. Der vil blive forsøgt at få foretaget en dendrokronologisk datering af stolpen. I nordsiden lå
keramikken i store sintrede klumper. I sydsiden lå 15-20 kar, der var faldet ned fra hylder i huset.
Blandt disse er flere specielle typer, bl.a. 2 særprægede ildbukke og et stort, amforalignende lerkar,
bevaret i 40 cm højde. Ifølge klassiske arkæologer skal forbilledet måske søges i det østlige
Middelhavsområde. Hank og randudformning viser dog, at karret er lokalt fremstillet. Bosættelsen
dateres til førromersk jernalder, per. IIIa. Om bosættelsens forløber se lb.nr. 225
VMÅ 1646
Bebyggelse - Ældre jernalder

Susanne Klingenberg

224. Højgård II
12.08.04 Flejsborg

Boplads

Råstof

Ældre jernalder

sb. 54. Ved undersøgelse af en lille bakkeknold med kulturlag fandtes 3 langhuse på 10-11 x 5 m. 2 af
husene er ikke samtidige, men det er muligt, at husene repræsenterer 3 faser af samme gård. Der fandtes
indgangsbrolægning, lergulve og ildsteder. 2 af husene kan dateres til førromersk jernalder per. I eller
II. Det tredje hus er ikke senere
VMÅ 1669

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

225. Storhøj I
12.08.04 Flejsborg

Boplads

Råstof

Yngre bronzealder

sb. 54. En prøvegravning påviste spor af tagbærende stolper fra 2 hustomter. Da vægstolper og
kulturlag var fjernet ved dyrkning på stedet, og råstofindvindingen ikke direkte ville berøre lokaliteten,
blev undersøgelsen indstillet. Pladsen er den ældste fase af en bosættelse, der flytter rundt inden for
nogle få ha, flytter kun 50-100 m ad gangen. Fra Storhøj I flyttes til Højgård II og derfra til Højgård 1,
siden til et område vest for Storhøj II, hvor der er fundet lidt keramik fra ældre romersk jernalder og
ødelagte anlægsspor
VMÅ 1667

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Yngre bronzealder

226. Storhøj II
12.08.04 Flejsborg

Boplads

Råstof

Tidlig middelalder

sb. 54. Ved undersøgelsen blev der påvist 2 hustomter, der mod syd og øst var omgivet af en ca. 1 m
bred grøft, måske en skelgrøft. Hus I er et øst-vest orienteret langhus, der måler 19 x 5,5 m. Der har
været 3 midtsuler i huset. Alle stolpehullerne i huset er kvadratiske og fladbundede. Hus II er et
kvadratisk hus på 4,5 x 4,5 m med stolpehuller som i hus I, men med sten i bunden af stolpehullerne.
Måske har der været en tagbærende stolpe midt i huset
VMÅ 1668

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Middelalder

227. Haubro Kirke
12.08.06 Havbro

Kirke

Diverse

Middelalder

I to små grøfter til ny varmeinstallation østligst i koret langs flankermurene blev der afdækket
fundamenter fra en tidligere bygning, formentlig den nuværende kirkes forgænger. Ved et par
supplerende snitgravninger kunne indersiden af fundamenterne i nord, syd og øst fastlægges ca. en
meter inden for den nuværende kirkes mure. I korets vestlige del var alle rester af ældre anlæg fjernet
ved anlæggelse af et muret gravkammer overdækket med et tøndehvælv. Bygningens vestfundament
blev lokaliseret i en snitgravning ud for dørene i den nuværende kirke
NM II 29/92
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

228. Ravnkilde Kirke
12.08.10 Ravnkilde

Kirke

Diverse

Middelalder

Tidligere undersøgelser i forbindelse med en udvendig istandsættelse har godtgjort, at koret i den nu
stående kirke er østende af skibet i en lille frådstenskirke. Ved den indvendige restaurering i 1992, hvor
gulvet skulle udskiftes, blev det muligt at fastlægge skibets vestmur. Samtidig kunne det konstateres, at
denne lille kirke ret hurtigt fik tilføjet et kvadratisk tårn? med kraftige mure samt endnu en bygning
vest herfor med mure af normal tykkelse. Affaldslag over fundamenterne, samt for tårnets
vedkommende rester af en udvendig skråkantsokkel, viste, at tilbygningerne ligeledes har været opført
af frådsten
NM II 635/92

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

229. Langagergård
12.08.12 Ulstrup

Boplads

Dyrkning

Y.br/æ.j.

sb. 123. Fortsat undersøgelse (AUD 1989, 225). Der blev undersøgt 1.400 m2 i et op til 0,7 m tykt
kulturlag. 8 velbevarede hustomter, tilhørende 3 gårdskomplekser, der repræsenterer en kontinuerlig
bebyggelse fra tidlig førromersk jernalder til et stykke ind i ældre romersk jernalder. Bebyggelsen har
næppe været større end de 3 gårde. Dermed repræsenterer den et lidt udefineret fænomen mellem en
enkeltgård og en egentlig landsby. Desuden fandtes gruber fra yngre bronzealder
VMÅ 1318

Christian Aabo Jørgensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

230. Tandrup Hede
12.08.14 Aars

Boplads

Plantning

Yngre bronzealder

Bopladsen fandtes ved prøvegravning og dækker et areal på ca. 1.000 m2. Den vil formentlig blive
ødelagt ved naturlig tilgroning, selv om den ikke tilplantes. Bebyggelsen formodes at være forgængeren
til den nærliggende og tidligere undersøgte boplads (AUD 1991, 216)
VMÅ 1827

Christian Aabo Jørgensen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

231. Aars Mark
12.08.14 Aars

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre jernalder

sb. 250. Ved undersøgelsen blev der afdækket og undersøgt 2 langhuse, der ligger på en bakke lidt nord
for den tidligere undersøgte støre bosætning (AUD 1989, 229)
VMÅ 902
Bebyggelse - Ældre jernalder

Viborg Amt

Christian Aabo Jørgensen

232. Feldingbjerg
13.01.03 Feldingbjerg

Enkeltfund

Diverse

Yngre stenalder

sb. 117. Ved oprensning af Feldingbjerg Bæk fandtes enkelte stykker TRB keramik. Ca. 0,5 m dybt i
tørven udgravedes dele af et stort tragtbæger med vertikale furestik-linier på den øverste del af bugen
SMS 527A

John Simonsen
Poul Mikkelsen

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

233. Halskov
13.01.06 Højslev

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 163. Mindre undersøgelse af kulturlag med flint og keramik, hvoraf lidt fundmateriale blev
hjemtaget
SMS 526A

Poul Mikkelsen

Kulturlag - Yngre stenalder

234. Højslev Kirkeby
13.01.06 Højslev

Urne

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 108. Mod nordøst i en overpløjet gravhøj fandtes resterne af en urne indeholdende en del brændte
ben
SMS 502A9

Agner Nordby Jensen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

235. Pallesdam
13.01.06 Højslev

Boplads

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 164. Flere delvist oppløjede gruber med muslingeskaller blev iagttaget, hvor kun pløjelaget blev
undersøgt. Heri fandtes blåmusling, hjertemusling, snegle, dyreknogler, flint og keramik
SMS 525A

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

236. Søby
13.01.07 Kobberup

Boplads

Dyrkning

Ældre germansk jernalder

sb. 290. Udgravning af rektangulær grube med keramik
SMS 523A
Bebyggelse - Germansk jernalder

Poul Mikkelsen

237. Bjerregård
13.01.15 Vridsted

Boplads

Selvvalgt forskning

Romersk jernalder

sb. 95. I den tørre sommer 1992 foretoges luftrekognoscering. Blandt flere interessante lokaliteter var
Bjerregård, som ligger på et næs i Karup Ådalen. Her kunne man i det afsvedne korn tydeligt se
adskillige hustomter i form af væggrøfter og spor efter tagbærende stolper. En efterfølgende mindre
undersøgelse godtgjorde, at der antagelig er tale om hustomter fra romersk jernalder
SMS 514A

Christian Aabo Jørgensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

238. Sønder Hald
13.01.17 Ørslevkloster

Boplads

Dyrkning

Førromersk jernalder

En del stolpehuller tilhørende et formodet langhus. I området undersøgtes flere gruber og
nedgravninger indeholdende et rigt skårmateriale. Flere af gruberne var delvist opfyldt med store
mængder strandskaller, hvorimellem var bevaret en del knogler, især af ko og svin. De største af
knoglerne var alle marvspaltede
SMS 521A

Agner Nordby Jensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder

239. Bittedanmark
13.01.18 Ørum

Urne

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 23. Lidt mod nordøst i en overpløjet høj optoges de itupløjede rester af en urne, som har været
omsat med marksten
SMS 502A8

Agner Nordby Jensen

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

240. Vinkelplet
13.01.18 Ørum

Urne

Dyrkning

Yngre bronzealder

sb. 34. Mod syd i den overpløjede høj fandtes 2 urner stående tæt sammen. Ved tømningen fandtes flere
ornamenterede bennåle (søfjer)
SMS 502A11
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Agner Nordby Jensen

241. Blegager
13.02.02 Fur

Boplads/højryggede agre

Plantning

Y.br./æ.j.

sb. 200. Prøvegravning, hvor der overalt sås rester af højryggede agre. På en strækning af ca. 20 m
fandtes enkelte stolpehuller og lave gruber med keramik fra overgangen yngre bronzealder/ tidlig
førromersk jernalder. En mindre afrømning viste, at der blot var tale om spredte stolpehuller. Da den
egentlige bebyggelse formodes at ligge uden for det truede område, foretoges ikke yderligere
FUM 101

John Brinch Bertelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Ager/mark - Udateret

242. Kærshale I
13.02.02 Fur

Boplads

Dyrkning

Æ.st./y.br.

sb. 157. Prøvegravning på et 5 x 20 m stort område på indersiden af den ældste strandvold i det meget
store strandvoldskompleks, der danner den nordøstlige del af Fur, 750 m fra den nuværende kyst. Et
stensat ildsted og nogle gruber fra tidlig mellemneolitisk tragtbægerkultur er de yngste bebyggelsesspor
på stedet, beliggende på en strandbred i en regressionsfase. Af ældre dato er et kulturlag fra sen
Ertebøllekultur. De ældste dele af dette er aflejret i roligt vand. Under dette indtil 50 cm tykke lag
fandtes yderligere 2-3 vandaflejrede udsmidslag. Lagene er adskilt af marine sandlag. Da de nedre lag
er maskingravede, har de kun givet et mindre fundmateriale, men i det nederste udsmidslag er dog
fundet nogle meget lange flækker, og det forventes, at C14 dateringer vil placere dette lag i
Kongemosekulturen. Alle lag og anlæg rummer store mængder flint, knogler og mollusker. I de yngre
lag findes desuden keramik. Der er hjembragt mange hundrede oldsager, knogler samt mollusk- og
sedimentprøver. Undersøgelserne vil blive søgt fortsat i 1993, fordi lokaliteten giver optimal mulighed
for at belyse samspillet mellem ændringer i havniveau, kystopbygning, erhvervsstrategi og teknologi
FUM 57

John Brinch Bertelsen

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

243. Vile
13.02.10 Vile

Kulturlag

Diverse

Yngre stenalder

sb. 101. Gennemgravning af nedstyrtet materiale fra eroderet kystskrænt. Fundmaterialet består
udelukkende af flintafslag. Formentlig tragtbægerkultur
SMS 529A

Poul Mikkelsen

Kulturlag - Yngre stenalder

244. Bølling Sø
13.03.02 Engesvang

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

På en højtliggende boplads, ca. 550 m syd for den klassiske Klosterlund boplads, er udgravet 22 m2.
Under et tyndt tørvelag fremkom fund fra Maglemosekulturen
HEM 2981
Bebyggelse - Ældre stenalder

Hans Rostholm

245. Bølling Sø
13.03.02 Engesvang

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre stenalder

sb. 77. På en lavtliggende boplads, ca. 500 m syd for den klassiske Klosterlund boplads, er udgravet 32
m2. Øverst i et delvist oppløjet tørvelag fandtes flint fra Maglemosekulturen samt 2 lerpletter, der
tolkes som ildsteder
HEM 2983

Hans Rostholm

Bebyggelse - Ældre stenalder

246. Funder Å
13.03.03 Funder

Broanlæg

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 188. Under gravearbejde opgravedes med maskine en række kraftige egestolper, der sammen med
stenpakninger fandtes over ådalen. I tilknytning til det formodede broanlæg findes hulvejsspor på
sydsiden af ådalen, nordsiden er stærkt afgravet. Stolperne er foreløbig dendrokronologisk dateret til
midten af 1200-årene
SIM 55/1992

Knud Bjerring Jensen

Vej/bro - Middelalder

247. Engvanggård
13.03.09 Sinding

Boplads

Diverse

Yngre jernalder

sb. 11. Ved en prøvegravning på en lav bakke umiddelbart vest for Sinding bæk fremkom stolpehuller
og tynde kulturlag med knusesten, slagge fra jernudvinding og lerkarskår fra yngre jernalder
SIM 54/1992

Knud Bjerring Jensen

Bebyggelse - Yngre jernalder

248. Marienlyst
13.04.08 Resen

Boplads

Andet anlægsarbejde

St./æ.br.

sb. 2. Udgangspunktet for undersøgelsen var sb-oplysninger om 2 overpløjede høje, som ikke blev
lokaliseret. I stedet fremkom et knap 5 x 9 m stort fyldskifte med flintaffald, redskaber og keramik.
Dette opfattes som den østlige, forsænkede del af et hus fra tidlig bronzealder. Huset synes at være af
samme type som de huse, der gennem de senere år er undersøgt ved Resengård (AUD 1991, 227).
Desuden undersøgtes en grube og en formentlig oprindelig vandfyldt sænkning med flint og keramik
fra SN
SMS 519A
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Poul Mikkelsen

249. Resengård
13.04.08 Resen

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 69. Fortsatte undersøgelser (AUD 1991, 227) på bopladsens østlige parti, hvor en forudgående
prøvegravning havde vist, at der inden for et felt på 5.500 m2 fandtes mindst 5 formodede hustomter
med forsænket gulvparti. Den egentlige udgravning bekræftede prøvegravningens resultat, idet der blev
fundet 6-7 hustomter af ovennævnte type. Tomterne er foreløbig dateret til tidlig ældre bronzealder på
baggrund af flint og keramik. Ved prøvegravningen blev der også konstateret 3 områder med
koncentrationer af stolpehuller, som ved den egentlige udgravning i et tilfælde kunne påvises at være et
treskibet langhus. Endvidere fandtes forskellige andre strukturer. Endelig må nævnes en formodet
hegnsgrøft fra middelalder. Senere fulgte prøvegravninger vest for ovennævnte areal samt afsluttende
undersøgelser af enkelte andre felter på plateauet
SMS 449A

John Simonsen
Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

250. Skive
13.04.09 Skive

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder

Prøvegravning af en lille grube med keramik samt enkelte kogegruber
SMS 513A

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Yngre bronzealder

251. Brokbakken
13.05.04 Gullev

Bronzestøberplads/boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./rom.

sb. 198. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 230). Under en hidtil ukendt høj fandtes 2 romertidsgrave
med velbevarede skeletter, hhv. 166 og 178 cm høje, med lerkaropsætning og få metalgenstande. I den
ene grav lå en bennål. Der blev desuden undersøgt 8 jordfæstegrave og 5 brandgrave fra ældre romersk
jernalder. På lokaliteten er desuden fundet rester efter bronzestøbning i form af over 100 støbeformsog digelfragmenter og nogle små stykker bronze fra yngre bronzealder. Ca. 100 kogegruber hører også
til pladsen, jf. AUD 1990, 225
VSM 45f

Inge Kjær Kristensen

Kulturlag - Yngre bronzealder
Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

252. Vattrup
13.06.12 Torning

Jernudvinding

Diverse

Jernalder

sb. 198. Ud fra en 1 m høj slaggedynge med en udstrækning på 20 x 10 m har Niels Nielsen i sin tid
udskilt en særlig ovntype, "Grydeovnen". For at efterprøve grundlaget for hans rekonstruktion og for at
indsamle trækul. til en C14 datering, blev der foretaget en eftergravning. Herved konstateredes det, at
der nu kun var 10 cm tilbage af den dynge, der i 1920 var 100 cm høj, dvs. en udjævning på 1 cm om
året. Det lykkedes at få tilstrækkeligt trækul, og der blev fundet de samme ovndele, som Niels Nielsen
havde indsamlet, men som ikke er bevarede
VSM 993E
Jernudvinding - Jernalder

Mette Iversen
Olfert Voss

253. Tindbæk
13.07.10 Skjern

Høj

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 57. Undersøgelse af halvdelen af en meget ødelagt overpløjet gravhøj med 2 randstenskæder og 3
sekundære grave. 2 jordfæstegrave lå i sydøst, lige inden for og langs med den indre randstenskæde,
begge med kistespor. Den ene, forstyrrede, grav indeholdt kun en glittesten, den anden 48 ravperler,
rørformede, skiveformede, uregelmæssige, 3 hængesmykker, 2 mellemstykker mv. Ud fra disse kan
gravene dateres til neolitikum, formodentlig enkeltgravskultur. En brandgrav uden for randstenskæden i
nord var forstyrret og fundtom. Centralgraven var bortgravet år tilbage af en tidligere ejer
VSM 171F

Merete Christensen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

254. Tindbæk
13.07.10 Skjern

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./æ.j.

sb. 144. Partiel undersøgelse af 2 hustomter. Kun størrelsen af det ene hus kunne fastlægges: 7,5 x
mindst 15 m med 4 sæt tagbærende stolper, nogle vægstolper med indbyrdes afstand af 2,5-3 m samt
pælehuller fra et skillerum. Ud fra typen, ikke fund, dateres huset til bronzealder. Der blev i tilknytning
hertil fundet enkelte sydegruber med lidt bronzealderkeramik. Desuden fandtes en affaldsgrube fra
ældre jernalder. Få meter syd herfor var 2 grøfter snittet af en kabelgrøft; de er fra ældre jernalder, men
størrelse og funktion er uvis
VSM 172F

Merete Christensen

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

255. Gravene 30
13.08.15 Viborg

Bybefæstning

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 253. Snitgravning på byggetomten bragte ikke spor af det vestre forløb af Viborg gamle byvold.
Hvis 1600-årenes identifikation af gadestrøget "Gravene" med Svend Grathes byforskansning omkr.
1150 fortsat skal stå til troende, forudsætter det, at voldanlægget ligger under den nuværende vejbane
VSM 94F

Erik Levin
Jesper Hjermind

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

256. Mageløs
13.08.15 Viborg

Gade/bygård

Vejanlæg

Nyere tid

Undersøgelse, der viser, at det arkæologisk ikke er muligt at følge strædets historie længere bagud end
til bybranden 1726, idet denne medførte en gennemgribende oprydnings- og planeringsvirksomhed.
Dog kan en kampestenssat kælder under den sydlige del af nr. 4 antages at hidrøre fra Duernes gård,
som er kendt fra 1600-årene
VSM 174F
Bebyggelse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Jesper Hjermind
Hans Krongaard Kristensen

257. Pederstrædekvarteret
13.08.15 Viborg

Bebyggelse/gade

Vejanlæg

Midd./nyere tid

Iagttagelser gjort under anlægsarbejder langs sydflanken af Viborg bybakke viste, at områdets
nuværende fremtoning som "bakkefront" skyldes opfyldning fra 1700-årene og fremefter syd for
tomten efter Skt. Peders kirke. Det godtgjordes desuden, at vejforløbet Slusen ikke, som antaget i nyere
tid, dækker over et reguleret vandløb, men har været en flankegrøftet og sporadisk stensikret vejforte,
som forbandt Pederstræde-plateauet med det neden for liggende søterræn
VSM 186F

Erik Levin

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

258. St. Sct. Hansgade
13.08.15 Viborg

Stenhus/lejebod

Diverse

Nyere tid

Bag de nuværende facader iagttoges levn efter en række lejeboder, opført i middelalderligt forbandt.
Boderne indgik 1682 under ét i den Friedenreichske ejendom, men hverken indretning eller
opførelsestid er arkivalsk belyst. Det kunne påvises, at nr. 4a forud for bybranden 1726 var symmetrisk
trerumsinddelt i en fra renæssancen udbredt planløsning for byhuse med centralt placeret
skorstenskompleks. I nord bryggers med gadedør; midtfor kaminstue/køkken med bagved liggende
trappe til de øvre etager (kamre, loft); i syd butik/bodega med gadedør og opvarmning ved bilægger
VSM 192F

Erik Levin

Bebyggelse - Nyere tid

259. Svingelbjerg Øst
13.09.17 Øster Bølle

Boplads

Naturgas

Jernalder?

sb. 188. Ved rekognoscering fandtes 1 knusesten, og ved prøvegravningen 4 stolpehuller. Fundstedet
må være udkanten af en boplads
VMÅ 1758

Susanne Klingenberg

Bebyggelse - Jernalder

260. Breum
13.11.01 Grinderslev

Boplads

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

sb. 121. Frilægning af dele af en stenbrolægning. Desuden registreredes flere oppløjede
stenkoncentrationer. Der fandtes keramik og jernslagger, hvor sidstnævnte ligger spredt over et større
areal
SMS 524A
Bebyggelse - Romersk jernalder

Randers Amt

Poul Mikkelsen

261. Dybdal Ralleje
14.01.07 Glesborg

Kogegruber/kulturlag

Råstof

St./germ./vik.

sb. 151. Undersøgelse efter en omfattende afrømning af overjord på en skrænt. Der undersøgtes et
kogegrubekompleks med flere større og mindre gruber. Det fundne keramik stammer fra germansk
jernalder/vikingetid. I en ca. 20 m bred sænkning fandtes de sandsynlige rester af et grubehus, og i
samme sænkning samt i jorden afrømmet herfra lå senglaciale flintredskaber og -affald
DJM 2352

Lisbeth Wincentz

Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Grube - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid

262. Dybdal
14.01.10 Hemmed

Boplads

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 176. Søgegrøfter gennem tørven til en oprindelig holms overflade, dækket med flintaffald. I
grøfterne mod vest og nord fremkom velbevarede knogler i 1,2 m dybde i grundvandsniveau. På grund
af den usædvanlig kompakte flintspredning, besluttedes det ikke at grave gennem laget. Flintlaget
skønnes at dække mindst 400 m2, og er den hidtil mest velafgrænsede og uforstyrrede af områdets
adskillige Ertebøllepladser
DJM 2450

Lisbeth Wincentz

Bebyggelse - Ældre stenalder

263. Hemmed Plantage
14.01.10 Hemmed

Hustomt

Plantning

Bronzealder

sb. 161. Undersøgelse af den foreløbig sidste sandflugtsdækkede hustomt ved Hemmed (AUD 1991,
250). Den 31 x 9 m store hustomt havde sammenhængende væggrøft med stolpespor, 2 skillevægge
med dørpartier i midten af samme art som de to ,forskudte hovedindgange" med indtrukne karmstolper i
husets midterrum. Ud for nordre indgang sås en kogestensdynge af "opbrugte" kogesten fra vestendens
jordovne og ildsted. I huset fandtes bl.a. I kværn, 4 langsmalle flintsegl og en del lerkarskår
DJM 2049

Niels Axel Boas

Bebyggelse - Bronzealder

264. Højgård
14.01.13 Nimtofte

Gravplads

Dyrkning

Førrom/æ.rom.

sb. 109. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 251) der afsluttedes med udgravning af 8 brandgrave. Ca.
1/3 af den mest truede del af gravpladsen er nu undersøgt, og der er fundet ca. 145 lerkar, 17 jernknive,
3 fibler, 3 sølvblikstykker samt udstyr fra en ryttergrav
DJM 1904
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Wincentz

265. Kumlhøj
14.02.01 Albøge

Gravplads

Dyrkning

Germ./vik.

sb. 97. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 2 5 2), hvor der nu er afdækket i alt ca. 800 m2. Der fandtes 5
skeletgrave, alle med velbevarede skeletter. Typisk indeholdt de kniv, hvæssesten, bæltegarniture og
nåle. En af gravene var en "kammergrav" med kvindeudstyr i form af skålspænder, trefliget spænde,
glasperler, bæltegarniture i jern med kniv, ildstål og tenvægt, hertil 2 flæskestege. I de fleste af gravene
var der jernsøm, små lerkarskår og brændte bensplinter i fylden. Alle daterbare genstande er fra
vikingetid
DJM 2011

Lisbeth Wincentz

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

266. Nederst
14.02.01 Albøge

Gravplads/boplads/skaldynge

Dyrkning

Ældre stenalder

sb. 49. Afslutning på flerårig udgravningskampagne (AUD 1991, 253), hvor hele den sydøstlige del af
stenalderøen er blevet totalt udgravet. Den resterende det af bopladsen på øens sydspids vil nu blive
søgt fredet
DJM 2123

Esben Kannegaard

Bebyggelse - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Ældre stenalder
Skaldynge - Ældre stenalder

267. Frederiksdalvej
14.03.10 Vorup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom/æ.rom.

sb. 13. Efterundersøgelse på landsby med 14 individuelt indhegnede gårdsanlæg samt fire huse uden
umiddelbar gårdstilknytning (AUD 1991, 256)
KHM 274/89

Søren Berthelsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

268. Rosengård
14.04.09 Udbyneder

Hellekiste

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 74. Undersøgelse af en 0,35 x 1 m stor hellekiste, sat af seks bære- og tre dæksten, dækket og tætnet
med små marksten, fliser og småheller. Kisten, der ikke indeholdt fund, skal tidsmæssigt sikkert
placeres i overgravstid
KHM 0260
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Ernst Stidsing

269. Filmhøjskolen
14.05.03 Ebeltoft

Højryggede agre/kogestensgruber

Andet anlægsarbejde

J./nyere tid

sb. 117, 119. Området ligger i stærkt kuperet terræn og har ikke været dyrket i et halvt århundrede. Ved
en prøvegravning blev der registreret rester af højryggede agre. Endvidere blev der fundet enkelte skår,
formodentlig fra jernalder, samt registreret et par kogestensgruber
EBM 316

Pauline Asingh

Andre anlæg/diverse - Jernalder
Ager/mark - Nyere tid
Grube - Udateret

270. Askildhøj
14.05.06 Helgenæs

Høj/brandgrave

Diverse

Yngre bronzealder

sb. 2. Udgravning i fredet gravhøj, der ligger ved en kystskrænt. Højen, der er truet af nedstyrtning på
grund af erosion, er 9 m i diameter og 1 m høj. Der fandtes 3 gravkister med brændtbensbegravelser
samt spor efter endnu en brandgrav i højens centrum. 2 af kisterne var sat af mindre fliser og håndstore
sten, og på den ca. 90 x 30 cm store kistebund lå brændte knogler. En kiste indeholdt desuden en
bronzekniv med korsformet fæsteknap. Den tredje kiste var opført af 4 heller, alle med den flade side
ind mod det 45 x 30 cm store kisterum, hvor der fandtes brændte knogler, 1 ragekniv, 1 pincet og 1
kniv af bronze. Alle oldsager kan dateres til per. IV. Den tørveopbyggede høj med tætstillede randsten
blev retableret efter undersøgelsen og overlades nu til naturens lunefulde kræfter
EBM 48

Pauline Asingh

Gravhøj - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

271. Fårup Plantagevej
14.06.02 Fårup

Boplads

Råstof

Ældre romersk jernalder

sb. 31. Søgegrøftundersøgelse på ca. 6.000 m2 hvor der fremkom velbevarede strukturer i form af
hegnsgrøfter, hustomter, stenlægninger og kulturlag fra boplads, der kan dateres til ældre romersk
jernalder. På området undersøgtes desuden en våbenbrandgrav. En egentlig undersøgelse blev ikke til
noget, da råstofindvindingen blev opgivet. Der er ved lokaliteten tidligere undersøgt boplads samt grave
fra samme periode (AUD 1991, 265)
KHM 0201

Søren Berthelsen
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Romersk jernalder

272. Assens
14.07.01 Falslev

Bopladser

Vejanlæg

St./y.br/æ.j.

Rekognosceringen gav fund fra sten-, yngre bronze- og ældre jernalder. Den efterfølgende
prøvegravning gav ikke anledning til yderligere undersøgelse
KHM A/0084
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Folmer Christiansen
Søren Berthelsen

273. Ormehøj I
14.07.02 Hem

Gravhøj/ardspor

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder

sb. 1. Partiel undersøgelse af en røse på 12 x 1 m, hvor der centralt fandtes en 1,75 x 2,75 m stor
kammergrav 1,75 m under den oprindelige overflade. I graven blev der fundet en guldfingerring samt
fragmenter af en jernkniv, drikkehornsbeslag af bronze og tre lerkar. Den spredte beliggenhed af de
fragmenterede lerkar tyder på, at graven har været udsat for plyndring. Graven kan dateres til
slutningen af yngre romersk jernalder. Under højen var der ardspor med indlejrede skår fra ældre
jernalder
KHM 0245

Folmer Christiansen

Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Ager/mark - Ældre jernalder

274. Kongenshøjvej
14.07.06 Mariager Ls

Runddysse

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 219. Efterundersøgelse af indgangsparti i runddysse (AUD 1985, 254), hvor det blev konstateret, at
det tidligere påviste pæreformede kammer ikke havde en egentlig gang, men mundede direkte ud i
højsiden. Endvidere iagttoges et udrømningslag med knogler, MNIa keramik og 2 ravperler, der
dækkedes af en flad stendynge. Herpå fandtes ildsted og måltidsrester (østers, dyreknogler) samt
skrabere og skår af flere knuste MNIb lerkar. I et moderne stenbed, der dækkede indgangspartiet,
fremkom en senneolitisk bennål
KHM 182/84

Ole A. Schmidt

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

275. Sem bakker I
14.07.08 Sem

Grube

Plantning

Yngre stenalder

sb. 53. Efterundersøgelse af neolitisk grube, diameter 1,0 m og bevaret dybde 0,10 m, der forinden var
tømt af amatørarkæolog, hvorved der var optaget 2 klokkebægre, henholdsvis 12 og 16 cm høje.
Lerkarrene, hvoraf det mindste er ornamenteret, havde angiveligt ligget fladtrykte side by side, centralt
på grubens bund. Der fremkom ved museets undersøgelse, bortset fra supplerende skår og lidt
bopladsmateriale, ikke yderligere genstande. Objektet synes at have sakral karakter
KHM 1990/0168

Ole A. Schmidt

Grube - Yngre stenalder

276. Golfgården III
14.08.05 Ørsted

Langdysse/brandgrave

Andet anlægsarbejde

Y.st/æ.rom.

Partiel undersøgelse af formodet langdyssetomt. Anlægget var så dårligt bevaret, at det ikke skønnedes
værd at totalundersøge. Der fandtes ingen sikre spor af randsten eller kammer, men af genstande
fremkom der en del spredtliggende, ildskørnet flint, nogle få MNI-skår og heftet til en type I dolk. I og
omkring den formodede højs sydøstende fremkom der 13 brandpletter med ukarakteristiske ældre
jernalderskår
KHM 0156
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

277. Dytmærsken
14.09.08 Randers

Kulturlag

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 61. Registrering af gulvlag fra et middelalderligt hus, kulturlag fra 15-1700-tallet samt en udateret
brønd
KHM 0185

Inger Marie Hyldgaard

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

278. Houmeden
14.09.08 Randers

Kulturlag/grave

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 64. I nogle små udgravningsfelter under et hus blev der undersøgt og dokumenteret kulturlag, en
brønd samt to grave. Disse kan sandsynligvis knyttes til det middelalderlige helligåndsklosters kirkegård
KHM 0246

Inger Marie Hyldgaard

Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kloster - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

279. Fløjstrup Skovgård
14.10.06 Hørning

Boplads

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

sb. 37. Afsluttende undersøgelse af hustomt i flere faser med ornamenteret lerarne og bevarede rester af
vægforløb
KHM 422/72

Inge Kjær Kristensen

Bebyggelse - Romersk jernalder

280. Moeskjærgård 111
14.10.06 Hørning

Hørbrydegrav

Dyrkning

Nyere tid?

sb. 53. Undersøgelse af anlæg, der før undersøgelsen blev tolket som en jordfæstegrav fra yngre
jernalder, men som viste sig at være en såkaldt brydegrav til tørring af hør. Graven var 0,5 x 7,2 m i
flademål og bevaret i en dybde af 0,8 5 m. I bunden af graven var der et kompakt trækulslag (prøver
heraf er indsendt til C14 datering). I det 1,8 x 2,7 m store udgravningsfelt blev der registreret yderligere
tre formodede brydegrave
KHM 0017
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Folmer Christiansen
Søren Berthelsen

281. Moeskjærgård V
14.10.06 Hørning

Vejanlæg

Dyrkning

Middelalder

sb. 55. Partiel undersøgelse af vej af håndstore sten. I en sænkning bestod vejforløbet af en 2,9 m bred
trælagt vejbane, der kunne følges over ca. 18 m. Denne bestod af tætliggende, tværlagte stammer og
grene og enkelte plankelignende stykker. Nord for sænkningen løber vejen over i en vifte af
hulvejsagtige hjulspor. Adskillige steder kunne der måles hjulspor med en sporvidde på 1,1-1,2 m. Den
trælagte vej er foreløbig dendrokronologisk dateret til 1091 + 10 - 15 år
KHM 0170

Folmer Christiansen

Vej/bro - Middelalder

282. Moeskærgård VI
14.10.06 Hørning

Boplads/gravplads

Plantning

Yngre stenalder

Prøvegravning i lavtliggende område, hvor der fremkom gruber og kulturlag, der kan keramikdateres til
MNI og SN. Endvidere afdækkedes et øst-vest orienteret 45 m langt U-formet anlæg med indgangsparti
i østenden. Der er formodentlig tale om et tidligneolitisk gravanlæg. Undersøgelsen vil blive fortsat
efteråret 1993
KHM 0180

Reno Fiedel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

283. Kovedt Slot
14.10.07 Koed

Voldsted

Dyrkning

Middelalder

sb. 77. Prøvegravning for at vurdere anlæggets bevaringstilstand og få et fingerpeg om alder og
karakter. Smalle, opfyldte voldgrave sås på de tre undersøgte sider af anlægget, og rester af en bygning
på den nordlige del af banken. I voldgraven nord herfor var der brændte lerklumper og træstykker og få
stykker tegl. Keramikken fra voldgravene var domineret af sortgråt uglaseret lertøj. Daterbare stykker,
bl.a. stentøj, stammer fra 13 -1400-tallet
DJM 2460

Lisbeth Wincentz

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

284. Blakbjerg
14.10.11 Marie Magdalene

Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 47. Undersøgelse på gammelkendt lokalitet. Af 9 delvist undersøgte gruber langs kanten af et ca. 10
ha stort bopladsområde, havde nogle karakter af systemgrave, opfyldt med skallag og affald. Centralt
på plateauet undersøgtes stolpehuller, grube med skubbekværn og et par tragtbægre, samt et kulturlag
med keramik, flintaffald, flint- og stenredskaber og et lerkliningslag. Desuden foretoges systematisk
opsamling og kartering af mere end tusinde redskaber. Alt fundmaterialet dateres til TNC/MNI
DJM 2455
Bebyggelse - Yngre stenalder

Lisbeth Wincentz

285. Hevringholm Strand
14.10.20 Vivild

Boplads

Selvvalgt forskning

Stenalder

Undersøgelse af forhistoriske strandlinjer ved Grund Fjords fossile udmunding i Aalborg Bugt. Ved
rekognoscering er der fundet flintkoncentrationer fra sen Ertebøllekultur og TN. Undersøgelsen
fortsætter i 1993
KHM 0254

Reno Fiedel

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

286. Søndergård III
14.10.20 Vivild

Boplads/gravplads

Dyrkning

Y.br./æ.rom.

Undersøgelse af gruber keramikdateret til yngre bronzealder og to jordfæstegrave fra ældre romersk
jernalder. Gravene, en mands- og en kvindegrav, lå parallelt og tæt sammen og var markeret med et
stentæppe af nævestore sten. I hver grav fandtes 11 velornamenterede lerkar og metalgenstande af jern
og bronze, dog ingen fibler
KHM 0168

Reno Fiedel

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

287. Nybro II
14.11.01 Bregnet

Kulturlag/brønd

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 217. Undersøgelse ved tidligere fjordarm. En 13 x 5,5 m stor og op til 0,5 m dyb, fladbundet
sænkning i terrænet indeholdt 3 stratigrafisk adskilte kulturlag fra hhv. klassisk Ertebøllekultur, tidlig
mellemneolitisk tragtbægerkultur og MN V med enkelte grubekeramiske elementer. Kulturlagene var
rige på bopladsflint og lerkarskår og indeholdt desuden knogler og skaller. En delvist stensat brønd, 1,2
m dyb, var anlagt i tilknytning til den mellemste fase (tidlig MN). Anlægget tolkes som en
vanderosionsrende, der er opfyldt med kulturlag fra skiftende tiders ophold på næsset. Den undersøgte
brønd er sandsynligvis anlagt ved et naturlig kildevæld. Der var ikke bevaret yderligere anlægsspor på
næsset
EBM 336

Pauline Asingh

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

288. Stegelykke
14.11.01 Bregnet

Hustomter/landsby

Dyrkning

Midd./nyere tid

sb. 226. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 272) med henblik på at fastslå bebyggelsens udstrækning og
bevaringstilstand. Der fandtes en tæt koncentration af bebyggelsesspor over størstedelen af området,
herunder velbevarede rester af hustomter,lergulve, brolægninger, ovne, hegns- og vejforløb, måske en
smedje samt kulturlag. Også anlægsspor, der kan have sammenhæng med teglproduktion (AUD 1989,
315) blev registreret. Efter aftale med statsskovdistriktet er det besluttet at friholde et areal på knapt 2,5
ha for fremtidig jordbearbejdning
EBM 289
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Pauline Asingh

289. Vendehøj II
14.11.04 Hornslet

Boplads

Råstof

Førrom./æ.rom.

sb. 64. 13-14 hustomter blev undersøgt, hvoraf der kunne udskilles syv individuelt indhegnede
gårdsanlæg. Skønsmæssigt dækker det ca. 2.600 m2 store undersøgte område 15-20% af hele
landsbyens areal. Tidligere er der undersøgt godt 30 brand- og jordfæstegrave fra ældre romersk
jernalder på lokaliteten
KHM 0244

Søren Berthelsen
Folmer Christiansen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Århus Amt
290. Borum Eshøj
15.01.01 Borum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre bronzealder

sb. 60. Afgravning af et 12 x 60 m stort areal. I den afrensede flade blev der fundet 10 anlæg, bl.a. et
aflangt markildsted på 95 x 130 cm. I dette fandtes skår tilhørende et par lerkar fra ældre bronzealder.
Sandsynligvis hører de fundne anlæg til en boplads, der er samtidig med Eshøjene
FHM 3812

Niels H. Andersen

Bebyggelse - Ældre bronzealder

291. Sommerlyst I-II
15.03.06 Skejby

Boplads/gravplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./æ.rom.

sb. 18, 20. Undersøgelse af 17 huse/gårdsanlæg, hvor der kunne konstateres adskillige faser, bl.a.
genopførelse efter brand. Der var desuden lejlighed til at gøre en række iagttagelser omkring
bebyggelsen og dens udvikling. Godt 200 m nord for bopladsen undersøgtes en gravplads med 15
jordfæstegrave og 3 brandgrave fra ældre romersk jernalder. Jordfæstegravene indeholdt ofte lerkar,
medens andre oldsager var mere sjældent forekommende. Gravpladsen, der kan dateres til ældre
romersk jernalder, antages at høre til en boplads, der ligger ca. 300 m mod sydvest
FHM 3791, 3792

Bjarne Henning Nielsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

292. Kannikegade
15.03.11 Århus

Kulrurlag

Andet anlægsarbejde

Æ.st./vik./midd.

sb. 80. I en eksisterende bygning beliggende umiddelbart inden for den byvold, som i vikingetid og
middelalder omgav Århus, blev der anlagt et udgravningsfelt ca. 2,25 x 9,0 m. Herved fandtes
byaflejringer omfattende perioden ca. 900 1300. Lagene indeholdt kun få anlæg; men et ildsted og en
stenlagt vej fra tidlig middelalder bør dog nævnes. Blandt genstandsfundene kan især noteres en
betydelig koncentration af kammageraffald fra tidlig middelalder, fundet inden for et snævert område. I
de marine sandlag under Århusådalens gamle vegetationsoverflade fandtes i kote 2,0 m et tyndt
kulturlag fra stenalderen bl.a. indeholdende et fragment af en kerneøkse
FHM 3762
Kulturlag - Ældre stenalder
Kulturlag - Vikingetid
Kulturlag - Middelalder

H.J. Madsen

293. Stavtrup
15.04.04 Kolt

Gård

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 66. Undersøgelse, hvor der blev påvist en 15 x 5 m stor, øst-vest vendt hustomt med stolpehuller i
vægforløbene. Keramikfund daterer huset til 1200-årene. Syd for huset fandtes en ca. 2,5 m dyb brønd
uden træ- eller stenforing. På bunden af denne lå 2 knuste lerkander, der også kan henføres til 1200årene. Spredte keramikfund i udgravningsområdet viser, at stedet har været bebygget op gennem
middelalder og renæssance. Umiddelbart nord for hustomten fandtes rester af en gård nedrevet omkring
år 1900. Fundene afspejler tilsyneladende kontinuerlig bebyggelse på stedet i perioden 13.-19.årh
FHM 3474

Jens Jeppesen

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

294. Trælborg
15.04.09 Tiset

Voldsted

Selvvalgt forskning

jernalder

sb. 10. Ved Århusåens øvre løb strækker et markant næs sig ud i ådalens enge. Næsset bærer navnet
Trælborg, og en luftrekognoscering afslørede her en mørk, bueformet figur, som måske kunne antyde
forløbet af en voldgrav. Ved en prøvegravning viste det sig at holde stik. 10 udgravningsfelter
hovedsagelig i form af søgegrøfter lokaliserede en 165 m lang voldgrav, som i en bue har afskærmet
næsset mod landsiden. Voldgraven var ca. 3 m bred og 1 m dyb, og i et af de udgravede partier sås
nedskredet materiale fra en vold langs indersiden. I gravens fyld fandtes enkelte lerkarskår fra stenalder
og jernalder. Selve borgområdet, der omfatter ca. 1 ha, blev kun undersøgt med 3 små felter, som ikke
gav nævneværdige resultater
FHM 3807

Jens Jeppesen
H.J. Madsen

Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

295. Lisbjerg Kirke
15.06.04 Lisbjerg

Kirke

Diverse

Middelalder

Prøvegravning i skibet, hvor det blev konstateret, at der var ældre kulturlag og begravelser under
kirkens oprindelige mørtelgulv. Muligheden for i fremtiden at påvise en eventuel forgænger for den
nuværende kirke skulle således være til stede
NM II 80/92

H.J. Madsen
Morten Aamann Sørensen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Skanderborg Amt
296. Hårup
16.01.05 Linå

Høj

Diverse

Yngre stenalder

sb. 120. Ved en mindre undersøgelse påvistes bevaret højfyld og spredte randsten, men højens centrale
parti var ødelagt af en recent nedgravning
SIM 2/1992
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen

297. Holmstol Mark
16.01.09 Skannerup

Høj

Diverse

Ældre romersk jernalder

sb. 67. Undersøgelse af en stærkt forstyrret, overpløjet høj. Centralt i højen fremkom en 3,2 x 2,9 m
stor, stenpakket jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder, der rummede 13 lerkar, 1 bæltespænde, 1
lansespids, 1 skjoldbule, 2 knive, 1 ragekniv og 1 syl af jern. Hele højens overflade har oprindelig
været dækket af en tæt brolægning af nævestore sten, heriblandt mange knusesten. Langs højfoden
fandtes en enkelt række af ca. 0,5 m store sten, heraf en med 9 skåltegn
SIM 18/1992

Knud Bjerring Jensen

Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

298. Tvilum Kloster
16.01.14 Tvilum

Kloster

Selvvalgt forskning

Middelalder

Ved fortsat undersøgelse (AUD 1990, 285) er der nu skabt klarhed over hovedanlæggets dimensioner.
Et enkelt sted var der spor, som tyder på, at sydfløjen har været forsynet med en træbygget klostergang
på gårdsiden konstrueret med stolper stående på flade sten. Dette grundmurede, sluttede anlæg er
formentlig opført i 1400-tallet og synes at erstatte flere mindre huse, hvoraf et enkelt var opført i
teglsten, mens andre var bygget af træ eller i bindingsværk. Umiddelbart syd for kirkegårdsdiget blev
der påvist dele af et par arbejdsgruber, hvor man har oparbejdet råjern (kloder) til smedejern. Gruberne
har været gravet ca. 3/4 m ned i jorden undtagen i midten, hvor man har ladet et parti stå; her har essen
nok været. Et let stolpebåret tag har skærmet arbejdsgruben. Regnskaber fra 1500-tallet viser, at i hvert
fald i Voel, har bønderne leveret jernkloder udvundet af myremalm som afgift til klosteret. Længere
mod syd, hvor en bæk har været opstemmet til en lille dam, fandtes en række kraftige stolper (dateret til
1474), som formentlig stammer fra et hus. Forud har der på stedet været en teglstenssat brønd. En grøft
synes at have ført fra klosterets hovedanlæg ned til dammen
SIM 30/1990

Hans Krongaard Kristensen

Kloster - Middelalder

299. Skanderborgvej
16.02.03 Dover

Boplads

Vejanlæg

Jernalder

sb. 243. På en sandet bakke ud mod tidligere vådområde med tidligere fund fra yngre jernalder, blev
der fundet en del af en drejekværn og iagttaget spor fra sen ældre jernalder/tidlig yngre jernalder samt
keramik og mulige stolpehuller
SBM 331

Kurt Glintborg Overgaard

Bebyggelse - Jernalder

300. Højvangen
16.02.08 Skanderup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

sb. 115. Undersøgelse af stolpehuller, ildsteder, grøftforløb og en større stenlægning. Bl.a. fremkom et
system, der så ud til at udgøre rester af et treskibet hus med 5 fag tagbærende stolper. Desuden
fremkom 45 keramikfyldte gruber, som for en dels vedkommende tolkes som lertagningshuller.
Datering på grundlag af keramik til sen førromersk jernalder, per. IIIb
SBM 346
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

301. Horndrup Holm
16.02.10 Veng

Vandmølleanlæg?

Diverse

Middelalder

sb. 49. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 302), hvor der over et større areal på begge sider samt i selve
Tåning Å, er påtruffet pælerester. I 1992 blev der udgravet 8 felter med henblik på afklaring af
anlægstypen, antagelig et vandmølleanlæg. På begge sider af nuværende åleje erkendtes
dæmningsforløb, på åens sydøstside over mindst 40 m, på åens nordøstside over en strækning af mindst
70 m. De 2 dæmninger var opbygget af græstørv og forstærket med en spunsvæg af egeplanker. Ifølge
dendrodateringerne har dæmningens første fase været omkr. 1095, med reparation engang i første
halvdel af 1100-tallet
SBM 125

Anne Bloch Jørgensen

Vandmølle - Middelalder

302. Torvet
16.03.03 Horsens

Torveplads

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 41. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 303) nu med en total afgravning af Torvet syd for Vor Frelser
Kirke i Horsens. I alt udgravedes ca. 1.200 m2 hvad der gjorde det muligt at følge torvets udvikling fra
dets etablering i 1300-årene frem til 1600-tallet. Hertil kommer, at det endnu en gang lykkedes at få
kontakt til byens vikingetid, idet der registreredes dele af et krumvægget langhus, 27 x 7 m, som kan
dateres til 1000-tallet og dermed tidsmæssigt relateres til en skelgrøft, som i 1991 registreredes i
Borgergade 75 m øst herfor. Det viste sig, at torvekirken, nuværende Vor Frelser, middelalderens Sct.
Ibs kirke, oprindeligt opført som kongeligt kapel og i 1351 overdraget til johanitterne, i begyndelsen af
1300-årene i en kort periode har været befæstet med en 7 m bred og 2 m dyb voldgrav. Kirken har på
dette tidspunkt været mindre end i dag, idet undersøgelsen viste, at i hvert fald søndre sideskib og
formodentlig samtidig hermed også tårnet er bygget til i 1300-tallets midte, hvor kirken også blev
forsynet med et nu nedrevet våbenhus, af hvilket der var bevaret kampestensfundamenter og de tre
nederste skifter munkesten. Efterfølgende er våbenhuset blevet forsynet med en kampestenssat færist,
som var bygget sammen med våbenhusfundamentet. Endvidere tyder iagttagelse af kraftige
kampestensfundamenter både nord og syd for kirkens kor lidt inden for sideskibenes murflugt på en
planlagt, men ikke fuldført korudvidelse i gotisk tid. Selve torvepladsen synes anlagt samtidig med de
store omlægninger af byen omkr. 1300; den ældste torvebelægning, af piksten var ældre end
befæstningen af kirken, og der registreredes en række torvebelægninger af forskellig beskaffenhed fra
denne tid og frem til 1600-tallets begyndelse. Mest karakteristisk var en belægning med meget stort
indhold af knust tegl, formentlig fra omkr. 1400. Torvet har dog ikke stået som en fuldstændig åben
plads, men har været præget af en række bygninger. Langs torvets vestlige side udgravedes en
kampestenssyld på ca. 8 x 9 m, som har båret en bygning, der langs sydfacaden har haft en ca. 2 m bred
tilbygning, der tolkes som en søjlegang. Bygningens beliggenhed og anselige størrelse taler for, at
sylden er rester af byens middelalderlige rådhus. Bygningen er opført efter, at voldgraven omkring
kirken er fyldt op og direkte oven på voldgravsfylden. Opførelsestidspunktet må henføres til 1300tallets anden halvdel, og bygningen har haft en funktionsperiode på op mod 100 år. Vest og syd for det
formodede rådhus, hvor gaden Kippervig i dag munder ud i hovedgaden, Søndergade, registreredes
rester af fundament og munkestensmur fra et senmiddelalderligt stenhus. Langs med den vestlige ende
af Vor Frelsers søndre sideskib udgravedes en række kvadratiske teglstensfundamenter, der omkr. 1400
må have båret nogle lette konstruktioner, formodentlig af træ, som har været bygget op mod kirken. Der
må være tale om en række handelsboder. At der har været livlig handel på denne del af torvet bevidnes
af et meget stort antal mønter fundet i bodernes gulvlag. Endelig udgravedes i torvets sydøstlige hjørne
rester af endnu et hus i form af en syldstensrække med en længde på mindst 27 m, gulvlag og
tagbærende stolper. En af disse er dendrodateret: til 1433. Huset har dog flere faser, idet den østlige
ende var placeret oven på nogle meget store affaldsgruber, som har bevirket så kraftige sætninger, at det
to gange har været nødvendigt at forhøje den østligste del af sylden
HOM 610, 570
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Jørgen Smidt-Jensen

303. Østerlund
16.03.06 Tamdrup

Høj

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 6. Prøvegravning af en overpløjet høj. Området var dog så ødelagt af grustagning, at alle spor af
højen var fjernet
HOM 643

Orla Madsen

Gravhøj - Udateret
Gravplads/grav - Udateret

304. Dødeåen
16.04.06 Sønder Vissing

Vadested/opstemning

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

Udgravning af et vadested, lagt af sten, sand og grene, som yderst var støttet og afgrænset af to
parallelle stolperækker. Vadestedet var ca. 8 m bredt og af ukendt længde. Stolperne var af bøgetræ at
dømme efter deres bevaringstilstand, og et skår under anlægget var sandsynligvis ikke af særlig høj
alder
HOM 689

Orla Madsen

Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

305. Vinding
16.04.10 Vinding

Høj

Dyrkning

Y.st./y.br./æ.j.

sb. 74. Overpløjet enkeltgravshøj med rester af en 5,1-5,25 m stor, stenfyldt ringgrøft. Den tilhørende
enkeltgrav var bortpløjet. I kanten af højen fremkom en dyb, stenpakket urnegrav fra yngre bronzealder
samt gruber fra tidlig førromersk jernalder. I pløjelaget over højen fandtes spredte skår fra en itupløjet
grav fra ældre romertid
SIM 1611992

Knud Bjerring Jensen

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

306. Vinding
16.04.10 Vinding

Gravplads

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

sb. 102. Undersøgelse af en lille sluttet jordfæstegravplads, der har udgjort en separat plads på den store
Vindinggravplads fra ældre romersk jernalder. Der udgravedes en 3,2 x 1, 7 m stor jordfæstegrav med 8
lerkar, 1 jernkniv og 1 rembeslag af bronze. Desuden udgravedes 7 ca. 1,5 x 0,7 m store barnegrave,
hvoraf de 3 rummede 1-2 lerkar
SIM 17/1992
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Knud Bjerring Jensen

307. Ejer Baunehøjskolen
16.05.07 Ovsted

Affaldsgrube

Andet anlægsarbejde

Y.st./førrom.

Undersøgelse i et område, hvor der tidligere er fundet førromerske slaggegruber og såkaldte
offergruber. Der registreredes et antal gruber og nogle få stolpehuller; i en grube lå store mængder af
keramik, brændte knogler, en enkelt jernslagge samt en senneolitisk flintøkse. Dateringen til førromersk
jernalder, per. I
SBM 346

Kirsten Prangsgaard

Grube - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder

308. Fuldbro Mølle
16.05.10 Tåning

Vadested/bro

Diverse

Germansk jernalder

sb. 47. Fortsatte undersøgelser ved Fuldbro Mølle (AUD 1991, 309), hvor der fandtes et stenbrolagt
vadested, som fortsætter i et træbygget anlæg, antagelig en bro, begge dele tæt op til Mossøs bred.
Dendrodateringerne viser, at såvel den sten- som træbyggede konstruktion går tilbage til 600-årenes
midte. Komplekset skal ses i sammenhæng med pæleværk, der tidligere er iagttaget umiddelbart op
hertil, og som hører hjemme i 700- og 1000-årene
SBM 284

Anne Bloch Jørgensen

Vej/bro - Germansk jernalder

309. Sattrup
16.05.15 Østbirk

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre romersk jernalder

Udgravning af ca. 800 m2 af et bopladsområde fra yngre romersk jernalder. Der fandtes ingen regulære
hustomter, men en brandplet, en del gruber og 2-3 parallelt løbende hegn. Bebyggelsens centrale
område ligger sandsynligvis umiddelbart nord for det udgravede område
HOM 706

Orla Madsen

Bebyggelse - Romersk jernalder

310. Hedegård
16.06.01 Ejstrup

Gravplads/huse?

Dyrkning

Jernalder

sb. 200. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 310) for at finde gravpladsens afgrænsning mod øst, syd og
nord. Dette lykkedes mod nord og syd, medens der bør suppleres med enkelte søgegrøfter mod øst. I alt
udgravedes ca. 5.000 m2 (AUD 1991, 310). Der udgravedes eller optoges som præparat 51 grave
fordelt på 28 brandgrave, 16 jordfæstegrave og 7 bigrave. Gravene indeholdt ligesom de tidligere
undersøgte mange metalgenstande. Her kan fremhæves 2 grave med guldfingerring, 1 grav med
smeltedråber af guld, 1 grav med bøjlespore, en del våbengrave og 2 grave, som klart overgår de øvrige
i rigdom. Begge grave er stadig under udgravning, hvorfor der ikke kan gives særlig fyldestgørende
oplysninger om dem. I det ene tilfælde findes dog et af varme stærkt omdannet bronzefad, medens den
anden grav bl.a. indeholdt en ringbrynje. Ringbrynjen er utrolig fint lavet af i diameter ca. 0,5 cm store
jernringe. Igen blev der fundet huse fra den bebyggelse fra ældre og yngre germansk jernalder, som
findes over den nordlige del af gravpladsen. En nord-syd vendt jordfæstegrav med kiste i form af et
halvt trug og gravgaver i form af 3 gule glasperler, 2 tenvægte, 1 ringspænde af bronze og en jernkniv
skal sandsynligvis også dateres til denne fase. Graven lå østligt på gravpladsen
HOM 151
Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

Orla Madsen

311. Boest Mose
16.06.05 Nørre Snede

Depotfund

Dyrkning

Y.st./æ.br.

sb. 484. Er tidligere gjort fund af 2 velbevarede randlisteøkser og en lansespids førte til, at disse blev
erklæret for danefæ, og at finderen udpegede fundstedet, hvorefter der blev foretaget detektorafsøgning
af hele området. Ved denne fandtes dog ingen yderligere genstande fra det formodede depotfund
HOM 699

Orla Madsen

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre ste
Depotfund/skattefund/offerfund - Ældre bro

312. Stenbrogård
16.06.06 Them

Gruber

Dyrkning

Ældre romersk jernalder

Ved en mindre undersøgelse påvistes en række gruber med støre mængder keramik fra ældre romersk
jernalder
SIM 1311992

Knud Bjerring Jensen

Grube - Romersk jernalder

313. Ålevej
16.06.07 Tørring

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

Undersøgelse af ca. 2.000 m2 med dele af en landsbybebyggelse fra vikingetiden. Den østlige ende af
et stort langhus og 3 grubehuse blev udgravet, og samtidig fandtes fundamentsgrøften til et hegn, hertil
sporadiske rester af endnu et par hegn samt adskillige gruber med ristet myremalm. Det fundne hegn
løb øst-vest, tværs over det tilgængelige udgravningsareal, over en strækning på 100 m. I
fundamentsgrøften har der med 5-7 m afstand stået en kraftig stolpe. I hegnet blev der fundet
vikingetidskeramik. Hegnet danner en grænse mod syd ned mod et fugtigt engareal og må således have
afgrænset bebyggelsen som et toftehegn og være en del af den ældste opdeling mellem gårdene i det
nuværende Tørring fra vikingetiden. Gruberne med myremalm er ældre end vikingetidshegnet. En
række supplerende søgegrøfter viser, at der i store dele af det fugtige område syd for bebyggelsen er
gravet myremalm til en større jernproduktion, måske fra ældre vikingetid
VKH 1561

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Bebyggelse - Vikingetid

Vejle Amt
314. Nøttrupvej
17.01.03 Bjerre

Keramikovn

Andet anlægsarbejde

Førromersk jernalder

På et vestvendt skrånende terræn ned mod tidligere vandfyldt vig udgravedes resterne af en
keramikovn, delvist nedgravet i undergrundsler. Keramik daterer anlægget til sen førromersk jernalder
og kan dermed have forbindelse med AUD 1991, 317
HOM 671
Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde

Mariann Hahn-Thomsen

315. Glud
17.01.04 Glud

Stenlægning

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 20. Der fandtes ingen spor af det sb.registrerede megalitanlæg, men i stedet en ca. 8,6 x 1,6 m stor,
regelmæssig lagt stenlægning langs en lavning på et moselag
HOM 740

Niels Milan Petersen

Andre anlæg/diverse - Udateret

316. Glud
17.01.04 Glud

Trædestensrække

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 18. Kendt og i 1984 delvist undersøgt trædestensrække dateret til ældre romersk jernalder i eng syd
for Glud. Desuden fandtes 5 sten i den nordvestlige del af rækken, der blev registreret
HOM 741

Niels Milan Petersen

Vej/bro - Romersk jernalder

317. Skjold Å
17.01.04 Glud

Vej

Andet anlægsarbejde

jernalder

sb. 22. Påvisning af spor efter stenlagt vej over tidligere vådområde. Andre dele af denne vej er
undersøgt i 1984 og dateret til jernalder
HOM 742

Niels Milan Petersen

Vej/bro - Jernalder

318. Skjold Å
17.01.04 Glud

Vej/vadested

Andet anlægsarbejde

Udateret

sb. 22. Påvisning af spor af stenlagt: vej/vadested over tidligere vådområde
HOM 743

Niels Milan Petersen

Vej/bro - Udateret

319. Neder Vrigsted
17.01.13 Vrigsted

Boplads/grav

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder

sb. 27. Undersøgelse af et 197 m langt og 4,5 m bredt område på forholdsvis flad mark med gruber,
kulturlag og en mulig barnegrav. Fundene daterer alle de forhistoriske anlæg til senneolitikum
HOM 676
Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Mariann Hahn-Thomsen

320. Ullerup
17.03.03 Fredericia

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Æ.rom./vik./midd.

Punktundersøgelser på et stort areal nær den nedlagte Ullerup kirke. Ældst er en bebyggelse med gårde
fra tidlig førromersk jernalder, hvor et langhus og et mindre hus undersøgtes. To garde undersøgtes i en
bebyggelse fra ældre romersk jernalder; hver af disse bestod af et 20 m langt hus og 2 mindre huse.
Landsbyens øvrige bebyggelse blev lokaliseret ved søgegrøfter. Ca. 100 m fra landsbyen undersøgtes
en enkeltgård i 2 faser, ligeledes fra ældre romersk jernalder, og fra vikingetid en meget velbevaret
hustomt med grebning i øst og vægstolpehuller. Tæt ved kirketomten påvistes 2 enkeltgårde fra ældre
romersk jernalder. Ved Ullerup Bæk udgravedes næsten hele den middelalderlige landsby, Lille
Ullerup, der blev nedlagt ved midten af 1600-tallet. Her undersøgtes 10 langhuse fra middelalder og
renæssance, der repræsenterer flere faser af to gårde. I den ældste fase havde husene endnu svagt buede
langvægge
VKH 1565

Jakob Kieffer-Olsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

321. Tårup
17.03.04 Taulov

Høj?/grave

Vejanlæg

Y.st/æ.br.

Udgravning af den hidtil største overpløjede gravhøj i Danmark. Den havde bevaret græstørvsopbygget
højfyld i 2 m højde, men fremtrådte som en naturlig jævn bakke. Højens centrum var desværre
bortgravet ved motorvejsgravningen. Højens diameter er 58 m, og den er omgivet af en 2 m bred og op
til 2 m dyb, spidsbundet grøft. Ved et meget heldigt fund af lerkarskår fra tilgroningsfasen i den
omgivende grøft kan færdiggørelsen af hele gravhøjen med den omgivende grøft dateres til ældre
bronzealder. I vestdelen har denne gravhøj helt omsluttet en neolitisk runddysse, således at
dysseanlægget var intakt bevaret med en dæksten over kammeret, et totalt stendække af mindre sten,
samt randsten der stod med en diameter på ca. 10 m. Rundt om randstenene fandtes to
skårkoncentrationer fra offerlerkar fra TN C, der må angive dyssens opførelsestidspunkt. I dyssens
højfyld fandtes bopladsrester med flint og lerkarskår fra TN C. Den oprindelige begravelse var ikke
bevaret i selve kammeret. Derimod fandtes en grav fra enkeltgravskulturens overgravstid med to
retvæggede lerkar, en stridsøkse og en flintøkse, samt et gennemboret hoved til en trækølle eller
lignende. Oven i denne grav var der i selve kammeret sat en lille stenkiste, desværre uden gravgods.
Sekundært oven i dyssen var der anlagt fire jordfæstegrave fra SN, en grav med spor efter et trækar og
et lille lerkar. I en anden grav fandtes et lille lerkar, og en tredje grav indeholdt kun en lille flintdolk.
Disse grave var dækket af en tilhørende jordhøj. Storhøjen kunne dermed følges i 3 byggefaser,
startende med opførelsen af en mindre høj, beliggende ved siden af den ovennævnte SN-høj. De senere
højfaser har derefter sammenbygget de to mindre høje, således at der til sidst var dannet en meget stor
høj
VKH 1584
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Lone Hvass

322. Grønhøj
17.04.03 Hatting

Jættesrue

Restaurering

Yngre stenalder

Ved en gennemgribende istandsættelse af den fredede Grønhøjs tørmure blev der gjort iagttagelser
omkring højopbygningen og tætningen på bagsiden af tørmuren
SNS 613-0412

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

323. Harresø
17.08.05 Givskud

Grave

Råstof

Yngre stenalder

sb. 198. Udgravning af en helt udpløjet gravhøj. I sognebeskrivelsen er den i 1903 omtalt som helt
"Udgravet af opkøber Christensen, Aarhus og en Vorbasser, da de en hel dag havde optaget sten uden
at finde noget, drog de bort." Tålmodigheden havde dog ikke været stor nok, for ved udgravningen
fandtes nu i højens centrum en undergrav med en flot stridsøkse. Denne grav var dog en del omgravet,
uden tvivl ved besøget i 1903
VKH 1588

Dorthe Kaldal Mikkelsen

Gravplads/grav - Yngre stenalder

324. Klostergade
17.08.15 Vejle

Kloster

Vejanlæg

Middelalder

Undersøgelse af dele af Vejle Sortebrødrekloster, der blev nedlagt ved Reformationen. I alt blev der
udgravet 280 m2, og herved fandtes nordsiden af selve klosterkirken samt under dennes fundamentgrøft
en række stolpehuller fra en forgænger af træ. Endvidere udgravedes den vestlige syldgrøft til
klosterkirkens vestmur samt her udenfor syldgrøfter til mure, der har omkranset klostrets kirkegård.
Inde i den berørte del af klosterkirken udgravedes 27 mere eller mindre godt bevarede grave. En af
disse var delvist opbygget af munkesten. Da der fandtes flere grave beliggende ind under selve til
stensylden til klostrets vestmur, må disse grave stamme fra en ældre kirke på dette det højeste sted i
Vejle
VKH 1586

Steen Hvass
Jakob Kieffer-Olsen

Kloster - Middelalder

325. Vejle Midtby
17.08.15 Vejle

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Middelalder

sb. 18. Undersøgelse ned mod den i middelalderen kunstigt gravede møllekanal, hvor Vejles
middelalderlige mølle var placeret. Det ene af prøvefelterne blev gravet ned i 3 m dybde, før der nåedes
urørt undergrund. Men det viste sig, at der kun fandtes opfyldningslag med ganske få genstande fra sen
middelalder og renæssance, og øverst bygningsrester fra 1700-og 1800-tallet
VKH 1564
Bebyggelse - Middelalder

Dorthe Kaldal Mikkelsen

326. Jelling
17.09.04 Jelling

Bebyggelse

Andet anlægsarbejde

Y.j./vik.

Større undersøgelse, hvor den for byggeriet nødvendige afgravning af overjorden løbende blev
overvåget af en medarbejder fra Vejle Museum. Herved blev det muligt at afdække samtlige 15.000 m2
og undersøge arealet for anlægsspor. Der undersøgtes en ende af et vikingetidshus, et grubehus samt
flere gruber med en del keramik fra ældre vikingetid. Ved afgravning af overjorden i den nordlige del
af byggepladsen kunne der her, på trods af at der i denne del fandtes flere moderne forstyrrelser fra
nyere byggeri, udskilles rester af et hegn og 2 vikingetidshuse, der havde afløst hinanden. Heraf har det
ene hus, der er meget godt bevaret, helt kunnet frilægges. Det har været ca. 30 m langt og 6,57 m bredt
på midten, med jævnt rundede langsider og med særdeles velbevarede, store, fuldstændigt rektangulære
vægstolpehuller. For at finde alt af interesse, blev stolpehullernes fyld vandsoldet. Ved denne
vandsoldning fandtes ikke genstande ud over, hvad der tidligere var fremkommet ved den almindelige
udgravning. Det velbevarede langhus må ud fra sin form dateres til 1. halvdel eller midten af 900-tallet.
Omtrent 100 m syd for disse 2 huse fandtes yderligere en gård med et 30 m langt hus med fuldstændigt
bevarede væg- og tagbærende stolpehuller og en senere udvidelse i den vestlige ende. Desuden fandtes
der omkring dette hus 5 mindre huse, der kun fremstod med spor af tagbærende stolper, samt 5
grubehuse og spredte gruber, flere med ildskørnede sten. Disse huse må udgøre et samlet anlæg, hvor
husene ud fra både deres form og de fundne lerkarskår må dateres til 7.-8. årh. Tæt ved
udgravningsområdets sydvestlige hjørne fandtes en grube med keramik, der må dateres til 7. årh. De
udgravede anlæg må udgøre den østlige yderste del af en større bebyggelse, der ud fra det udgravede
materiale tilhører tidsrummet fra engang i 600-tallet til midten af 900-tallet
VKH 1570

Steen Hvass

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

327. Jelling
17.09.04 Jelling

Gravhøj/skibssætning

Diverse

Vikingetid

Arkæologiske undersøgelser i og ved Sydhøjens sydside. Der afdækkedes fragmenter af det
bautastensanlæg, der i 1941 blev påvist under denne høj. Det viser sig, at stenrækkerne ikke, som
tidligere antaget, står i et lige forløb. Begge rækker bøjer ind mod midtaksen, og alt tyder således på, at
det drejer sig om en skibssætning
NM II 117/92

Knud J. Krogh

Gravhøj - Vikingetid
Gravplads/grav - Vikingetid

Ringkøbing Amt
328. Margrethelund
18.01.02 Dejbjerg

Boplads

Selvvalgt forskning

Ældre jernalder

sb. 139. Undersøgelse af kulturlag, der dækkede over et jernalderhus i 2 faser, hvoraf den yngste
udgjordes af en brandtomt. Det viste sig, at et lerdækket, stenlagt ildsted samt et lerstampet gulv var
bevaret. Blandt fundmaterialet er en bronzesværdfæsteknap til et tveægget sværd. Dette er den 3.
jernalderbebyggelse, der er påvist omkring mosen, hvor Dejbjergvognene er fundet. Fra dette er der
500 m i sydvestlig retning til vognenes fundsted
SKJ 205
Bebyggelse - Ældre jernalder

Torben Egeberg

329. Trøstrup
18.01.06 Herborg

Høj

Diverse

Bronzealder

Efterundersøgelse af en ca. 1,5 x 19 m stor overpløjet høj, der var blevet ulovligt fjernet af ejeren. Ved
højfoden fandtes blot enkelte sten og lerkarskår fra bronzealderen
HEM 3155

Hans Rostholm

Gravhøj - Bronzealder

330. Sønderup
18.01.07 Nørre Vium

Boplads

Vejanlæg

Bronzealder

Undersøgelse af 4 kogegruber i nærheden af 2 bronzealderhuse, som udgravedes i 1979
HEM 2141

Hans Rostholm

Bebyggelse - Bronzealder

331. Skjern
18.01.08 Skjern

Løsfund

Andet anlægsarbejde

Midd./renæssance

En jernklode (barre) på 4,8 kg, nu tredelt, oprindelig firdelt, fremkom ved anlæggelse af et nyt gravsted
inden for den oprindelige kirkegårds udstrækning. En efterundersøgelse viste, at al fyld var
gennemgravet ned til ca. 2 m dybde, hvorfor en tolkning af klodens tilstedeværelse på kirkegården ikke
lader sig belyse yderligere
SKJ

Torben Egeberg

Andre anlæg/diverse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

332. Bærs
18.02.02 Estvad

Boplads

Dyrkning

Romersk jernalder

På markoverfladen sås 6-7 oppløjede hustomter. Ved en lille undersøgelse udgravedes en mindre grube
med lidt jernslagge og keramik
SMS 504A

Poul Mikkelsen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

333. Folmentoft
18.02.02 Estvad

Boplads

Andet anlægsarbejde

Yngre bronzealder?

sb. 101. Mindre undersøgelse af kogegruber og stolpehuller. Enkelte skår blev hjemtaget
SMS 528A
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Poul Mikkelsen

334. Bjørnkærgård
18.02.09 Sevel

Jernudvinding

Selvvalgt forskning

Jernalder

sb. 659. I en lavtliggende græsmark gravedes flere prøvehuller for at afgrænse en slaggedynge, som
ejeren var stødt på. Den viste sig at være ca. 8 x 10 m stor. Selve slaggelaget var ca. 15 cm tykt og
ligger ca. 280 m nord for en tidligere undersøgt jernudvindingsovn (AUD 1990, 304)
HOL 20.018

Olfert Voss
Lis Helles Olesen

Jernudvinding - Jernalder

335. Toftegård
18.02.09 Sevel

Boplads

Plantning

Jernalder

sb. 702. Udgravning af endnu et grubehus med en diameter på 3,5 m uden bevaret kulturlag (AUD
1991, 326). Datering formentlig til ca. 400, som de tidligere fundne
HOL 20.080

Lis Helles Olesen

Bebyggelse - Jernalder

336. Skovbjerggård
18.03.01 Arnborg

Vandmølle

Diverse

Nyere tid

Tomten efter en ca. 9 x 5 m stor bygning fra en vandmølle ved Rind Å blev afdækket og opmålt
HEM 3160

Hans Rostholm

Vandmølle - Nyere tid

337. Holing
18.03.06 Herning

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder

sb. 31. Udgravning på den sydvestlige del af Holingknuden, umiddelbart nord for Herning.
Undersøgelsen forventes at dække et område på mindst 70.000 m2, som skønnes at udgøre ca. 1/3 af
bopladsområdet. Der er udgravet talrige huse og hegn, et stort antal brønde samt enkelte slaggegruber
og affaldsgruber. Hovedparten af de udgravede fund er fra germansk jernalder, en mindre del er fra
vikingetid og andre perioder af jernalderen. Desuden er der anlægsspor fra historisk tid. Bebyggelserne
på Holingknuden, som på de 3 sider har været omgivet af vådområder, strækker sig antagelig fra ca.
500 f.Kr. til nyere tid
HEM 3176
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Hans Rostholm

338. Vesterdams Allé
18.03.10 Rind

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.br./førrom.

Undersøgelse af en lertagningsgrube (affaldsgrube) og 4 kogegruber inden for et 22 x 12 m stor
område. Lertagningsgruben var 2,5 m i diameter og indeholdt bl.a. skår fra overgangen
bronzealder/jernalder
HEM 3161

Hans Rostholm

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

339. Klinkegård
18.03.13 Skarrild

Boplads

Dyrkning

Ældre jernalder

Ved pløjning fremkom en 90 x 60 cm stor grube med 2 lerkar fra tiden omkring Kristi fødsel
HEM 3229

Hans Rostholm

Bebyggelse - Ældre jernalder

340. Norgesvej
18.03.20 Vildbjerg

Boplads

Vejanlæg

Ældre jernalder

sb. 49. I et 200 m langt og ca. 12 m bredt vejtracé undersøgtes huse, hegn, affaldsgruber, kogegruber
samt en brønd og en slaggegrube. Fundene er fra førromersk jernalder og yngre romersk jernalder
HEM 3220

Hans Rostholm

Bebyggelse - Ældre jernalder

341. Omgård og Sig
18.04.08 Nørre Omme

Boplads

Selvvalgt forskning

Br./j./vik.

Detaljeret kurveopmåling med totalstation på stedet for Bopladsudvalgets store udgravninger 1974-76
og senere mindre kampagner
NM I 1140/75, 2947/80
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Christian Adamsen
Jan Slot-Carlsen

342. Nørre Holmgård
18.04.12 Sønder Lem

Boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 283. Efter oppløjning af ornamenterede skår af lerkar tilhørende klokkebægerkultur, blev der
undersøgt et 6 m2 stort felt. Der fandtes mange skår af forskellige kar samt en del flint, men ingen
anlægsspor i den sandede, stenfri undergrund. Mange skår stod på højkant i undergrunden, som her
ikke er "rigtig" undergrund, men flyvesand. En dybere gravning blev ikke foretaget af hensyn til evt.
senere undersøgelse. Der må være tale om en boplads, som ligger på en lille højning delvist omgivet af
vådområder, der nu er drænet
RIM 6313

Palle Eriksen

Bebyggelse - Yngre stenalder

343. Tarp Bavnehøj
18.04.15 Vedersø

Høj/grube/ardspor

Andet anlægsarbejde

Udateret/y.rom.

sb. 4. Da en lodsejer ønskede at genopføre en næsten helt sløjfet gravhøj, blev der lavet en mindre
undersøgelse, hvor primærgraven, enkelte ardspor samt en mindst 3,5 m lang grube blev frilagt. Graven
blev ikke undersøgt, men gruben, der indeholdt tykke lag af fed ler, kunne ud fra fund af lerkarskår
dateres til yngre romersk jernalder. Grubens relation til højen kunne ikke med sikkerhed fastslås.
Senere genopførte lodsejeren højen efter Nationalmuseets mål fra herredsberejsningen 1892, for 100 år
siden!
RIM 7263

Palle Eriksen

Grube - Romersk jernalder
Ager/mark - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

344. Bostoft
18.04.16 Velling

Boplads

Dyrkning

Tidlig middelalder

sb. 23. På en pløjet mark er der tidligere iagttaget spor af 4 middelalderlige gårdtomter med en
indbyrdes afstand på ca. 100 m. Ved en undersøgelse af et 15 x 25 m stort felt fandtes foruden et op til
15 cm tykt kulturlag/gulvlag mange forskellige anlæg: stolpehuller, render, ildsteder, stenlægninger
omgivet af ler m.m. Fundmaterialet består overvejende af store mængder skår og skårflager. Dertil
kommer bl.a. et par hvæssesten og en sleben flintøkse. Sidstnævnte lå i et gulvlag og er sikkert anbragt
som værn mod ildebrand eller lignende. Der er utvivlsomt flere faser i bebyggelsen, som på grundlag af
keramikken dateres til tidsrummet 1100-1250. Sandsynligvis har den undersøgte tomt sammen med de
førnævnte tomter udgjort en tidligmiddelalderlig torp kaldet Koustrup
RIM 6606
Bebyggelse - Middelalder

Helle Henningsen

345. Vesttarp
18.04.16 Velling

Brandgrave/boplads

Dyrkning

Jernalder

sb. 25. Mindre undersøgelse, hvor der blev udgravet 14 brandgrave. Kun i 3 tilfælde var der bevaret
dele af gravene i undergrunden, ellers fandtes kun lerkarskår og mindre stumper brændte ben. Desuden
fandtes bopladsspor i form af enkelte stolpehuller, ildsteder samt kulturlag. Længere mod nord på
samme mark undersøgtes et mindre felt, hvor der lå flere større sten. Da det viste sig, at der var tale om
et ganske kompliceret anlæg, blev feltet dækket til for senere at blive undersøgt
RIM 6630

Martin Winther Olesen

Bebyggelse - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder

346. Brødbæk Øst
18.05.02 Borbjerg

Jernudvinding

Dyrkning

Førromersk jernalder

sb. 631. Udgravning af en jernudvindingsovn af Skovmarktype med arbejdsgrube i forlængelse af
ovnen. Anlægget er 2,20 x 1 m stort, medens selve ovnrummet er ca. 0,5 m i diameter. Omkring dette
var der en op til 0,4 m tyk lerkappe med åbning mod nord. Lerkappen var bevaret i op til 15 cm højde.
Slaggematerialet fra ovn og arbejdsgrube vejede ca. 95 kg. Trækul fra ovnen er C14 dateret til 100 f.Kr.
+75 kal. (K-5938)
HOL 20.081

Lis Helles Olesen

Jernudvinding - Førromersk jernalder

347. Vandborg
18.05.02 Borbjerg

Grav/boplads

Dyrkning

Yngre stenalder

sb. 622. Undersøgelse af en grav på ca. 3 m øst-vest og 0,9 m nord-syd. Gravbunden var stenlagt med
hånd- til hovedstore sten. Langs gravens sider var der sat en række større sten, der ligesom noget af
gravbunden var forstyrret i nordsiden, Der var ingen gravgaver, men i fylden lå en 9 cm lang
flækkekniv. Hvor stenene var fjernet i nordsiden fandtes 7 skår af stenalderkarakter. Ved afdækning af
fladen omkring graven fandtes og udgravedes over 100 fyldskifter. Kun ganske lidt keramik og flint
blev fundet. En grube adskilte sig dog fra de andre ved at indeholde en hel del flint og
klokkebægerkeramik
HOL 20.075

Bodil Nørgaard
Lis Helles Olesen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

348. Mellemtoft
18.05.10 Mejrup

Gruber

Dyrkning

St./vik./tidl.midd.

sb. 112. På en mark skrånende ned mod Storåen udgravedes 4 gruber. De 2 kan dateres til stenalder,
den ene til MN V. En skiferhvæssesten fandtes i muldlaget umiddelbart over en tredje grube. Gruberne
var omkring 5 cm dybe efter en dyb førstegangspløjning af marken
HOL 20.110
Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Vikingetid
Grube - Middelalder

Bodil Nørgaard

349. Sønder Tolsgård
18.05.15 Vejrum

Voldgrav

Selvvalgt forskning

Jernalder

sb. 32. På grund af den tørre sommer kunne "Vendeldiget" ses over en strækning på 5-600 m som et 2-3
m grønt bælte i kornmarkerne. Der blev lagt et snit gennem voldgraven, som viste sig at være ca. 2 m
bred og l m dyb inkl. muldlag. Voldgraven er nærmest spidsbundet, og synes at være opfyldt i to
omgange. Der fandtes ikke spor af vold eller stolpehuller i forbindelse med voldgraven. Ca. 75 m syd
for voldgraven gravedes et snit i en grube med en diameter på 2-3 m. Heri fandtes skår af
jernalderkarakter
HOL 20.097

Lis Helles Olesen

Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

350. Knarbjerg
18.07.13 Resen

Gruber

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 248. I et område, hvor der et par steder var iagttaget flintafslag og brændt flint blev der udlagt
søgegrøfter. Herved fandtes ca. 10 stolpehuller og gruber fra oldtid
HOL 20.074

Martin Winther Olesen

Grube - Oldtid

351. Kokholm
18.07.13 Resen

Jordfæstegrave

Råstof

Yngre romersk jernalder

sb. 240. 2 tidligere erkendte jordfæstegrave blev udgravet (AUD 1991, 344). Den ene grav var
uforstyrret med kistespor efter en bulkiste. Den anden havde spor efter en plankekiste. Midt i
sidstnævnte var der en stor sekundær nedgravning, formentlig et plyndringshul. Med udgravningen
forventes gravfeltet på denne del af bakken at være totalt udgravet
HOL 15.580

Ole Nielsen

Gravplads/grav - Romersk jernalder

352. Roesgård
18.07.14 Rom

Høje

Råstof

Yngre stenalder

sb. 103-105. På kanten af en grusgrav udgravedes 3 overpløjede gravhøje, der havde en diameter på 1518 m. Der var ikke bevaret højfyld i nogen af dem. Omkring sb. 103 var der bevaret en mindre del af
randstenskæden. I denne høj fandtes en sekundær grav uden gravgaver med store sten i kanten.
Desuden udgravedes 2 gruber uden fund. I sb. 104 var centralgraven, som bestod af et fyldskifte med
kistespor på ca. 2 x 1 m bevaret. Her fandtes en flintøkse og en flækkekniv, og i fylden en tøndeformet
ravperle. I sb. 105 var et 5 x 5 m stort plyndringshul og ingen anlæg
HOL 16.197
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Martin Winther Olesen

353. Nr. Felding Kirke
18.08.04 Nørre Felding

Boplads

Dyrkning

Vikingetid

sb. 229. Fortsat udgravning (AUD 1990, 317), hvor der nu er udgravet godt 10.000 m2. 7 langhuse, 5
mindre huse og 11 grubehuse og 2 meget store områder med ildskørnede sten blev undersøgt. Der er to
bebyggelsesfaser, men også huse, som er ældre end disse. Den ene fase består af et antal gårde, hvoraf
en har et areal på ca. 80 x 50 m. Ingen af de øvrige gårde er totaludgravet. Ud fra prøvegravningen er
der plads til 4-6 gårde af denne størrelse. Disse gårde tilhører antagelig slutningen af 900-tallet og
begyndelsen af 1000-tallet. Herefter følger indtil videre en meget stor gård, hvortil hører et 35 m langt
hus og formodentlig 3 stald- eller ladebygninger
HOL 16.265

Lis Helles Olesen

Bebyggelse - Vikingetid

Ribe Amt
354. Glibstrup I
19.01.01 Andst

Fyldskifter

Råstof

Y.st./br.?

Undersøgelse af en fladbundet grube og 2 stolpehuller. Intet daterende materiale fremkom, og den
anslåede datering skyldes udelukkende fyldskifternes form og karakter. Få meter nord for området
ligger højtomten sb. 44
HBV 525

Svend Aage Knudsen
Ejvind Hertz

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Bronzealder

355. Grønlundgård
19.03.01 Brørup

Bebyggelse

Selvvalgt forskning

Ældre jernalder

sb. 180. Undersøgelse på findestedet for en urne fremkommet i 1889. Ved eftergravning på denne
gamle lokalitet fandtes ikke flere urner, men en del stolpehuller og gruber, der ud fra den fundne
keramik kan dateres til ældre jernalder
HBV 481

Svend Aage Knudsen
Ejvind Hertz

Bebyggelse - Ældre jernalder

356. Hjarup
19.01.04 Hjarup

Kirke

Selvvalgt forskning

Middelalder

Ved en undersøgelse lige øst for korets østgavl lagdes et snit parallelt med gavlen. Feltet viste, at det
nuværende kor har haft apsis. Dette beviser, at det middelalderlige kor er intakt og ikke, som antaget, er
blev udvidet mod syd senere
NM I 1176/92
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Henrik Jacobsen

357. Endrupholm
19.05.15 Vester Nykirke

Voldgrav

Andet anlægsarbejde

Nyere tid

sb. 60. Efterundersøgelse i forbindelse med oprensning og udgravning af voldgrav, hvorved
voldgravens udformning kunne erkendes. I et snit tæt ved Sneum Å fandtes en kraftig
faskineopbygning, som formentlig har haft den funktion at medvirke til ændring af åløbet
ESM 1845

Arne Tubæk Naamansen

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

358. Vejen V - Holsted V
19.03.00

Diverse

Vejanlæg

Oldtid/midd./nyere tid

Prøvegravninger på den knapt 20 km lange motorvejsstrækning mellem Vejen Vest og Holsted Vest,
der omfattede 22 lokaliteter på selve motorvejen og 12 på vejforlægninger og stikveje i tilslutning til
denne. Blandt de 34 prøvegravede lokaliteter udvalgtes 14 til systematisk udgravning. Det drejer sig om
bopladser fra Maglemosekultur, senneolitikum, yngre bronzealder, førromersk jernalder, per. I, ældre
romersk jernalder, ældre germansk jernalder, yngre germansk jernalder, vikingetid, tidlig middelalder
og nyere tid
HBV 213, 463

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Middelalder
Bebyggelse - Middelalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Bebyggelse - Nyere tid

359. Eskelund I
19.03.01 Brørup

Boplads/urnegrav

Vejanlæg

Ældre romersk jernalder

Udgravning af et felt på ca. 4.200 m2, hvor der over hele arealet fremkom bebyggelsesspor i form af
stolpehuller, partier af hegnsgrøfter og gruber med et ret anseligt indhold af keramik. I umiddelbar
nærhed af en stor lertagningsgrube med store mængder keramik fandtes et langhus med spor af 4 sæt
tagbærende stolper og et lille hus med to sæt med identisk orientering og fyldkarakter; men det lille hus
tilhører dog efter beliggenheden at dømme ikke samme gårdsanlæg som langhuset. Endelig fandtes en
nedre del af en urnegrav fra romersk jernalder
HBV 286
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Per Ole Rindel

360. Højager
19.03.01 Brørup

Boplads

Vejanlæg

Y.germ./vik.

Udgravning af 2 langhuse fra yngre germansk jernalder/vikingetid. Hus I er et treskibet langhus med let
buet sydlig langside og næsten lige nordlig langside, ca. 26 m langt og 6,5 m bredt ved midten (ved
gavlene kun godt 4 m bredt). Væglinjen markeres af en række ret kraftige stolpehuller, ca. for hver
anden m. Der er ikke påvist tagbærende stolpesæt i gavlene. Centralt i huset fandtes et ildsted i form af
en lille cirkulær grube med ildskørnede sten og trækul. 2 lignende anlæg lå asymmetrisk i huset. Hus 2
er et treskibet langhus med nogenlunde lige langsider og rundede gavle, 15,5 m langt og 5,5 m bredt. I
et af husets stolpehuller fandtes brudstykker af et halvkuglekar. Huset ligger tæt op ad den østlige del af
den sydlige langside af hus I og nogenlunde parallelt med dette
HBV 282

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

361. Ågård
19.03.01 Brørup

Boplads

Vejanlæg

Y.br./førrom.

Udgravning af 2 langhuse med væggrøfter på den vestligste del af et bakkedrag. Hus I er et treskibet
langhus med rette langvægge og ret vestgavl med afrundede hjørner, ca. 15 x 5 m med væggrøft i den
vestlige halvdel af huset. Hus 2 er et treskibet langhus med rette langsider og rette gavle med afrundede
hjørner, 20,5 x 4,5 m, med væggrøft hele vejen rundt. I hvert fald i den vestlige del af den nordlige
langside er der en åbning, som kan være en indgang. En del keramik fra yngre bronzealder per. VI eller
førromersk jernalder, per. I er tilvejebragt fra mindre gruber i husenes umiddelbare nærhed.
Udgravningen fortsætter i 1993
HBV 283

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

362. Bækbølling I
19.03.03 Føvling

Grøftsystem?

Andet anlægsarbejde

Yngre stenalder?

På en sydvendt skråning konstateredes i en kabelnedgravning to grøfter ved foden af en bakke og
ligeledes nær bakkens højereliggende plateau. Anlæggene er endnu ikke dateret, men 4 trækulsprøver
er udtaget fra en "systemgrøft" og 3 stolpehuller til senere C14 datering. Datering og tolkning af
anlæggene er alene antaget ud fra anlæggenes form og fyldkarakter
HBV 505

Svend Aage Knudsen
Ejvind Hertz

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

363. Føvling Vest
19.03.03 Føvling

Boplads

Andet anlægsarbejde

Br./æ.j.

sb. 161. Undersøgelse på et område, hvor der tidligere r gjort fund af en urne, hvorved der fandtes en
del stolpehuller og mindre gruber i søgegrøfterne. Ovennævnte datering er udelukkende antaget ud fra
fyldkarakteren, da der ikke blev fundet daterende materiale
HBV 491
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Svend Aage Knudsen
Ejvind Hertz

364. Guldagergård
19.03.04 Holsted

Boplads

Vejanlæg

Yngre stenalder

På et 6.000 m2 stort område blev der påvist 2-3 øst-vest orienterede toskibede langhuse. De er dårligt
bevaret, men har en påfaldende lighed med senneolitiske langhuse fra bl.a. Limensgård på Bornholm
med hensyn til de tagbærende stolpers indbyrdes afstand og afstanden mellem rækken af tagbærende
stolper i husets længdeakse og vægstolperne. Et mindre langhus havde forsænket gulv i et område på
ca. 13 x 5 m, med retlinjet afgrænsning mod nord og øst. Fra kulturlaget i det forsænkede gulv
foreligger der bl.a. brudstykker af en fladehugget pilespids, en fladehugget flintsegl og et forarbejde til
en større fladehugget genstand, samt en del lerkarskår. Bakketoppen rummede yderligere talrige
bebyggelsesspor i form af stolpehuller, kogestensgruber og en 2,5 m dyb brønd med stenpakning i
toppen og tragtformet tværsnit
HBV 357, 454

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Yngre stenalder

365. Nørre Holsted
19.03.04 Holsted

Boplads

Vejanlæg

Førrom./æ.rom/midd.

sb. 79. På et ca. 8.000 m2 stort bakkedrag, der på 3 sider afgrænses af et vådområde, udgravedes den
sydøstlige del af en større indhegnet landsby fra sen førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder.
Foreløbig er der frilagt 12 langhuse og et lille udhus, fordelt på 2 faser med hver sin hegnsfase.
Landsbyens overordnede plan og størrelse synes at svare til Hoddelandsbyen, og husenes grundplan
passer også nøje til bl.a. Hodde, om end det kun er spor efter tagbærende stolper og dørstolper, der er
bevaret. Mod syd er der gårdsanlæg fra tidlig middelalder (1100-tallet). Foreløbig er der frilagt 14 huse,
heriblandt et 32 m langt hus, 9 m bredt, med et 22 m langt afsnit med buede langvægge med dobbelte
rækker af vægstolper samt et 10 m langt afsnit med rette vægge og en enkelt række vægstolper. 4 m
mod syd ligger parallelt hermed et 18 m langt hus med buede langvægge med enkelt række vægstolper
(ingen tagbærende stolper). En staklade og et 6 m langt hus synes også at høre til dette gårdsanlæg.
Hvor mange gårdsanlæg de øvrige større og mindre huse repræsenterer, er endnu uafklaret, men der
synes kun at være tale om én hovedfase. I middelalderhusenes stolpehuller er der fundet keramik,
hvæssesten, drejekværn af basaltlava og enkelte metalgenstande
HBV 280

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

366. Hyldelund
19.03.05 Lindknud

Gravhøje

Andet anlægsarbejde

Oldtid

sb. 75, 76. Undersøgelse af to høje, der var totalt sløjfede; men der var svage højninger i terrænet på de
steder, hvor højene skulle have ligget. Det måtte dog konstateres, at højningerne i hvert fald delvis var
naturlige terrænformationer, og at der nu intet er tilbage af de to gravhøje, der endnu i slutningen af
forrige århundrede fremtrådte som anselige monumenter
HBV 485, 486
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Per Ole Rindel

367. Estrup Mose I
19.03.07 Malt

Boplads

Vejanlæg

St/æ.j.

Udgravning af en boplads på sydsiden af Estrup/Vejen Mose, lidt øst for udløbet af en å. Ud over en
boplads fra Brommekultur er der også fund fra andre dele af stenalderen: Maglemosekultur,
Ertebøllekultur og muligvis også fra Ahrensburgkultur og neolitikum, alle repræsenteret primært ved
pilespidser. Lokaliteten synes at være opsøgt mange gange i tidens løb, måske i de fleste tilfælde som
jagtplads. Desuden fandtes en række kogestensgruber og mindre gruber med keramik fra ældre jernalder
HBV 288

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Palæolitikum
Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

368. Moselund I
19.03.08 Vejen

Boplads

Vejanlæg

Ældre stenalder

Maglemoseplads ved sydbredden af et oprindeligt søbassin, nu en tilgroet mose. Mod vest afgrænses
bopladsen af en lille vig, som fra søen har skåret sig ind i landet mod syd. Pløjningen har ødelagt
kulturlaget, men flintinventaret i pløjelaget er velafgrænset med to markante koncentrationer, og der er i
det omfattende fundmateriale ingen tegn på indblanding fra andre perioder. Pløjelaget blev soldet, og et
omfattende inventar af mikrolitter, økser/mejsler, skrabere, stikler, knive, flækkeblokke m.m. er
tilvejebragt. Pløjelaget blev derpå afrømmet ved hjælp af rendegraver på hele bopladsarealet (ca. 1.100
m2). Nær søbredden påvistes en kogestensgrube, som højst sandsynligt hører til bopladsen. Der er
foretaget måling og prøveudtagning med henblik på TL-datering
HBV 289

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Ældre stenalder

369. Moselund III
19.03.08 Vejen

Høj

Vejanlæg

Yngre stenalder

Undersøgelse af totalt nedpløjet høj, hvor der dog var rester af en randstenskæde på 14 m i diameter.
Centralt i højen var der bevaret 2 grave, anlagt direkte oven i hinanden. Den ældste grav er en øst-vest
orienteret undergrav med en stridsøkse fra undergravstid, Et mørkt fyldskifte på ca. 0,9 x 2,5 m
afspejler sandsynligvis en plankekiste, der har hvilet på et kompakt lag skærver af frostsprængt flint.
Selve nedgravningen er ca. 3,20 x 1,70 m, og den formodede kiste er omgivet af en kompakt
stenramme. Direkte oven på denne grav var der rester af en bundgrav, hvori fandtes 18 ravperler,
fortrinsvis i 3 klynger i gravens østlige del. Et brudstykke af en flintdolk, fundet i pløjelaget inden for
højtomtens nordlige del, repræsenterer sandsynligvis en senneolitisk sekundærgrav oppe i selve højen
HBV 291
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Per Ole Rindel

370. Moselund IV
19.03.08 Vejen

Boplads

Vejanlæg

Udateret

Udgravning i et område, hvor der var påvist et særligt højt fosfatindhold og påtruffet stolpehuller. I et
felt på ca. 550 m2 fremkom kun ret få spredte stolpehuller, korte, smalle grøfter, enkelte mindre gruber,
samt en række nedgravninger fra nyere tid. Der fremkom ikke fund, der kunne datere de ældre
aktiviteter på lokaliteten, og da der ikke fremkom hustomter eller andre anlæg af systematisk karakter,
blev udgravningen indstillet
HBV 302

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Udateret

371. Moselund V
19.03.08 Vejen

Boplads

Vejanlæg

Stenalder

Udgravning af en mindre boplads fra Maglemosekultur ved sydbredden af Vejen Mose. I alt
undersøgtes/soldedes 22 m2. Der blev ikke påvist markante koncentrationer af bearbejdet flint, men
spredt over et område på ca. 60 m langs mosekanten fandtes et Maglemoseinventar omfattende bl.a.
mikrolitter, skrabere, blokke og enkelte økser. Der er også et mindre indslag af neolitiske genstande i
inventaret, en tværpil og et afslag fra en sleben økse. Disse fund må ses i sammenhæng med et
vidtstrakt neolitisk bopladsområde umiddelbart syd for Maglemosebopladsen, der synes mere snævert
knyttet til den tidligere søbred
HBV 503

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

372. Moselund VI
19.03.08 Vejen

Gravhøj

Vejanlæg

Yngre stenalder

Undersøgelse af en totalt nedpløjet gravhøj ved et vådområde, hvor resterne af randstenskæden dog
viser, at højens oprindelige diameter har været ca. 12 m. Centralt i højen var der en øst-vest orienteret
jordfæstegrav, hvis centrale del var noget forstyrret af en senere nedgravning. I gravens sydside fandtes
en tyknakket flintøkse i typisk enkeltgravskultur-udformning: kun slibning ved æggen, let asymmetrisk
æg og skæv nakke. Gravens konstruktion svarer nøje til den grav fra undergravstid, som museet
udgravede samme år blot 100 m mod øst, med stenramme og et kompakt lag knust, frostsprængt flint på
gravbunden, og også her synes stenrammen at aftegne omridset af en plankekiste med længdeplanker,
der rager ud over kistens gavle i begge ender
HBV 515
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Per Ole Rindel

373. Stavnsbjerg
19.03.08 Vejen

Boplads

Vejanlæg

Bronzealder

sb. 119. Udgravning af et større bopladsområde fra ældre og yngre bronzealder. Der fandtes to store,
treskibede langhuse fra ældre bronzealder. Det største hus er 31 m langt, 8 m bredt med 7 sæt
tagbærende stolper, lige langsider og rundede gavle. Centralt i vestenden fandtes en arne, en lille grube
med store, varmepåvirkede sten og tæt ved en lille kogestensgrube. I et tilsvarende langhus var der
indgang i den sydlige langside markeret ved 2 særligt tætstående vægstolper med dobbelte stolpespor.
Et toskibet hus med forsænket gulv i østenden og ildsted i vestenden, et velafgrænset rødbrændt parti i
den sandede undergrund, er ud fra keramikken dateret til senneolitikum eller tidlig ældre bronzealder.
Blandt de øvrige huse er et nord-syd orienteret treskibet hus på 11 x 5 m med væggrøft hele vejen
rundt. I en lille regelmæssig grube fandtes et hankekar og et itubrudt stort forrådskar fra yngre
bronzealder. Museet planlægger en mindre, supplerende undersøgelse i 1993
HBV 296

Per Ole Rindel

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder

374. Ravning
19.04.03 Kalvslund

Boplads

Dyrkning

Y.st./æ.br/j.

sb. 119. Undersøgelse af en boplads, hvor der fandtes to gruber, to simple ildsteder og mange
stolpehuller, men ingen sikre husgrundplaner. Fundmaterialet består af ildskørnede sten, grebet til en
flintdolk af bronzealdertype, flintskrabere og affald efter grov flinttilhugning, hammersten og
bronzestumper. Keramikken udgøres af nogle få, tyndvæggede skår, muligvis fra SN og en del skår fra
ældre og midterste del af bronzealderen, heraf enkelte med vulst og beklaskning. Der r antagelig også
jernalderskår i dette materiale
ASR 571

Jens Poulsen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

375. Bispegade
19.04.06 "Ribe Købstad"

Kulturlag

Diverse

Middelalder

Undersøgelser i Bispegade i Ribes sydlige del, herunder naturvidenskabelig prøvetagning. Antagelig
har gadeforløbet ligget fast siden i hvert fald 1200-årene, herunder det karakteristiske skarpe knæk i
gadens sydende. Dette må efter den nuværende viden skyldes, at gaden er løbet vest om Sct. Hans kirke
og kirkegård
ASR 1025
Kulturlag - Middelalder

Hans Skov
Per Kristian Madsen

376. Mellemdammen
19.04.06 "Ribe Købstad"

Kælder

Andet anlægsarbejde

Senmiddelalder

sb. 18. Undersøgelse af middelalderligt munkestensmurværk, hidrørende fra den ene langside af en
stenbygget kælder. Skiftegangen antyder en datering før 1500-årenes midte, i så fald det hidtil ældste
vidnesbyrd om anlæggelse af egentlige kældre på den middelalderlige dæmnings tilknyttede grunde
ASR 1035

Lene Lund Feveile
Per Kristian Madsen

Bebyggelse - Middelalder

377. Ribelund
19.04.06 "Ribe Købstad"

jordfæstegrave

Diverse

Vikingetid

Fortsættelse af prøvegravning (AUD 1990, 323), hvor yderligere et antal grave blev undersøgt. Det
samlede antal grave udgør nu 14 jordfæstegrave, delt i en hhv. ældre (8 stk.) og yngre (6 stk.) gruppe,
samt 2 brandgrave, der som de eneste indeholdt oldsager. Til gravpladsen hører antagelig også et antal
gruber, der med et indhold af dyreknogler samt et næsten komplet halvkuglekar må betegnes som
offergruber
ASR 1000

Claus Feveile
Stig Jensen

Gravplads/grav - Vikingetid

378. Seminarievej
19.04.06 "Ribe Købstad"

Brandgrav/voldgrav

Diverse

Middelalder

Undersøgelse af en afdækket brandgrav med et karolingisk skedebeslag sekundært: anvendt som
hængesmykke (9. årh.). Samme sted fremkom et voldgravssystem fra 11. årh., som hermed nu kan
følges over en strækning på 600 m (AUD 1990, 323, 355). Ovennævnte grav havde ligget beskyttet af
volden
ASR

Stig Jensen

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

379. Tvedgade
19.04.09 Ribe Sankt Katharine

Bebyggelse

Diverse

Vikingetid

sb. 72. Undersøgelse af ca. 275 m2 ved Tvedgade, ca. 2 5 m fra en af 70'ernes store
vikingetidsudgravninger, samt nær det i middelalderen afgravede område Pajpøt. Overraskende viste
det sig, at området ikke var berørt af Pajpøtgravningen, og undergrunden fandtes derfor urørt omkring
kote 22,2 m. I dette noget lave niveau fandtes dele af et velbevaret Hedebyhus med parvist anbragte
ydre støttestolper, samt nogle få andre yngre jernalder/vikingetids anlæg. Der fandtes intet dateret
materiale i forbindelse med Hedebyhuset, der dog typemæssigt kan dateres til 8.-9. årh
ASR 985
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid

Claus Feveile

380. Skovridervej
19.05.02 Brøndum

Høje/boplads

Plantning

Y.st/æ.j.

sb. 104-105, 116-117, 127. Udgravning af resterne af 5 høje fra enkeltgravskulturen, af hvilke to var
helt bortpløjede. To andre høje kunne tydeligt erkendes som lyse pletter i den opvendte fyld, men var
uden fund. I den ene af højene sås sporene efter en tidligere nedgravning samt partielt bevaret
randstenskæde. I den sidste høj fandtes resterne af en undergrav, som indeholdt en flække med
tværretouche som eneste gravgave. I området blev der også registreret bopladsrester, og det var muligt
ud fra oppløjet materiale fra flere gruber at datere disse til ældre jernalder. En prøvegravning i området
med bopladssporene gav ikke yderligere resultater
ESM 1843

Arne Tubæk Naamansen

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

381. Måde Industri
19.05.03 Esbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Jernalder

Udgravning af en enkeltgård fra 4.-5. årh. med spor efter 8 sæt tagbærende stolper, 2 x 2 sæt i
vestenden samt 4 sæt i østenden, med bevaret indgangsparti i syd mellem 4. og 5. sæt tagbærende
stolper. Gården har ligget yderst på en landtunge mod marsken
ESM 1863

Arne Tubæk Naamansen

Bebyggelse - Jernalder

382. Måde Industri
19.05.03 Esbjerg

Boplads

Andet anlægsarbejde

Y.rom/germ./midd.

sb. 282. Registrering af resterne af et hegnsforløb samt spredte huller; anlæggene hører formentlig til en
enkeltgård fra midten af jernalderen. På kanten til et område med bortgravet fyld fandtes i ca. 1 m
dybde store stolpehuller, der antyder placeringen af en bygning eller hegn i en kraftig konstruktion;
fylden i stolpehullerne antyder en datering til middelalder. Fundstedet er en højereliggende landtunge
på overgangen til marsken
ESM 1864

Arne Tubæk Naamansen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder

383. Præstestien
19.05.06 Guldager

Tuegrave/jordfæstegrave

Selvvalgt forskning

Førrom./y.rom.

sb. 271. Fortsat udgravning, hvor der blev undersøgt ca. 20 grave fra 4.-5. årh., og i lighed med
tidligere var gravene 1-2 m dybe med et forholdsvist beskedent gravgods af lerkar, små knive og
enkelte fibler. I den østlige del af udgravningsfeltet på ca. 1.00 m2 blev der afdækket rester af 5-6
førromerske tuegrave. Tuegravene tegnede sig udelukkende gennem ringformede grøfter samt enkelte
urner inden for disse anlæg
ESM 1421
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Ingrid Stoumann
Palle Siemen

384. Krogsgård
19.05.13 Tjæreborg

Boplads

Råstof

Y.st./j.

sb. 74. Ekstensiv undersøgelse af ca. 30.000 m2 stort område, hvor muldlaget allerede var afrømmet
med gummiged inden undersøgelsen. Fra senneolitikum undersøgtes en 4 x 8 m stor, øst-vest orienteret
grube med flintaffald og keramik. Fra jernalderen stammer ca. 20 kogestensgruber, enkelte almindelige
gruber samt rester efter 5 huse, hvoraf det bedst bevarede kan dateres til 4.-5. årh. De øvrige huse kan
ud fra placeringen af hullerne til de tagbærende stolper og enkelte skår placeres i romersk jernalder
ESM 1766

Arne Tubæk Naamansen
Palle Siemen

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Grube - Jernalder

385. Hesselmed
19.07.14 Ål

Boplads

Dyrkning

Førrom/æ.rom.

sb. 134. Udgravning af 3 hustomter fra ældre romersk jernalder. 2 af husene lå lidt forskudt oven i
hinanden og var begge forsynet med brolagte grebninger i staldenderne; det nederste hus havde tilmed
et meget velbevaret brolagt indgangsparti. Det tredje hus blev ikke fuldstændigt udgravet, men
rummede spændende detaljer som brolægninger, båseskillerum og 2 neddybede forrådskar i stalddelen.
Oppløjede sten rundt omkring på marken viser, at der her ligger flere huse
VAM 1179

Lene B. Frandsen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

386. Kærgård
19.07.14 Ål

Højryggede agre

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 92. Undersøgelse af højryggede agre i Vrøgum Plantage, der et sted overlejres af en hustomt, der er
keramikdateret til 1100-tallet. Formålet med undersøgelsen af de meget velbevarede agre, der er dækket
af et 0,50 m tykt lag flyvesand, var at lægge et snit i disse og udtage pollenprøver
VAM 1071

Ole Vejbæk

Ager/mark - Middelalder

387. Selager
19.07.14 Ål

Gravhøj

Diverse

Oldtid

Prøvegravning for at fastslå, om der var tale om en gravhøj, hvilket viste sig at være tilfældet. Højen
var dækket af indtil 2 m flyvesand og er endnu et eksempel på, at der gemmer sig ukendte
fortidsminder under flyvesandet i Oksbøl. Højen blev ikke undersøgt nærmere, men indstillet til
fredning
VAM 1210
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Lene B. Frandsen

388. Snorup
19.08.04 Tistrup

Jernudvinding

Dyrkning

Y.rom./germ.

sb. 101. Fortsat udgravning af jernudvindingspladser (AUD 1991, 363). Ved magnetometeropmålinger
er antallet af separate jernudvindingspladser inden for det 30 ha store område blevet øget til mere end
20, og det skønnes nu, at der i dette område må være rester af omkring 2.000 jernudvindingsovne. Dette
svarer til en produktion på 80 tons jern og et forbrug på næsten 600 tons trækul
VAM 1068

Lene B. Frandsen
Olfert Voss

Jernudvinding - Romersk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Haderslev Amt
389. Lilholt kapel
20.02.08 Skrydstrup

Kirketomt

Dyrkning

Middelalder

sb. 68. Udgravning af fundamenterne til en 21 m lang og 9 m bred romansk kirke, foranlediget af kørsel
med stenstrenglægger i forbindelse med kartoffeldyrkning. Nybøl kirke, senere kaldet Lilholt kapel,
nævnes som øde omkring 1450. Kirken synes at have haft en forgænger mod nord. Den yngste af de to
konstaterede kirkegårde var 76 x ca. 50 m. Udstrækningen kunne konstateres som en grøft i de 1 m
dybe plovfurer. På baggrund af armstillinger på de i alt 17 undersøgte grave må kirkens opførelse
dateres til senest 1200-tallets første halvdel. Op ad korets østfundament fandtes en teglovn, bestående af
ovnkammer og fyrgrav. Heri fandtes en del blødbrændte og groftmagrede sten af Flensborgstenstørrelse". Datering 1750-1850
HAM 2843

Jakob Kieffer-Olsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

390. Abkærvej
20.02.10 Vedsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Udateret oldtid

sb. 25. Prøvegravning, hvor der blev fundet et større antal gruber og stolpehuller umiddelbart ved siden
af fire enkeltgravshøje. Desværre var der ingen fund i de snittede fyldskifter
HAM 2899
Bebyggelse - Oldtid

Hans Skov

391. Over Jerstal
20.02.10 Vedsted

Megalitanlæg

Dyrkning

Y.st./br.?

sb. 10. Umiddelbart nord for 3 fredede megalitgrave (sb. 11 - 13) blev der iagttaget skader på en
overpløjet megalitgrav, sb. 10. En udgravning viste, at anlægget var opført i 3 tempi: En runddysse, 8 m
i tværmål, med delvis bevarede randsten og et rektangulært kammer, forsænket i undergrunden og
bygget af to bæresten i hver side, høj gavlsten og tærskelsten i smalsiderne. En lerdækket brolægning
førte fra en åbning i randstenskæden til kammerets indgang. Uden for og på begge sider af indgangen i
randstenskæden fandtes lerkarskår, resterne af et offerlag. Mellem bærestenene i kammeret var opsat
tørmur, og bunden var belagt med knust, hvidbrændt flint, hvorpå fandtes 13 ravperler, 1 tyknakket og
en tyndbladet flintøkse, 1 flintmejsel og 7 flækker. Over runddyssen var senere opført en rundhøj, ca.
13 m i diameter, udateret. En endnu senere rundhøj var ca. 18 m i diameter, med delvist bevaret, ca. 1
m bred, randstenskæde, antagelig fra bronzealderen, men uden fund
NM I 7391/92

Erik Jørgensen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder

392. Over Jerstal Nord
20.02.10 Vedsted

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 357. Prøvegravning før udvidelse af DSB-spor. Der blev fundet to store kogestensgruber med
keramik, der kan dateres til ældre romersk jernalder. Pladsen er tidligere registreret
HAM 2902

Hans Skov

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

393. Hørregård
20.03.02 Gammel Haderslev Ls

Boplads/lertagningsgruber

Naturgas

Førrom./æ.rom.

sb. 63. Undersøgelse af bopladsgruber og stolpehuller fra førromersk jernalder samt af et større område
med lertagningsgruber i udkanten af en boplads fra ældre romertid
HAM 2818

Per Ethelberg

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

394. Hjartbro
20.04.02 Bevtoft

Gravhøj

Plantning

Romersk jernalder

sb. 47. Eftergravning i en højtomt, hvor der tidligere bl.a. er fundet en våbengrav fra yngre romersk
jernalder. Undersøgelsen afslørede ingen nye grave i højen, og en prøvegravning på arealet nord for
højen gav ligeledes et negativt resultat
HAM 2919
Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Per Ethelberg

395. Stepping Mølle
20.05.07 Stepping

Gravplads

Råstof

Ældre romersk jernalder

sb. 27. På et næsten 20 x 100 m stort område er der udgravet 8 jordfæstegrave, 17 urnegrave og 2
brandpletter. Flere af gravene var særdeles rigt udstyret. En kvindegrav indeholdt således syv sølvnåle,
en guldberlok, adskillige glasperler, en sølvhægte, tre sølvfibler, en fingerring af guld, to lerkar og en
kniv. I en mandsgrav fandtes bl.a. to sæt stolsporer, hvoraf det ene par er sølvtaucherede, en
bronzefibula med indlægning i ædelmetal, bæltespænde, fire lerkar og to jernknive. Gravpladsen ligger
umiddelbart vest for stormandsgård (AUD 1991, 371)
HAM 1666

Per Ethelberg

Gravplads/grav - Romersk jernalder

396. Ndr. Ringvej
20.05.08 Tyrstrup

Boplads

Andet anlægsarbejde

Ældre romersk jernalder

sb. 63. Fortsat undersøgelse, der har påvist en samlet bebyggelse med et stort antal hustomter, hvoraf
mange er omgivet af hegn. Udover hustomter og hegn fandtes bl.a. resterne af en særdeles velbevaret,
ca. 1 x 1 m, stor keramikovn opbygget af ler og sten
HAM 2159

Per Ethelberg

Bebyggelse - Romersk jernalder

Tønder Amt
397. Enderup
21.01.03 Hviding

Keramikaffald

Plantning

Middelalder

sb. 98. Ved rekognoscering i et nyplantet læhegn fandtes store mængder af middelalderlige potteskår
fra gråbrændte kuglepotter samt enkelte glaserede, rødbrændte kander. Mængden kunne tyde på enten
en omfattende affaldsdeponering eller affald fra pottemageri. Fejlbrændinger sås imidlertid ikke
ASR 1026

Claus Feveile
Per Kristian Madsen

Kulturlag - Middelalder

398. Gl. Hviding
21.01.03 Hviding

Gårdsanlæg

Dyrkning

Førrom./rom./vik./midd.

sb. 57. Fortsat udgravning af gårdsanlæg fra vikingetid og middelalder. Hovedresultatet af årets
udgravning var afgrænsning af to gårdsanlæg fra hhv. 8. og 10/11. årh. Desuden blev der undersøgt et
hus med sulekonstruktion fra det 12. årh. Endelig fremkom en del huse fra førromersk og romersk
jernalder
ASR 440
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Claus Feveile
Stig Jensen

399. Røverkulen
21.01.04 Højrup

Jættestue

Restaurering

Yngre stenalder

Forud for rejsning af en væltet bæresten i det fredede jættestuekammer, som er delvis uden dæksten,
blev der gravet ned i højfylden bag den væltede sten. Herved kunne en del af højopbygningen iagttages.
Desuden sås et knapt 0,5 m bredt fyldskifte tæt op til en bæresten. Det tolkes som spor efter en stolpe,
anvendt ved bygningen af jættestuen
SNS 613-0165

Torben Dehn
Svend I. Hansen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

400. Brink
21.03.01 Ballum

Voldsted

Selvvalgt forskning

Middelalder

sb. 44. Prøvegravning på Ribebispens middelalderlige hovedgård på kanten af Ballum-marsken. Ved
undersøgelsen fandtes voldgraven samt stenfundamenterne til en bygning fra højmiddelalder.
Hovedgården synes kun at have været i funktion i få år. Undersøgelsen påregnes fortsat
HAM 2435

Lennart S. Madsen
Bjørn Poulsen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

401. Harknag
21.03.01 Ballum

Fladmarksgrave

Dyrkning

St./æ.br.

sb. 27. Der udgravedes to fundtomme jordfæstegrave, den ene stensat med plankekiste, den anden med
en stenstøttet bulkiste. De to grave fremkom i tilknytning til en lignende grav, undersøgt i 1965 og
dateret til overgangen mellem sten- og bronzealder. Udover gravene fandtes bopladsspor fra
Maglemosekultur og jernalder samt et par mulige urnegrave
HAM 2885

Per Ethelberg

Gravplads/grav - Stenalder
Gravplads/grav - Stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

402. Løgumkloster
21.03.04 Løgumkloster

Vandmølle

Diverse

Middelalder

sb. 93. Fortsat undersøgelse, hvor Løgum Klosters vandmølle blev påvist. Udgravningen blev
koncentreret om at påvise en forbindelse mellem vandmøllen og cistercienserklosterets lægbrødrefløj. I
en 2 m bred og 20 m lang grøft fra vandmøllen og ind mod klosteret fandtes adskillige meget
hårdtbrændte teglstensgulvlag stammende fra flere ovne samt en afvandingsgrøft, der må have ledt
spildevand ud i mølleåen. Tydeligvis var søgegrøften lagt inde i en bygning, der har stået tæt op af
møllen og med funktioner knyttet til dennes produkter
HAM 2440
Vandmølle - Middelalder

Lennart S. Madsen
Tenna R. Kristensen

403. Nr. Løgum kirke
21.03.07 Nørre Løgum

Boplads

Andet anlægsarbejde

Vikingetid

sb. 1. Fortsat undersøgelse af en vikingetidsboplads umiddelbart syd for kirken. Der blev konstateret
endnu to grubehuse, hvoraf det ene blev udgravet. På pladsen er der nu i alt konstateret seks grubehuse.
Bemærkelsesværdigt er et fund i grubehusfylden af en stigbøjle med sølvindlægninger
HAM 1913

Lennart S. Madsen

Bebyggelse - Vikingetid

404. Brink
21.05.02 Møgeltønder

Megalitanlæg/runddysse

Dyrkning

Stenalder

sb. 53. Undersøgelse af et megalitanlæg, beliggende på dyrket mark i kanten af marsken. Ved
undersøgelsen fremkom resterne af en runddysse med delvist bevaret, firsidet kammer, nedsænket i
undergrunden og omgivet af en stenpakning. Kammerets oprindelig bundbrolægning af ildskørnet flint
var delvist bevaret, men forstyrret ved en sekundær gravlæggelse i overgravstid, hvortil hører et
nakkefragment af en K-stridsøkse, en tyknakket huløkse af flint, en skiveformet ravperle og enkelte
lerkarskår
NM I 7416/92

Erik Jørgensen

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

405. Trøjborg Ladegård
21.05.06 Visby

Voldsted

Andet anlægsarbejde

Midd./nyere tid

sb. 4104:43. På den nu ubebyggede del af Trøjborgs ladegårdsbanke blev der anlagt tre søgegrøfter
med henblik på at konstatere, om der tidligere havde stået bygninger i dette område. Det viste sig, at det
ikke var tilfældet, samt at denne del af banken var opfyldt i nyere tid, muligvis for at udvide den ældre,
noget mindre banke. Der gravedes desuden et smalt snit igennem voldgraven, der har været 13 m bred
HAM 2914

Lennart S. Madsen

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Åbenrå Amt
406. Vejbæk
22.01.02 Bov

Boplads

Skovrejsning

Ældre romersk jernalder

sb. 143. Ved prøvegravning konstateredes særdeles velbevarede anlægsspor efter hustomter med
båseskillerum og vægkonstruktioner, dybe hegnsgrøfter med stolpeaftryk, samt spor efter brandtomter
overlejret af kulturlag/brandlag. Skovtilplantningen blev derefter opgivet
HAM 2291
Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Per Ethelberg

407. Brunde
22.02.04 Rise

Boplads

Andet anlægsarbejde

Bronzealder

sb. 161. Fortsat prøvegravning på boplads fra slutningen af SN og ældre bronzealder (AUD 1991, 376).
Der er i alt nu afdækket fem hustomter: et midtsulehus med delvist forsænket gulvflade, et rammehus
med væggrøft, to treskibede langhuse med væggrøft samt et treskibet langhus uden spor af
vægkonstruktion. Ved undersøgelsen blev bopladsområdet færdigudgravet, ligesom et nærliggende
udsmidslag stikprøvevis blev undersøgt. I tilknytning til sidstnævnte blev der foretaget en række
pollenanalytiske undersøgelser
HAM 2534

Per Ethelberg

Bebyggelse - Bronzealder

408. Æ vold
22.03.04 Øster Løgum

Voldanlæg

Andet anlægsarbejde

Romersk jernalder

sb. 146. Ved to prøvegravninger konstateredes forsvarsvolden "Æ vold". Resultaterne svarer helt til
tidligere undersøgelser (AUD 1989, 404)
HAM 2118

Hans Skov

Forsvarsanlæg/voldsted - Romersk jernald

Sønderborg Amt
409. Dohøjvej
23.01.01 Egen

Boplads

Andet anlægsarbejde

Førrom./æ.rom.

sb. 302. Udgravning af et ca. 1.125 m2 stort areal af en bebyggelse fra sen førromersk og ældre
romersk jernalder. Der fremkom 30 lertagningsgruber, mellem 0,8 og 4,5 m i tværmål, og med en
dybde på indtil 1,6 m. I de fleste gruber fandtes skår af flere lerkar og i enkelte tillige dyreknogler. I
gruber med adskilte opfyldningslag fandtes sen førromersk keramik i bunden og keramik fra ældre
romertid foroven. På samme areal fandtes Ca. 120 stolpehuller tilhørende en samtidig bebyggelse
NM I 7341/91

Erik Jørgensen

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

410. Nydarn Engmose
23.03.04 Sottrup

Våbenofferfund/båd

Selvvalgt forskning

jernalder

sb. 30. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 382) for at fastslå hvor den store egetræsbåd. og
fyrretræsbåden fandtes i 1863. De udlagte søgegrøfter afslørede et ca. 7 x 2 3 m stort område med
gennemgravet tørv, hvori fandtes adskillige stumper af sønderbrudte stager, skjoldbrædder, små
metaloldsager m.m. Endvidere en afhugget surringsklampe fra den store egetræsbåd, nu på Gottorp
Slot, samt flere bordplanker fra den forsvundne fyrretræsbåd. Også et fragment af et sværdskedebeslag
af bronze, af hvilket også Engelhardt fandt dele, blev fundet. På bunden af det forstyrrede område
fandtes endelig en spade af samme type som den, der findes på en tegning af Magnus Petersen fra 1865.
Det må herefter antages, at det gamle fundsted er lokaliseret
NSL 217
Depotfund/skattefund/offerfund - Jernalder
Vrag - Jernalder

Undersøgelser på havbunden Amt

Flemming Rieck

414. Møllegabet 11
40.15.52 Ærøskøbing - Urehoved - Halmø

Hyttegulv

Selvvalgt forskning

Stenalder

sb. 3. Fortsat undersøgelse (AUD 1991, 174). Der lokaliseredes et sammenhængende lag bestående af
flere barkstykker, liggende på ca. 2 cm tykke grene i flere lag. Umiddelbart på barken lå helt frisk,
urullet og upatineret flint. Ved en senere forundersøgelse på stedet fandtes et lille stenomsat ildsted med
brændte hasselnøddeskaller og fiskehvirvler på barkgulvet. Inden for 3/4 m2 fandtes på dette og i et
gråt sandlag over det, ca. 5 kg affaldsflint, i vid udstrækning bestående af små afsprængninger fra
flintforarbejdningen og i ringe grad regulære flækker. Der fandtes 3 symmetriske tværpile, 2
forarbejder til sådanne, en skævpil og nogle knive. Materialet daterer gulvet til den tidligste
Ertebøllekultur. Ud fra viftehuller kan bark- og grengulvets udstrækning anslås til 6 m øst-vest og ca.
3,5-4 m nord-syd. Den konstante erosion fra Ærøskøbing-Svendborg færgen, der tidligere har blotlagt
en bådgrav ca. 5 m fra hyttegulvet og ved årets undersøgelse en trykstok og 40 cm af enden af en
langbue fra det tilhørende udsmidslag, ser dog endnu ikke ud til at have tilføjet det i toppen
eksponerede kulturlag nogen væsentlig skade
LMR 12123
Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Ole Grøn

