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Frederiksborg  Amt

sb. 85. Ved undersøgelsen blev et 29 m langt parti af fundamenterne til klosterets S-fløj samt en del af 
fratergården frilagt. Bygningens fundamenter viste sig delvist at være nedgravet i ældre, indtil 1 m 
tykke kulturlag, der blandt andet indeholdt borgerkrigsmønter, hvorfor den tilhørende bygning må 
hidrøre fra en fremskreden del af klosterets funktionstid. I bygningens indre fandtes et velbevaret 
fundament til et ildsted, en senmiddelalderlig brønd og mindst én hypocaust. Endvidere blev der fundet 
rester af et teglgulv og fundamentet til en midterpille i et rum, der måske har været refektorium. 
Fundamentgrøften tilhørende korsgangen var kun delvist bevaret, og den N-lige del af fundamentet til 
Ø-fløjens V-mur var ødelagt ved opførelsen af en bindingsværksbygning. I den S-lige del var 
murværket imidlertid bevaret i mere end 1,5 m højde, men siden gennembrudt ved bygningen af, hvad 
der med megen reservation kan tolkes som en hypocaust. I fratergården var enkelte grave bevaret, og 
her fandtes også en sen brønd. Denne indeholdt en del romanske bygningsdele, blandt andet 
søjleskafter, et helt og flere fragmenterede kapitæler og hjørneknopbaser af glaseret tegl samt et 
sandstenskapitæl. Af løsfund må nævnes en lille skulptur af glaseret tegl, forestillende en siddende 
mandsperson i fodlang kjortel. Ved sonderende undersøgelse i den eksisterende klosterbygnings kælder 
viste det sig, at fundamenterne var nedgravet i ældre kulturlag. Der fandtes beskedne rester af mulige 
teglgulve under de nuværende pikstensgulve, der antagelig stammer fra en restaurering i 1882. 
Endvidere overvågedes anlægsarbejde i omkringliggende veje, hvorved begrænsede dele af kirken og 
V-fløjen kunne undersøges. Udgravningen er udført i samarbejde med RAS og forventes fortsat i 1996

1. Esrum Kloster
Kloster

MiddelalderAndet anlægsarbejde

GIM 3399 og 3404

01.01.03 Esbønderup

Kloster - Middelalder

Jens-Aage Pedersen

sb. 51. Et begrænset antal affalds- og kogestensgruber blev undersøgt i et kraftigt afgravet område. 
Fundmængden var beskeden, men tilstrækkelig til en sikker datering til sen yngre bronzealder ud fra 
keramik

2. Gilleleje Fjernvarmeværk
Gruber

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

GIM 3401

01.01.04 Gilleleje

Grube - Yngre bronzealder

Jens-Aage Pedersen

sb. 70. Ved udgravningen undersøgtes et nedpløjet kulturlag fra begyndelsen af yngre stenalder 
indeholdende bl.a. en fladehugget skiveøkse og keramik med pindstik. To store gruber indeholdt typisk 
bopladsaffald fra førromersk jernalder periode I og II. De arkæologiske anlæg på stedet var stærkt 
medtagne af pløjning, og stolpehullernes dybde oversteg sjældent 10 cm

3. Hanghøjgård
Kulturlag/gruber

Y.st./førrom.Andet anlægsarbejde

MFG 88/95

01.02.07 Skibby

Kulturlag - Yngre stenalder
Grube - Førromersk jernalder

Lene Høst-Madsen



sb. 71. Prøvegravning på en mark ved Selsø Sø, der på ældre kort benævnes Snæk Agre. Søgegrøfterne 
viste ingen tegn på aktiviteter i jernalder eller vikingetid. Nogle enkelte stolpehuller kunne ikke dateres

4. Manderupgård
Bebyggelse?

UdateretSelvvalgt forskning

MFG 94/95

01.02.07 Skibby

Bebyggelse - Udateret

Lene Høst-Madsen
Jens Ulriksen

Ud fra markrekognosceringer og fosfatanalyser prøvegravedes 10 steder på kraftvarmeledningstracé fra 
Hillerød til Farum Kaserne. Fundene var uhyre sparsomme og bestod udelukkende af isolerede gruber 
og stolpehuller. Bortset fra nyere tids genstande fremkom kun enkelte flintredskaber og -afslag samt 
lidt keramik. Ved Vassingerød (NFH A591) fandtes tre grøfter, hvoraf de to var parallelforløbende, af 
uvis alder

5. Lynge-Frederiksborg
Diverse

OldtidAndet anlægsarbejde

NFH A538

01.03.00 

Andre anlæg/diverse - Oldtid

Thomas Roland
Finn Erik Kramer

Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 9) af broanlæg ved den S-lige del af voldstedet. Der fremkom rester 
af en 5 m bred og mere end 16 m lang muret bro, der mod S tilsyneladende havde fortsat i en 
vejdæmning. Mellem broens markstensfundament og dæmning fremkom simple ankerbjælker. Broen 
bestod af fire fag med en spændvidde på 3 m med store kvaderhugne bropiller, hvorimellem der havde 
været opmuret hvælv af næsten munkestensstore teglsten. På borgbanken umiddelbart op til vejbroen 
fremkom dele af et mindre bindingsværkshus med gulv af teglstensfliser. Broanlægget og huset er 
nedbrudt i slutningen af 1700-årene

6. Faurholm
Voldsted/herregårdsplads

Senmidd./renæssanceAndet anlægsarbejde

NFH A541

01.03.01 Frederiksborg Slots

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Herregård - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid
Herregård - Nyere tid

Flemming Beyer



sb. 88. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 15 m.fl.), hvor 1.200 m2 af banken blev udgravet i 
samarbejde med amatørarkæologer fra Slangerup historiske Forening. N og NV for voldstedet vidnede 
de mange stolpe- og pælehuller om gårdbebyggelse både i voldstedsperioden og nyere tid. En træ- og 
stensat afløbsrende fra et middelalderligt stenhus kunne følges til den nu udtørrede sø, hvis oprindelige 
vandstand det lykkedes at fastslå og dermed også udstrækningen af det næs, som i middelalderen kunne 
anvendes til bebyggelse. Man har i øvrigt afgravet søbredden og her sat kraftige kampesten for at 
hindre erosion af voldstedsbanken. Det kunne samtidig dokumenteres, at halsgraven, der afskærer 
voldstedet mod N, har haft en vandstand på mindst 60 cm

6a. Hagerup voldsted
Voldsted

Midd./nyere tidDyrkning

NM II 20/95

01.03.06 Jørlunde

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Hans Henrik Landet
Nils Engberg

sb. 26. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 16). Der udgravedes 118 felter i kvarte kvadratmeter på den 
lille holm i mosebassinet. Der fandtes syv skafttungespidser fra Brommekulturen. Herudover en 
gravettespids samt mange skrabere, flækker og knuder. Ud over godt 3.500 afslag fremkom også 
enkelte stikler og stikkelafslag, retoucherede afslag, blokke og få bor. Der er også fund fra senere 
perioder, bl.a. drilbor, kærneøkse, tyndnakket økse, hulsleben økse og fladehugget pilespids. På toppen 
af holmen udgravedes en kogegrube, som ud fra de naturvidenskabelige undersøgelser samt de i 
pløjelaget fundne genstande, nok skal dateres til senneolitikum/ældste bronzealder. I det tidligere 
søbassin er et lag fra Allerødtid med gode bevaringsforhold påvist. Udgravningerne fortsætter, under 
forudsætning af fornøden støtte, i 1996

7. Attemose II
Boplads

St./æ.br.Dyrkning

NFH A494

01.03.09 Nørre Herlev

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Finn Erik Kramer

sb. 27. Snitgravning i et flere km langt vandkanalanlæg anlagt af Frederik II i 1570'erne, for at skaffe 
vand til Frederiksborg Slotssø. Kanalen lå ved foden at et mindre højdedrag, delvis indgravet i dette. 
Tværsnittet i anlægget viste en kanalbredde (bund) på omkring 2 m og en største dybde på omtrent 2 m. 
Der fremkom ingen anlægsspor ud over nedgravningen i den relativt stive lerundergrund

8. Svenskegrøften
Vandkanal

RenæssanceAndet anlægsarbejde

NFH A559

01.03.09 Nørre Herlev

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Flemming Beyer



sb. 36. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 17), hvor et større område blev afdækket. Herved fremkom i 
et op til 1 m tykt kulturlag omfattende spor efter værkstedsaktiviteter: bronzestøbning, kammageri, 
arbejde i kohorn og især jernbearbejdning. I en stor "kogestensbunke" lå der således flere kilo 
kalotformede slagger, og sammesteds fandtes en sammenkrøllet bronzefibula fra overgangen 
ældre/yngre romersk jernalder; en tilsvarende fibula lå i kulturlaget nogle meter fra kogestensbunken. 
Undersøgelsen forventes fortsat i foråret 1996

9. Hørup
Boplads/kulturlag

Romersk jernalderDyrkning

MFG 58/92

01.03.12 Slangerup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Søren A. Sørensen

I området formodes dominikanerklosteret i Helsingør at have været placeret. Det lykkedes ikke at 
erkende klosterkomplekset, men kun store fyldlag fra nyere tid. Væsentligst var fremkomsten af byens 
afgrænsning mod S i 1600-årene, et vandløb kaldet Grøften. Undersøgelsen fortsætter

10. Stürups Plads
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

NFH A624

01.04.07 Helsingør

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Flemming Beyer

sb. 73. Prøvegravning på en lille boplads, der har ligget på en holm i mundingen af den fossile 
Nivåfjord omkring kote 4,5 o. DNN. Der registreredes et indtil 30 cm tykt kulturlag med oldsager af 
flint og et velbevaret faunamateriale. Oldsagsmaterialet daterer bopladsen til Trylleskovfasen. 
Undersøgelsen forventes genoptaget i 1996

11. Nivå
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

HØM 106

01.04.11 Karlebo

Bebyggelse - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen

sb. 32. Fortsat undersøgelse af boplads fra Kongemose- og Ertebøllekultur (AUD 1992, 22), som er 
stærkt truet af dyrkning. Køkkenmøddingens endnu bevarede kulturlag blev afgrænset ved et 
systematisk net af prøvehuller og boringer. Møddingen har oprindelig strakt sig over et mindst 100 x 25 
m stort område langs den gamle kystbred, men i dag er der kun bevaret kulturlag over en strækning på 
ca. 55 m

12. Nivågård
Boplads

Ældre stenalderDiverse

HØM 105

01.04.11 Karlebo

Bebyggelse - Ældre stenalder

Ole Lass Jensen



sb. 72. Prøvegravning på skråning ned mod den fossile Nivåfjord. Der undersøgtes en fundtom 
kogestensgrube og to trækulholdige fyldskifter

13. Nivåpark
Kogestensgrube

UdateretAndet anlægsarbejde

HØM 169

01.04.11 Karlebo

Grube - Udateret

Ole Lass Jensen

sb. 6 og 13. Der udlagdes i alt 29 søgegrøfter, hvorved der fremkom en del spredte stolpehuller samt 
enkelte gruber. De fleste gruber var fra nyere tid, men en enkelt indeholdt et skår af oldtidskarakter. 
Efterfølgende er der modtaget en samling oldsager fra arealet, indsamlet gennem årene ved landbrug. 
Det drejer sig bl.a. om 12 hele eller fragmenterede neolitiske økser, en flintsegl, en hvæssesten og et 
flintdolksgreb

14. Rugbjerg
Boplads

Y.st./oldtid/nyere tid/udateretRåstof

NFH A595

01.05.01 Alsønderup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid
Bebyggelse - Udateret

Lotte Lai Sørensen
Finn Erik Kramer

sb. 16. På et lille næs, som har strakt sig ud i et forhistorisk søområde, udgravedes ni kogestensgruber, 
fem gruber, en formodet ildstedsgrube og 13 stolpehuller. Ildstedsgruben og tre af stolpehullerne 
stammer muligvis fra en lille toskibet hustomt, hvilket søges bekræftet ved 14C-datering. Ved det ene 
af stolpehullerne fremkom en Bundsøøkse. Bortset fra enkelte afslag gjordes ikke yderligere fund i 
området. På stedet er tidligere fundet en tyndnakket økse (NFHA367x1)

15. Stenfeldtlille
Boplads

Y.st./oldtidVejanlæg

NFH A593

01.05.01 Alsønderup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Finn Erik Kramer

sb. 65. Fortsatte udgravninger (AUD 1994, 27) i bopladsområdets V-lige udkant med evt. rester af 
hegnsforløb. Desuden en større middelalderlig grube med mange dyreknogler

16. Birkely
Boplads

Y.germ./vik./midd./nyere tidSelvvalgt forskning

FRM s7

01.05.03 Kregme

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Inge Bodilsen



sb. 98. I en tidligere hestestald umiddelbart V for kirkegården fandtes en stenramme, bestående af et 
parallelt forløb af større sten, tre i hver side, ca. 1 x 1,80 m, orienteret N-S. Mod N var afslutningen 
markeret med tre mindre sten. Fra flere sider blev berettet om fund af menneskeknogler (ryghvirvler og 
lårben), men ikke om et helt skelet

17. Torup Kirkegård
Jordfæstegrav

Oldtid?Andet anlægsarbejde

FRM s69

01.05.09 Torup

Gravplads/grav - Oldtid

Inge Bodilsen

sb. 97. Undersøgelse af et 17 m langt lag, orienteret NV-SØ, hvori fandtes en del afslag, en blok, 
lerklining og en brændt knogle. Der er sikkert tale om et gammelt vandhul med rester af forhistoriske 
lag

18. Viebjergvej
Kulturlag

OldtidNaturgas

FRM s70

01.05.11 Ølsted

Kulturlag - Oldtid

Pernille Foss
Inge Bodilsen

sb. 61. Prøvegravning, hvorved der blotlagdes en kogestensgrube med enkelte oldsager af flint

19. Lillevangsgård II
Kogestensgruber

Y.st./br.Andet anlægsarbejde

HØM 218

01.06.01 Farum

Grube - Yngre stenalder
Grube - Bronzealder

Ole Lass Jensen

Københavns  Amt

sb. 18. Fortsat undersøgelse af vandmøllens østligste bygning (AUD 1994, 32) med lergulv og 
nedgravede stolper, hvoraf den nederste del stadig var bevaret. Det formodede møllehuset er på 
grundlag af keramik dateret til højmiddelalder

20. Borup Vandmølle
Vandmølle

MiddelalderSelvvalgt forskning

KØM 1506

02.01.01 Borup

Vandmølle - Middelalder

Svend Åge Tornbjerg

Undersøgelse af et parti af voldgraven omkring en svensk bastion fra midten af 1600-tallet. I 
voldgraven fandtes meget husgeråd

21. Sct. Nicolai Skole
Voldgrav

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KØM 2004

02.01.07 Køge

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Ulla Fraes Rasmussen



sb. 37. Fund af gruber, der var overlejret af byens ældste kulturlag. I gruberne var der fund fra 1100-
tallet, det hidtil ældste fund i byen, der fik købstadsrettigheder i 1288

22. Torvet
Gruber

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KØM 1700

02.01.07 Køge

Grube - Middelalder

Ulla Fraes Rasmussen

sb. 37. Undersøgelse af Vesterport, der fremstod med et stort firkantet fundament af svære sten. 
Desuden fremkom rester af en bymur fra 1600-tallet og fundamentrester til stiftelsen "Steens Boder", 
også fra 1600-tallet. Under udgravning af en trævej fremkom et "gravtræ", udformet og udskåret som et 
stort hus fra middelalderen

23. Vestergade
Bybefæstning/hus/vej

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KØM 1700

02.01.07 Køge

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

Ulla Fraes Rasmussen

sb. 24. Undersøgelse af en overpløjet høj, der i en ældste fase var stendækket, blot seks meter i 
diameter, 0,5 m høj, med randstenskæde af tætstillede sten. Centralt i højen fandtes rester af en 2,5 m 
lang og 0,6 m bred, Ø-V orienteret stenkiste uden dæksten. I denne lå to skeletter samt flintdolke, 
henholdsvis type IV og omhugget type VI. Et bæger og et skiferhængesmykke, synes ikke at have 
tilknytning til disse skeletter. Ø for kisten, der har været udsat for en "ombygning", inden de omtalte 
begravelser fandt sted, undersøgtes en benhob og to sekundære grave, sidstnævnte henholdsvis N og S 
for stenkisten. Eksistensen af en bortpløjet fase af højen fremgår af en ydre, delvist bevaret 
randstenskæde

24. Birkevadsvej
Høj

Yngre stenalderDyrkning

ROM 1696

02.01.10 Syv

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Tom Christensen

sb. 8. Prøvegravning af et ca. 60.000 m² stærkt kuperet område V og N for Måløv. Der udlagdes et net 
af søgegrøfter, der blotlagde fem områder med huskonstruktioner og bopladsgruber. Tykke 
jordflydningslag overlejrer i hvert fald et af husene samt udjævner alle lavninger i området. Dette lag 
indeholder mængder af keramik og brændt ler. Prøvegravningen lokaliserede også den stærkt 
overpløjede "Kolkeshøj", hvor der frilagdes gruber med brændte knogler mm. på højtomten

25. Gershøj
Boplads/høj

Y.br./j./oldtidAndet anlægsarbejde

SØL 505

02.02.01 Ballerup

Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

Linda Boye



Fortsat undersøgele (AUD 1994, 40). På trods af stærk nedpløjning af de forhistoriske bebyggelsesspor 
(marken blev grubbet i 1994), fremkom rester af otte treskibede huse samt affalds- og kogestensgruber 
og brønde. Husene kan dateres til yngre bronzealder og til ældre jernalder. Der udgravedes også et 
cirkulært stenpakket anlæg 7 x 8 m, der tolkes som en kenotaf. Blandt stenene lå adskillige 
flintredskaber. I et lavtliggende område udgravedes en kogestensgrube med et blandet oldsagsinventar 
dateret til TN B

26. Korsvejgård
Boplads/gruber

Y.st./y.br./æ.j.Andet anlægsarbejde

SØL 463

02.02.01 Ballerup

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

Linda Boye

Fortsat prøvegravning (AUD 1994, 36) af området N og NØ for Råmosen i Ballerup. Der fremkom 
bopladsgruber, kogestensgruber samt enkelte stolpehuller fra yngre bronzealder samt en brandgrav. 
Brandgraven blev hjemtaget, og ved soldning fremkom knogler fra mindst et menneske samt enkelte 
dyretænder

27. Maglebjerggård
Boplads/brandgrav

Y.br./udateretAndet anlægsarbejde

SØL 495

02.02.01 Ballerup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Udateret

Linda Boye

sb. 18. Frilægning af omkring 10.000 m2 i forbindelse med undersøgelse af en indhegnet gård hvis 
treskibede hovedhus målte ca. 29 x 5,5 m. Huset, med mange interessante detaljer, dateres til 5.-6. årh. 
e.Kr. ud fra konstruktionen og lidt keramik. Uden for hegnet undersøgtes to staldlader, ligesom der 
fandtes spredte bopladsrester fra yngre bronzealder, dateret på baggrund af fund af beklasket keramik

28. Ragnesminde III
Boplads

Y.br./æ.germ.Andet anlægsarbejde

SØL 901

02.02.03 Brøndbyvester

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Palle S. Schiellerup



sb. 21. Total udgravning af et ca. 5.000 m² stort område, hvor der fremkom otte treskibede huse, heraf 
to med delvist bevarede vægforløb. Husenes konstruktion og øvrige fund fra gruber, kogestensgruber, 
brønde og et opfyldt vådområde tyder på en datering til sen yngre bronzealder/førromersk jernalder. 
Det opfyldte vådområde rummede en stor variation med hensyn til både keramik og dyreknogler. På 
bopladsen fandtes endvidere 2 brandgrave uden daterbare fund

29. Frydekær
Boplads, brandgrav

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

SØL 491

02.02.08 Ishøj

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Udateret

Linda Boye

sb. 22. Prøvegravning af 20.000 m², hvor der blot fandtes rester af et hus med spor efter fire sæt 
tagbærende stolper og spredte gruber, men ingen daterende fund

30. Inderste Mose
Hus

OldtidAndet anlægsarbejde

SØL 506

02.02.08 Ishøj

Bebyggelse - Oldtid

Linda Boye

Under en nedrevet halvdel af en dobbeltgård fra 1700-tallet registreredes kulturlag fra en tidligere 
bygning, herunder en udateret lertagningsgrube. Der fandtes ingen middelalderlige bygningsspor på 
denne grund, som er landsbyens østligste og ligger ud til Tranegilde Mose

31. Tranegilde
Landsby

Nyere tidAndet anlægsarbejde

SØL 502

02.02.08 Ishøj

Bebyggelse - Nyere tid

Henriette Rensbro

sb. 67. I to mindre søgegrøfter konstateredes 1,2 m tykke kulturlag under en bygning fra nyere/moderne 
tid. Kulturlaget kan ud fra keramik og kamme dateres til 12-1300-tallet

32. Sengeløse Præstegård
Kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SØL 498

02.02.11 Sengeløse

Kulturlag - Middelalder

Ditlev L. Mahler



sb. 74. På baggrund af fund af oppløjet tegl udlagdes nogle få søgegrøfter, hvorved der fandtes en lille 
gruppe mulige stolpehuller og en større grube med sod, trækul, munkestensrester, knogler og 
jernfragmenter. Gruben repræsenterer antagelig en bygge- eller nedrivningsfase på den nærliggende 
borgbanke Smørholm Voldsted, lb.nr 34

33. Slotsmarken
Bebyggelse

Midd./nyere tidDyrkning

SØL 511

02.02.12 Smørum

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Jens Henrik Jønsson

sb. 40. Udlægning af korte søgegrøfter på den 70 x 120 m store borgbanke. En grøft omkring denne er 
antagelig spor efter nyere tids oprensning af voldgraven. På sekundært leje i grøftens fyld fremkom ved 
borgbankens V-side bygningsrester i form af munkesten, tagtegl, tidlige pottekakler og en stor mængde 
ornamenterede gulvfliser. Endvidere esseslagger. Fundene repræsenterer bredt 1300-tallet. En 
nedrammet pæl af egetræ er hjemtaget for nærmere datering

34. Smørholm Voldsted
Voldsted

Midd./nyere tidDiverse

SØL 510

02.02.12 Smørum

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Jens Henrik Jønsson

sb. 27. Udgravning på en 1.300 m² stor, ubebygget del af Toftegårds matrikel i Torslunde landsby. 
Udgravningen blotlagde spor af skelgrøfter og rester af stolpebyggede økonomibygninger samt enkelte 
brønde. Fundmaterialet var righoldigt og bestod af Østersøkeramik, benskøjter, lyseholder, 
bronzespænde, mønter, en bøjlelås, knogler mv. fra tidlig middelalder

35. Torslunde
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

SØL 503

02.02.13 Torslunde

Bebyggelse - Middelalder

Linda Boye

sb. 135. I en opgravning og ved overfladeopsamling fandtes en senneolitisk pilespids, dolkspids, 
skraber, en mængde flækker samt et stykke bøsseflint

36. Fælledparken
Boplads (?)

Y.st./nyere tidDiverse

KBM 1412

02.03.06 København

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens



sb. 124. Der fremkom dele af medgangsladet, to trapper, samt S-enden af dokkens støttekonstruktioner. 
Desuden blev konstruktionsdetaljer i øvrigt og de anvendte træsorter i de velbevarede dele af denne 
1700-tals dok oplyst

37. Gammel Dok
Tørdok

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1275

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 150. På pladsens Ø-side undersøgtes rester efter flere forskellige huse fra 1500- og 1700-tallet: 
mure, døråbninger, en trappe samt brolægninger

38. Højbro Plads
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1382

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 131. Undersøgelse af vandledningen fra Sortedams Sø til Christian IVs fiskedamme. Ledningen var 
i siden og foroven opført af store granitkvadre, der var tætnet med ler og småsten, medens bunden 
bestod af små kampesten lagt i ler. Der fandtes desuden potteskår fra 1600-tallet

39. Kongens Have
Vandledning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1371

02.03.06 København

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 130. I krydset ved Lille Kongensgade fandtes stærkt forstyrrede rester af to bygninger: 
munkestensmurværk, et lerdækket teglstensgulv samt et stykke moderne murværk med trappetrin

40. Kresten Bernikowsgade
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1370

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 123. En formodning om at voldsomme jordsætninger skyldtes begravelser tilhørende Skt. Petri 
Pestkirkegård viste sig ikke at holde stik. I stedet fandtes enkelte kulturlag, af hvilke et opfattes som 
blandet havejord, medens et andet indeholdt en del dyreknogler og keramik. Lagene er dateret til 1600-
1700 tallet

41. Nørre Voldgade
Kulturlag

Nyere tidDiverse

KBM 1264

02.03.06 København

Kulturlag - Nyere tid

Lis Trabjerg



sb. 136. Fund af pæleværk, der tolkes som rester af en bro anlagt senest 1840. Endvidere indeholdt et 
opfyldningslag hvalknogler, der formodentlig stammer fra Grønlandske Handels aktivitet på Holmen

42. Prinsessegade/Arsenaløen
Bro/kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1404

02.03.06 København

Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Martin Jes Rasmussen

sb. 132. Rundt omkring på pladsen blev der fundet murværk fra Cristian IVs bymur samt andre 
murrester

43. Rådhuspladsen
Bybefæstning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1369

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 170. Der udlagdes tre felter, i hvilke der fremkom forskellige trækonstruktioner, pilotering ved 
holmens etablering. Voldfylden bestod af et tykt affaldslag med læderstumper, potteskår og 
kridtpibefragmenter fra 16-1700 tallet. Desuden sås betonfundamentet til en af de nuværende kanoner

44. Sixtus Batteri
Bybefæstning

Nyere tidDiverse

KBM 1471

02.03.06 København

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 133. Ved restaureringsarbejde på Spantehuset blev gulvet gravet op, hvorved der fremkom murværk 
fra Jardins ovale pavillon fra 1760'erne. Murværket bestod af to parallelle, ovale buer, der har udgjort 
dele af fundamentet

45. Spantehuset, Nyholm
Bebyggelse

Nyere tidDiverse

KBM 1377

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 127. Fortsat undersøgelse i området ved den gamle Vanløse landsby (AUD 1994, 51). Der blev 
registreret fyldskifter i undergrunden, de fleste recente, samt fire stolpehuller, heraf tre med bevarede, 
ca. 10 cm tykke, firsidede træpæle. Heller ikke disse var formodentlig særlig gamle

46. Tyborøn Alle
Landsby

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1263

02.03.06 København

Bebyggelse - Nyere tid

Anne Preisler



sb. 128. Prøvegravning i form af tre mindre huller, hvor der blev konstateret 3-4 m tykke kulturlag fra 
1700-tallet

47. Vestergade/Studiestræde
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1365

02.03.06 København

Kulturlag - Nyere tid

Anemette Christensen

sb. 137. Fund af middelalderligt murværk tre steder, en række fundamentsten samt en 1700-tals 
vandledning af fyrretræ

48. Vingårdsstræde
Bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KBM 1405

02.03.06 København

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Vibeke Vandrup Martens

sb. 328. Ved en udvidet prøvegravning afdækkedes bebyggelsesspor fra yngre bronzealder i form af 
kogestensgruber, gruber, stolpehuller og sammenhængende kulturlag. Alle anlæg var meget fundfattige, 
og dateringen hviler på et enkelt flintredskab. Der fandtes ingen spor efter mesolitiske grave

49. Bøgebakken II
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

SØL 499

02.03.10 Søllerød

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Kulturlag - Yngre bronzealder

Ditlev L. Mahler

sb. 82. Prøvegravning på en N-vendt skråning mod en lille vig i Roskilde Fjord. Der fandtes et tyndt og 
meget ødelagt kulturlag med østersskaller og flint fra Ertebøllekulturen. I forbindelse hermed fremkom 
et skelet af et menneske, nedgravet i en lav grube i strandvolden. Der fremkom ingen daterende 
genstande, og skelettets alder i forhold til kulturlaget kunne heller ikke fastslås med sikkerhed

50. Mærkesholme
Boplads/skelet

St./udateretSelvvalgt forskning

ROM 1803

02.04.05 Himmelev

Bebyggelse - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Udateret

Tove Woller
Jens Ulriksen



Ved istandsættelse blev der mulighed for at undersøge det middelalderlige højalter, der var opmuret i 
tegl med en dyb niche i hver kortside, hvoraf den nordre var foret med træ. Helgengraven var dækket af 
en træplade, hvori der var nedfældet en kalkstensflise. I graven fandtes fire stykker fint silkestof samt 
papirlapper med oplysninger om tidligere åbninger af graven henholdsvis i 1743 og 1867

51. Kornerup kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM II 693/95

02.04.09 Kornerup

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

Undersøgelser/overvågning med følgende resultater: Algade, Hersegade og Rosenhavestræde har haft 
en ensartet vejbelægning fra ca. 1300, hvor ældre vejbelægninger blev bortgravet og erstattet med en 
brolægning. St. Pederstræde er ikke middelalderlig. Store Gråbrødrestræde har oven på undergrunden 
en brolægning af uvis alder. I Lille Gråbrødrestræde fandtes det stærkt ødelagte kor til Skt. Mikkels 
Kirke, og ved strædets udmunding i Algade fandtes ruinen af et teglstenshus fra 1200-tallet med bl.a. en 
dørkarm med riflede karmsten. Under dette fandtes stolpehuller fra et ældre hus. Blandt fundene er en 
jødeharpe fuldstændig intakt med lamel

52. Algade med sidegader
Veje/huse/kirkeruin/kirkegårdsgrøft

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ROM 1679

02.04.10 Roskilde

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Hanne Dahlerup Koch
Michael Andersen

Undersøgelse af den middelalderlige forstadsbebyggelse, Vindeboder, hvis udstrækning blev afgrænset 
mod S og V. Sporene efter bebyggelsen udgøres af stolpehuler og oldsager, hvor de ældste fund, skår 
fra klæberstenskar, må henføres til 1000-tallet. Undergrunden består af mere end 1 m tykke lag af 
kildekalk, der overlejrer moræneleret. Kildekalken blev undersøgt geologisk af Erling Bondesen, RUC

53. Byparken
Kulturlag

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

ROM 1694

02.04.10 Roskilde

Kulturlag - Vikingetid
Kulturlag - Middelalder

Kirsten Eliasen
Michael Andersen

sb. 66. Undersøgelse af 12 begravelser på den nedlagte Skt. Nikolai Kirkegård. Der var tale om otte 
barnegrave og fire voksengrave uden spor af kister, bortset fra fundet af to søm. Flertallet af gravene 
kunne dateres til før 1350 ud fra stratigrafiske iagttagelser og de gravlagtes armstillinger

54. Jernbanegade
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ROM 1689

02.04.10 Roskilde

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Gitte Jensen
Michael Andersen



I gården til Det kongelige Palæ Ø for domkirken undersøgtes den middelalderlige bispegårds V-fløj ved 
to mindre felter. Formålet var at opnå en mere nøjagtig datering af bispegårdens ældste dele. V-fløjens 
Ø-mur bestod udvendigt af frådsten og indvendigt af kalksten. I frådstensmurværket var der anvendt 
nogle få flade tagsten eller fliser af tegl til udjævning af skiftehøjden, men i udjævningslagene i 
forbindelse med murens opførelse fandtes tilsvarende teglfragmenter. Den sporadiske brug af tagsten af 
tegl kunne tyde på, at den ældste del af V-fløjen blev opført ved midten af 1100-tallet, idet tegl i denne 
form muligvis i Roskilde optræder tidligere end egentlige mursten. Fløjens S-mur var en senere 
forlængelse med murværk overvejende udført i kalksten. Fund af glaseret keramik, muligvis af 
Grimston-type under byggelagene peger mod en datering til omkr. 1250. Kun ca. 1 m N for dette 
murværk påvistes muligvis fundamentet for fløjens ældre S-mur

55. Palæet
Bispegård/stenhus

MiddelalderSelvvalgt forskning

ROM 1682

02.04.10 Roskilde

Bebyggelse - Middelalder

Jens Andersen
Michael Andersen

Tre gange i det forløbne år har ledningsarbejde givet anledning til undersøgelse på den kun delvist 
fredede klosterruin. I det ene tilfælde kom museet for sent: et 14 m langt kampestensfundament var 
taget op! Ud over lokaliseringen af dette fundament er klosterets kirkegård fundet. I 1996 vil nye 
ledningsarbejder føre til yderligere undersøgelser

56. Skt. Agnes Kloster
Kloster/kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ROM 1692, 1699

02.04.10 Roskilde

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kloster - Middelalder

Hanne Dahlerup Koch
Michael Andersen

sb. 9. Prøvegravning i udkanten af et større bopladsområde. Der fandtes nogle få skår i et par gruber, 
som blot kunne dateres til bronze- eller jernalder

57. Ventrupgård
Boplads

Br./j.Andet anlægsarbejde

KØM 2007

02.05.01 Greve

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Svend Åge Tornbjerg

sb. 103. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 61), der tog sigte på at "rense op" mellem tidligere 
udgravningsfelter; herved fandtes flere langhuse. Endvidere blev bopladsområdet afgrænset mod Ø ned 
mod Lejre Ådal, hvor et værkstedsområde med tre grubehuse blev lokaliseret samt rester af et 
tidligtmiddelalderligt stuehus. Undersøgelserne fortsætter i 1996

58. Gl. Lejre
Boplads

Vik./midd.Diverse

ROM 641/85

02.06.01 Allerslev

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Tom Christensen



Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 62) umiddelbart N for Gershøj Kirke. Ved en større fladeafdækning 
fandtes flere stolpebyggede huse fra tidlig middelalder og nærmest stranden tre Trelleborghuse fordelt 
på mindst to faser. I forbindelse hermed undersøgtes to grubehuse fra 10.-11. årh. Der undersøgtes også 
to korsformede gruber med rødbrændte sider og et trækulslag i bunden. Gruberne har været anvendt i 
forbindelse med støbning af bronze og dateres foreløbig til tidlig middelalder. Naturvidenskabelige 
dateringer afventes

59. Gershøj
Boplads

Vik./midd.Selvvalgt forskning

ROM 1346/89

02.06.02 Gershøj

Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Middelalder

Birgitta Gärtner
Tove Woller
Jens Ulriksen

Udgravning i forbindelse med restaurering af fredet jættestue. Hovedvægten blev lagt på et profilsnit i 
højen bag en af to såkaldte "lukkesten" i kammeret. Hensigten var at se, om der på dette sted havde 
været et åbent parti under opbygningen af højen; svaret blev ikke entydigt. Desuden anlagdes et mindre 
felt ved siden af indgangen i forbindelse med en væltet sidesten for at afklare en særpræget opbygning 
af højens facade. Et felt foran indgangen godtgjorde, at intet offerlag var bevaret. Svend Th. Andersen, 
GEUS, udtog prøver til pollenanalyse, og Thomas B. Andersen foretog petrologisk analyse af 
jættestuens sten

60. Ejby/Lindegård
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 7830/95, SNS 613-0406

02.06.11 Rye

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Tim Grønnegaard
Svend I. Hansen

Holbæk  Amt

sb. 369. Punktvise arkæologiske undersøgelser inden for et areal på ca. 280.000 m2, hvorved der blev 
påvist fire forskellige bopladsområder. Ud fra et stort keramisk materiale fra 52 undersøgte gruber kan 
to af pladserne dateres til yngre bronzealder per. IV, en fra førromersk jernalder per. I og en fra 
førromersk jernalder per. IIIa. Vurderet ud fra terrænforholdene drejer det sig formodentlig om 
enkeltgårde

61. Kalundborg Golfklub
Boplads

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

KAM 4/95

03.01.03 Raklev

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

Niels Hartmann
Lisbeth Pedersen



sb. 368. Ved prøvegravning S for Raklev Kirke fandtes et kulturlag med rester af munkesten, en 
kogestengrube og en grøft. Muligvis drejer det sig om spor efter aktiviteter knyttet til opførelsen af 
kirken i 1547

62. Raklev ny sognegård
Kulturlag/kogestensgruber/grøft

Nyere tidAndet anlægsarbejde

KAM 5/95

03.01.03 Raklev

Grube - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Jens Nielsen
Lisbeth Pedersen

sb. 101. Gennem de sidste 20 år er der kommet en stadig strøm af fine danefæ-fund fra et stort 
bopladsområde ved Tissø. På den baggrund er der i samarbejde med KAM indledt et 
udgravningsprojekt med henblik på en klarlæggelse af bebyggelsens struktur og bevaringsforholdene. 
Der blev udlagt søgegrøfter på de tilgængelige marker ved Kalmergården, Fugledegård og Bulbrogård, 
hvorved der kunne konstateres mindst fire velbevarede gårdsanlæg med hegn og hustomter fra yngre 
jernalder og vikingetid. I tilgift fandtes et stort genstandsmateriale, hvoraf mange stykker afspejler en 
omfattende handels- og håndværksaktivitet. Endelig fandtes en jordfæstegrav fra ældre bronzealder

63. Tissø
Grav/boplads

Æ.br./y.j./vik.Dyrkning

NM I 1423/75, 7701/94

03.01.06 Store Fuglede

Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Anløbsplads/handelsplads - Yngre jernalde
Bebyggelse - Yngre jernalder
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid

Lars Jørgensen

På en mark lige N for landsbyen blev der i begyndelsen af dette århundrede lokaliseret en stentrappe. 
Da et luftfoto antydede mulighed for tilstedeværelse af et voldsted, blev der iværksat en mindre 
prøvegravning, der dog kunne afkræfte voldstedsteorien. Til gengæld fandtes en til trappen hørende, 
stensat kælder, der allerede i middelalderen var blevet fyld op med brændte byggematerialer

63a. Bakkendrup
Landsby

MiddelalderSelvvalgt forskning

NM II 113/95

03.02.01 Bakkendrup

Bebyggelse - Middelalder

Nils Engberg

Undersøgelse af en stenlægning på et sandet plateau. Denne viste sig at dække over en stensat grav og 
et grøftanlæg med spor af to kraftigt stenskoede, lodrette stolper. Anlægget tolkes som resterne af et 
ikke-megalitisk gravanlæg med facadegrøft mod Ø. Antagelig har anlægget oprindelig været dækket af 
en langhøj. Graven var fundtom, og bortset fra enkelte skår i stolpehullerne fandtes ingen offergaver i 
eller ved facadegrøften

64. Have Borupvej
Grav/langhøj?

Yngre stenalderDyrkning

NM I 7806/95-2

03.03.04 Kirke Eskilstrup

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Susanne Klingenberg



Undersøgelse af rester af et lille, forlængst sløjfet dyssekammer lige S for den fredede dysse 9

65. Stestrup Old
Dysse

Yngre stenalderPlantning

NM I 7806/95-10

03.03.04 Kirke Eskilstrup

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Poul Otto Nielsen

sb. 125. Afsluttende undersøgelse af den N-lige og Ø-lige periferi af en lille, velafgrænset 
Brommeboplads, 7 x 7 m, hvis centrale del var undersøgt tidligere. Bopladsens sidste "in situ" områder, 
som var stærkt truet af pløjning, blev udgravet. Her fandtes et stenbygget ildsted, en "huggeplads" med 
en stor amboltsten og to aflange grydeformede gruber. Desuden øgedes fundstoffet betragteligt. 
Bopladsens yderzone blev også fastlagt, og en stor grube, der var fundet ved den første undersøgelse, 
kunne nu entydigt bestemmes som et stort rodvælterhul. En meget resultatrig udgravning

66. Højgård
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

FHM 2062

03.03.10 Store Tåstrup

Bebyggelse - Ældre stenalder

Søren H. Andersen

sb. 522. På et lille lavtliggende næs ud mod et vådområde blev der undersøgt fire store gruber og 
enkelte stolpehuller. I gruberne fandtes et stort keramisk materiale, der daterer lokaliteten til sen yngre 
bronzealder. Fra gruberne er desuden bl.a. en tyknakket flintøkse, et netsynk af sten og et forarbejde til 
en stridsøkse af sten fra yngre bronzealder

67. Oversøgård/Veddinge Bakker
Boplads

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

OHM 1447

03.04.03 Fårevejle

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lise Holm
Arne Hedegaard Andersen

sb. 519. Prøvegravning på bopladsen beliggende tæt ved den nu inddæmmede Lammefjord. Fra de 
undersøgte gruber er et meget stort keramisk materiale fra ældre romersk jernalder, desuden et større 
knoglemateriale, lerklining og en del blåmuslingeskaller. Lokaliteten skal muligvis ses som en 
sæsonplads med fiskeri på Lammefjorden

68. Skovly
Gruber/boplads

Ældre romersk jernalderDyrkning

OHM 1260

03.04.03 Fårevejle

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Arne Hedegaard Andersen



sb. 71. Undersøgelse af grube, der blot indeholdt et opløst, ukarakteristisk skår og brændte ben

69. Vallekilde
Grube

OldtidAndet anlægsarbejde

OHM 901

03.04.06 Hørve

Grube - Oldtid

Arne Hedegaard Andersen

sb. 365. Prøvegravning to steder førte til fund af henholdsvis flint og en tyndnakket økse samt 
kogestensgruber og fyldskifte

70. Vig
Boplads

Y.st./oldtidAndet anlægsarbejde

OHM 1372

03.04.12 Vig

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Lise Holm
Arne Hedegaard Andersen

Registrering og opmåling af stenkiste fra nyere tid. En overligger blev lagt på plads og kisten bevaret

71. Vig Hovedgade
Stenkiste

Nyere TidAndet anlægsarbejde

OHM 1424

03.04.12 Vig

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Arne Hedegaard Andersen

Snitgravning, ca. 25 m Ø for Sælvig Bugt. Her fandtes mod forventning hverken spor efter kanalen 
eller dennes træklædning. Måske har der ikke på denne yderste strækning været behov for en kanal, og 
man kan da eventuelt have rullet skibene over land det sidste stykke. Uklarhed omkring den datidige 
kystlinies forløb umuliggør i øjeblikket en afklaring af dette spørgsmål. Ved en efterfølgende 
undersøgelse V for Nordbyvej blev der lagt en 3,5 m bred og 20 m lang grøft, og her fandtes til 
gengæld både kanal og velbevaret træklædning

72. Kanhave
Kanal

Yngre jernalderAndet anlægsarbejde

NMF

03.05.03 Nordby

Andre anlæg/diverse - Yngre jernalder

Anne Nørgård Jørgensen



N for Bregninge Ås udløb i Saltbæk Vig undersøgtes på en strandvold, kote 2,5, et kulturlag med en 
udstrækning på ca. 40 x 25 m. Det undersøgte område udgjordes af et snit på 10 x 1 m samt 13 
prøvehuller på 1 x 1 m. Der udgravedes et ildsted, to gruber samt et mindre område med tydelig 
lagdeling og mange brændte sten. Et rigt flintinventar, bl.a. kærneøkser, specialiserede økser, tværpile 
og flækker daterer laget til sen ertebølletid

73. Engelsborg
Bopladslag

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

KAM 24/94

03.06.03 Bregninge

Bebyggelse - Ældre stenalder
Grube - Ældre stenalder

T.D. Price
Anne Birgitte Gebauer

sb. 96. Prøvegravning af to ud af ni tidligere fundne, formodede fiskegærder, hvoraf et er C-14 dateret 
til tidligneolitisk tid. Dette undersøgtes på en strækning af 4,5 m og bestod af ti tilspidsede stager, 
bevaret i en længde på op til 2,34 m og anbragt lodret i et mere end 3,5 m dybt gytjelag. Det andet 
anlæg undersøgtes over en strækning på 13 m og bestod af mindst 47 nedstukne stager. De formodede 
fiskegærder, hvis udstrækning er ukendt, findes i en fossil del af Saltbæk Vig, hvor Bregninge Å førhen 
udmundede

74. Smakkerup Huse
Fiskegærde

Yngre stenalderSelvvalgt forskning

KAM 12/92

03.06.09 Viskinge

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Jens Nielsen

sb. 49 og 86. Nær Bregninge Ås udløb i Saltbæk Vig undersøgtes udsmidslag tilhørende de to nævnte 
sb.-numre. Udgravningen omfattede to søgegrøfter på hver 20 m, et felt på 12 m2 i tilknytning til den 
ene søgegrøft samt fem prøvehuller på hver 1 x 1 m. Udsmidslagets øvre del var omlejret, medens den 
nedre del var intakt. Fundene omfatter flintredskaber, en trindøkse, knogler, herunder mange fra fisk, 
fiskekroge, en bemalet sten, en genstand af rav, tilspidsede trækæppe samt en mindre del af en 
stammebåd og en ruse

75. Smakkerup Huse
Udsmidslag

StenalderSelvvalgt forskning

KAM 24/90

03.06.09 Viskinge

Kulturlag - Stenalder
Kulturlag - Stenalder

Anne Birgitte Gebauer
T.D. Price

Sorø  Amt

sb. 12. Undersøgelse, hvor der fandtes fragmenter af en fladehugget dolk samt enkelte retoucherede 
redskaber og affaldsflint. Moderne forstyrrelser i undergrunden har fjernet eventuelle anlægsspor

76. Møllegård
Boplads

Yngre stenalderPlantning

AMK 1995064

04.01.01 Alsted

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Wickman



sb. 48. Ved undersøgelse ved Skovnæs Mose fandtes enkelte retoucherede flintafslag samt affald og 
ildskørnet flint. Fundene i mosetørven opfattes som udsmid fra en boplads beliggende på det Ø for 
liggende bakkedrag

77. Tjørneholmgård
Boplads

Ældre stenalderPlantning

AMK 1995063

04.01.02 Bjernede

Bebyggelse - Ældre stenalder

Niels Wickman

Fortsættelse af tidligere registreringer og indmålinger af højryggede agre. Retningen var for det mest 
SV-NØ og bredden på de enkelte agre 6-18 m. De bedst bevarede var ca. 0,5 m høje

78. Bromme Plantage
Højryggede agre

MiddelalderRåstof

AMK 5/91

04.01.03 Bromme

Ager/mark - Middelalder

Niels Wickman

Nødtørftig restaurering af fredet jættestuerest. I den forbindelse blev der fra snit i højsiden udtaget 
prøver til pollenanalyse ved S. Th. Andersen, GEUS.

79. Asedysse
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 7856/95, SNS 613-0414

04.01.07 Lynge

Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Tim Grønnegaard
Svend I. Hansen

sb. 8. 20 m uden for klosterporten fremkom et kulturlag på 0,5 - 1 m tykkelse. En del af dette indeholdt 
glaseret keramik, glas, bronzebeslag, jerngenstande og dyreknogler. Ca. 100 m N herfor fandtes 
ligeledes på Storegade en 1,5 m lang vandledning fremstillet af en udhulet træstamme og samlet med en 
jernkrave. Der gjordes ingen fund ældre end 1600-tallet

80. Storegade
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

AMK 1995032

04.01.11 Sorø

Kulturlag - Nyere tid

Niels Wickman

sb. 239. I Haraldsted By fremkom nogle kogegruber samt en affaldsgrube. Fundmaterialet begrænsede 
sig til nogle enkelte retoucherede stykker flint

81. Haraldsted
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

AMK 1995046

04.02.06 Haraldsted

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Wickman



På et bopladsområde V for "Hagbards Høj", hvor der tidligere har været undersøgt bopladslag og -
gruber fra tidlig- og mellemneolitikum (AUD 1984 s. 51), kunne der ved flyrekognoscering i 1992 
iagttages et grøftanlæg, der tegnede sig tydeligt i afgrøden. Ved undersøgelsen blev der gravet en 
søgegrøft gennem anlægget, og fladen omkring en åbning i grøften blev undersøgt inden for et 15 x 14 
m stort udgravningsfelt. Formodningen om, at der kunne være tale om et Sarup-anlæg, blev ikke 
bekræftet. Der er formentlig tale om en anden type anlæg, muligvis neolitisk

82. Sigersted III
Boplads

Yngre stenalderDiverse

NM I 2103/77

04.02.14 Sigersted

Bebyggelse - Yngre stenalder

Jes Martens
Poul Otto Nielsen

sb. 109. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 88 og 1994, 105), hvor en sidste rest af skatten blev 
hjemtaget, og et kulturlag fra vikingetid undersøgtes. Endvidere fandtes en to meter høj bautasten (?) 
nedgravet en meter S for et tidligere undersøgt jernalderhus. På pladsens centrale dele undersøgtes flere 
affaldsgruber med store mængder keramik fra førromersk jernalder per. II Ø og Vog IIIa. Bopladsen er 
nu afgrænset mod

83. Grisebjerg 2
Kulturlag/gruber

Førrom./vik.Dyrkning

AMK 1993015

04.03.01 Boeslunde

Andre anlæg/diverse - Jernalder
Bebyggelse - Jernalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Jernalder
Kulturlag - Vikingetid

Niels Wickman

Undersøgelse af et fem cm tykt kulturlag og en grube på ca. 3 x 3 m og op til 0,6 m dyb. Gruben 
indeholdt store mængder brændte og ubrændte dyreknogler samt redskaber som tværpile og skrabere, 
men blot ét ornamenteret skår. Et depotfund indeholdende syv skaftskrabere fandtes senere af 
amatørarkæolog, der arbejdede for museet

84. Trelleborggård
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

AMK 1995024

04.03.04 Hejninge

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Wickman

sb. 106. På en 100 m lang strækning fandtes 17 gruber, hvoraf fire snittedes og to blev totaludgravet. 
Sidstnævnte indeholdt et stort skårmateriale fra per V samt flintredskaber og husdyrknogler

85. Tårnborgvej
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

AMK 1995 049

04.03.08 Korsør

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Anne Preisler



sb. 24. Udlægning af fem søgegrøfter for at kontrollere resultaterne af arkæologiske undersøgelser 
tidligere i dette århundrede. Disse kunne med visse nye iagttagelser generelt bekræftes

86. Antvorskov Kloster
Kloster

Midd./nyere tidDiverse

AMK 1993045

04.03.14 Slagelse

Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Kirsten Eliasen

sb. 20. Undersøgelse af to gruber med henholdsvis Østersøkeramik og benaffald og keramik fra 
slutningen af 1200-tallet. Blandt fundene af ben bemærkes en snorevæv. Bag klosteret fandtes 
yderligere gruber med Østersøkeramik

87. Bredegade
Gruber

MiddelalderAndet anlægsarbejde

AMK 1995042

04.03.14 Slagelse

Grube - Middelalder

Anne Preisler

sb. 17. Undersøgelse af kultur- og gulvlag, hvor der især fandtes glaseret keramik; endvidere nogle 
jerngenstande, en endnu ikke bestemt mønt og knogler fra forskellige husdyr

88. Det gamle Kloster
Kulturlag

Renæssance/nyere tidAndet anlægsarbejde

AMK 1995027

04.03.14 Slagelse

Kulturlag - Nyere tid

Niels Wickman

sb. 50. Undersøgelse af tre gruber og et ildsted. Førstnævnte indeholdt keramik fra ældre romersk 
jernalder og en ornamenteret tenvægt. Anlæggene hører sandsynligvis til en boplads på et V-vendt 
plateau ud til Storebælt

89. Korshøjgård
Gruber/ildsted

Ældre romersk jernalderPlantning

AMK 1995070

04.03.14 Slagelse

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder

Niels Wickman

V for kirkegården registreredes to kogestensgruber samt et 3 m bredt og 0,5 dybt hulvejsspor med 
brokker af middelaldertegl i bunden. Vejen forløb fra kirkens N-side mod voldstedet

90. Tårnborg Kirke
Kogestensgruber/vej

Udateret/midd.Andet anlægsarbejde

AMK 1995060

04.03.19 Tårnborg

Vej/bro - Nyere tid
Grube - Udateret

Henning Nielsen



En undersøgelse af gulvet i kirkens S-kapel fra 1320'erne viste, at det nuværende gulvniveau ligger 90 
cm over det oprindelige. Der kunne i gulvlagene udskilles fire gulve ud over det nuværende. De tre 
ældste var udstøbt af kalkmørtel, medens det fjerde var et sildebenslagt munkestensgulv. Som underlag 
for det yngste mørtelgulvgulv var der udlagt et lag af teglstensbrokker heriblandt nogle fint tilskårne 
formsten, der har siddet i et rosevindue over den nu tilmurede portal i kapellets V-mur. Vinduet, der 
stadig anes i ydermuren, har målt to meter i diameter og har haft en vindueslysning på 80 cm

91. Ørslev Kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM II 658/95

04.04.20 Ørslev

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

Fortsatte prøvegravninger (AUD 1994, 118) der resulterede i ni større og mindre udgravninger primært 
af bopladsspor på den ca. 6 km lange strækning. Blandt disse må særligt fremhæves bopladsen fra 
yngre romersk jernalder ved Rørmosegård (AUD 1995, 99)

92. Slagelsevej-Industrivej
Diverse anlæg

OldtidVejanlæg

NÆM 1994:124

04.05.00 

Bebyggelse - Romersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Bebyggelse - Oldtid

Anne Bloch Jørgensen
Niels Hartmann
Henrik Christiansen

I forbindelse med sikring af revnet dæksten over kammeret og restaurering af gangen i den fredede 
jættestue iagttoges forskellige detaljer i konstruktionen. Fra et mindre snit i højen udtoges prøver til 
pollenanalyse ved S. Th. Andersen, GEUS, der blandt andet viste forekomst af tatarisk boghvede

93. Fuglebjerg
Jættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 7857/95, SNS 613-0415

04.05.02 Fuglebjerg

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Tim Grønnegaard
Svend I. Hansen



sb. 34. Udgravning på bopladsområde med stolpehuller, kogestens- og affaldsgruber på to mindre, 
tætliggende højdedrag. Keramik fra en affaldsgrube og fra et stolpehul dateres til yngre 
bronzealder/ældre jernalder. I de omkringliggende lavninger fremkom kulturlag, indeholdende dels 
keramik fra overgangen bronze-/jernalder dels flintredskaber, som dateres til Ertebøllekulturen. 
Endvidere undersøgtes en brandgrav, som imidlertid ikke indeholdt daterende genstande

94. Esperholm I
Boplads/kulturlag/brandgrav

Æ.st./y.br./æ.j./oldtidVejanlæg

NÆM 1995:107

04.05.07 Herlufsholm

Kulturlag - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Gravplads/grav - Udateret

Henrik Christiansen

sb. 35. Udgravning af 13 gruber, de fleste kogestensgruber, samt enkelte stolpehuller. Der fandtes ingen 
genstande, og anlæggene kan derfor ikke dateres nærmere

95. Esperholm II
Boplads

OldtidVejanlæg

NÆM 1995:108

04.05.07 Herlufsholm

Bebyggelse - Oldtid

Henrik Christiansen

sb. 38. Udgravning af stolpehuller, dog uden erkendbart system samt kogestens- og andre gruber. 
Keramik fra en af gruberne dateres med nogen usikkerhed til jernalder

96. Fælleseje N
Boplads

J./oldtidVejanlæg

NÆM 1995:114

04.05.07 Herlufsholm

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Henrik Christiansen

sb. 36. Udgravning af gruber og enkelte stolpehuller samt kulturlag i et tidligere vådområde. 
Fundmaterialet begrænsede sig til få og små stykker keramik, som ikke kan dateres nærmere

97. Fælleseje S
Boplads

OldtidVejanlæg

NÆM 1995:109

04.05.07 Herlufsholm

Bebyggelse - Oldtid

Henrik Christiansen

sb. 39. Udgravning af tre større affaldsgruber, hvoraf de to indeholdt en stor mængde keramik, som 
dateres til yngre bronzealder

98. Gedebjerg N
Gruber

Yngre bronzealderVejanlæg

NÆM 1995:115

04.05.07 Herlufsholm

Grube - Yngre bronzealder

Lisbeth Lomholdt Poulsen



sb. 37. Udgravningen omfattede to affaldsgruber med keramik fra yngre bronzealder/førromersk 
jernalder samt en mindre, ret nedpløjet hustomt, som forsigtigt henføres til samme periode. Desuden 
undersøgtes inden for det 5.500 m2 store felt 15 hustomter, som på baggrund af hustypologi og keramik 
fra stolpehullerne dateres til yngre romersk jernalder. Der må være tale om to til tre gårdsanlæg med 
huse i flere faser. Hegnsforløb var sporadisk bevaret. Inden for det næsten totalt udgravede 
bopladsområde undersøgtes desuden flere affalds- og kogestensgruber. Kulturlag i tidligere vådområder 
omkransende bopladsen indeholdt dyreknogler, keramik samt glas- og ravperler, der ligeledes dateres 
til yngre romersk jernalder

99. Rørmosegård
Boplads/kulturlag

Y.br./førrom./rom.Vejanlæg

NÆM 1995:111

04.05.07 Herlufsholm

Grube - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Anne Bloch Jørgensen

Præstø  Amt

sb. 145. Tomten var særdeles velbevaret, idet et flere centimeter tykt lerlag dækkede og forseglede et 
gulvlag. I forbindelse med dette samt et offerlag foran jættestuen blev der fundet over 2200 potteskår, 
129 redskaber af flint, 38 ravperler, 11 tøndeformede benperler og en benpren. Keramikken viste, at 
jættestuen er opført i MN A Ib og kontinuerligt var i brug gennem MN A

100. Stensved
Jættestue

Yngre stenalderDyrkning

SMV 7438

05.02.06 Kalvehave

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Keld Møller Hansen
Anne Birgitte Gebauer

sb. 156. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 123). Under kælderen til eksistere hus, tæt V for det i 1994 
undersøgte areal, udgravedes kulturlag med rhinsk stentøj, træ- og læderaffald. Heri en stensyld fra 
højmiddelalder. De middelalderlige lag overlejredes af et afretningslag fra renæssance med rester efter 
endnu en stensyld. Endvidere konstateredes et brandlag fra en af Vordingborgs brande i begyndelsen af 
1700-tallet

101. Baisstræde II
Kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SMV 7373

05.02.13 Vordingborg

Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid

Dorthe Wille-Jørgensen



sb. 168. Ved at genudgrave ca. 22 m af en søgegrøft fra 1941 konstateredes en mindre voldgrav eller 
skelgrøft, der stratigrafisk skal dateres til tidlig middelalder. I en mindre tværgrøft fremkom inden for et 
areal på ca. 8 m² seks kristne grave, ældre end skelgrøften. Tre af disse blev lokaliseret og delvist 
udgravet i 1941. Grave og skelgrøft tolkes som dele af et stormandsanlæg fra tidlig middelalder. En 1 m 
bred mur i renæssanceforbandt synes at tilhøre en bygning, der har stået op til ydersiden af højborgens 
ringmur.

102. Vordingborg Slotsruin
Kirkegård/skelgrøft/hus

Midd./renæssanceSelvvalgt forskning

SMV 7473

05.02.13 Vordingborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Dorthe Wille-Jørgensen

sb. 35, 36. Prøvegravning og udgravning af henholdsvis 63.000 og 37.000 m2. På Tystrup I 
undersøgtes 13 langhuse, 20 staklader, tre forrådshuse og hvad der ud fra stolpehullernes særegne 
placering er tolket som sporene efter et tårn. Endvidere fandtes spor efter jernbearbejdning i form af 
slagger, fragmenter af ovnsider og små lave gruber med smedeskæl. Tystrup I synes at repræsentere en 
bebyggelse med to eller tre samtidige gårde i 2.-4. århundrede e.Kr. På Tystrup II registreredes enkelte 
stolpehuller med keramik fra yngre stenalder, mens der på pladsens N-lige del var rester efter seks 
langhuse med hegnsforløb samt seks staklader. I den S-lige del undersøgtes spor efter fire langhuse og 
tre staklader. Her fandtes også et ca. 60 m langt, mørkt fyldskifte, der tolkes som sporene efter et 
kildeforløb, hvori der var etableret mindst otte brønde. Fyldskiftets jord blev soldet, hvorved der 
fremkom store mængder oldsager: en krøllehovednål fra føromersk jernalder, store mængder keramik, 
knogler, 130 rav- og glasperler samt en "gravestokspids" af jern. Tystrup II opfattes som en landsby fra 
4.-5. årh. e.Kr. På Tystrup III fandtes et langhus og en staklade fra yngre romersk jernalder samt to 
langhuse og to mindre bygninger fra ældre germansk jernalder. En denar, Faustina 157-161 e.Kr., 
fandtes på denne plads.  Et pollendiagram vil blive udarbejdet af Bent Aaby, og undersøgelserne 
forventes fortsat

103. Tystrup I, II og III
Boplads

Y.st./j.Andet anlægsarbejde

SMV 7451, 7453, 7454

05.03.02 Fakse

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Jernalder

Benny Staal



sb. 12. Udgravning af to overpløjede gravhøje hvoraf den ene (A) havde en partielt bevaret fodkrans. 
Centralgraven i denne var efter det firsidede aftryk at dømme muligvis en lille kiste af organisk 
materiale. Den indeholdt brændte knogler, glasperler, heraf to meget usædvanlige, rørformede blå 
perler med pålagte omløbende hvide bånd, en perle og en malle af bronze samt en bronzenål, som 
dateres til per. VI. Desuden undersøgtes to sekundærgrave med urner sat i små stenkister, begge 
indeholdende bronzenåle fra per. VI. Lige uden for højen fandtes en formodet brandgrav, kun med 
brændte knogler, muligvis oprindelig nedsat i en beholder af organisk materiale. I den anden gravhøj 
(B) fandtes lidt acentralt i højen en meget velbevaret grav med en urne sat i en stenkiste, hvorunder 
resterne af ligbålet var anbragt. Øverst i urnen lå en bronzenål med spiraloprullet hoved samt en klump 
harpiks. Op ad urnen, langs lågets kant, fandtes en nål af jern (muligvis en vasehovednål), der efter 
fundne tekstilrester at dømme har sammenholdt et stykke stof, antagelig svøbt omkring urnen. Både 
selve urnen, bronzenålen samt den unikke jernnål dateres til yngre bronzealder, per VI. Umiddelbart 
NV for de to gravhøje undersøgtes et parti af et bopladsområde med gruber og stolpehuller, herunder 
antagelig et til to mindre, stolpebyggede huse. Fundmaterialet fra bopladsen omfatter ukarakteristisk 
keramik og en jernslagge, hvilket giver en bred datering til ældre jernalder, muligvis med enkelte 
indslag fra yngre bronzealder

104. Pederstrup/Ondager
Høje/brandgrave/boplads

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

NÆM 1995:118

05.04.06 Mogenstrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Anne Bloch Jørgensen
Birgitta Gärtner

sb. 61. Undersøgelse af et bopladsområde med ret nedpløjede stolpehuller uden erkendbart system, 
samt flere affaldsgruber indeholdende en mængde keramik, der dateres til sen yngre romersk/ældre 
germansk jernalder. I umiddelbar nærhed fandtes tre brandgrave indeholdende lerkar fra samme tid som 
bopladsen

105. Lillemark
Boplads/Brandgrave

Y.rom./germ.Andet anlægsarbejde

NÆM 1995:119

05.04.08 Rønnebæk

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Birgitta Gärtner

sb. 46. Undersøgelse af dele af en landsby fra jernalderen, der foreløbig har resulteret i fundet af seks 
gårdsenheder. Et ca. 250 m langt hegn afgrænser bebyggelsen mod Ø. Gårdsenhederne afgrænses i flere 
tilfælde af hegn, bl.a. de såkaldte cykelskurshegn, og mindst to grubehuse er foreløbig registreret. 
Fundene, bl.a. to næbfibler, den ene med guldbelægning, daterer landsbyen til 5.-6. årh. 
Undersøgelserne fortsætter i 1996

106. Sandagergård
Boplads

Germansk jernalderAndet anlægsarbejde

SMV 7483

05.05.06 Keldby

Bebyggelse - Germansk jernalder

Keld Møller Hansen



sb. 74. Ved undersøgelse af et 5.000 m² stort område fremkom enkelte tidligneolitiske gruber samt 
bopladsspor fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder. Blandt disse kunne udskilles 12 
hustomter, tre staklader samt fire hegnsforløb. De tre af hegnsforløbene, der sandsynligvis udgør flere 
faser af samme hegn, indhegnede den NV-lige del af det bebyggede område. Husene udgør 
sandsynligvis flere faser af en eller to gårdsenheder, der kan have tilhørt et større bopladsområde

107. Fredskov
Boplads

Y.st./y.rom./germ.Andet anlægsarbejde

SMV 7444

05.06.04 Holtug

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

Dorte Veien Christiansen
Thomas Roland

sb. 76. Undersøgelse af et område med gruber, stolpehuller og bearbejdet flint, antagelig bopladsrester 
fra yngre stenalder/bronzealder. Endvidere fandtes ved udgravning af en mindre højning, overpløjet 
høj?, flere ovale fyldskifter, af hvilke det ene indeholdt en forstyrret skeletgrav, medens der i det andet 
fandtes et intakt skelet i hocker samt en flintflække. En C-14 datering, 240 e.Kr. kal., har dog godtgjort, 
at flækken må hidrøre fra bopladsrester på stedet

108. Gjorslev
Boplads/høj?/grave

St./br./rom./udateretAndet anlægsarbejde

SMV 7436

05.06.04 Holtug

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

Palle S. Schiellerup

sb. 76. På den 1.700 m² store udgravning fremkom enkelte spredte stolpehuller og usignifikante gruber. 
Hertil føjede sig to større kulturlag, hvoraf det ene kunne dateres til senneolitikum

109. Gjorslev I
Boplads

Udateret/y.st.Andet anlægsarbejde

SMV 7445

05.06.04 Holtug

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Bebyggelse - Udateret

Thomas Roland

sb. 77. Undersøgelse af en totalt ødelagt jættestue

110. Præsteskov I
Jættestue

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SMV 7448

05.06.04 Holtug

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Palle S. Schiellerup



sb. 78. Undersøgelse af et knap 1.500 m² stort område, hvorved der fremkom stolpehuller, 
kogestensgruber samt gruber. Blandt stolpehullerne kunne udskilles et ØNØ/VSV-vendt hus med spor 
efter fire tagbærende stolper, to sæt mulige støttestolper samt sporadisk vægstolper. Huset minder 
typologisk om huse fra MN A V og senneolitikum. Der var kun enkelte fund fra lokalitetens anlæg, og 
disse er ikke entydigt daterbare. Dog kan løsfundne flintgenstande fra marken henføres til senneolitikum

111. Præsteskov II
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SMV 7449

05.06.04 Holtug

Bebyggelse - Yngre stenalder

Dorte Veien Christiansen

sb. 79. Undersøgelse af en overpløjet gravhøj. Et tilsyneladende velbevaret stentæppe viste sig mod 
forventning ikke at indeholde en grav, og formodentlig er gravanlægget ødelagt i oldtiden. Gravfylden 
mellem stenene bestod af materiale fra et seneolitisk kulturlag. Bopladsspor i form af stolpehuller, 
kogestensgruber og gruber fra bronzealderen fandtes også

112. Strandfogedgård I
Høj/boplads

Y.st./br.Andet anlægsarbejde

SMV 7437

05.06.04 Holtug

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

Palle S. Schiellerup

sb. 109. På den 1.300 m² store udgravning fremkom et mindre antal stolpehuller samt gruber af 
forskellig karakter. Tre sæt stolpehuller efter tagbærende stolper kan opfattes som rester efter et hus. 
Huset kan ikke dateres nærmere og tilhører muligvis ikke en forhistorisk periode. Enkelte fund fra 
pladsens gruber viser aktivitet i senneolitisk tid

113. Søholm I
Boplads

Y.st./udateretAndet anlægsarbejde

SMV 7441

05.06.04 Holtug

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Udateret

Thomas Roland

sb. 108. På den 3.200 m² store udgravning fremkom spredte stolpehuller og bopladsgruber. Et 
velbevaret husgrundrids af en knap 15 x 6,5 m stor bygning registreredes. Denne fremtrådte ved spor 
efter fem sæt tagbærende stolper samt et næsten komplet vægforløb i form af spor efter vægstolper og -
grøfter i Ø-delen. I V-delen fandtes endvidere et ildsted. Typologisk kan huset dateres til førromersk 
jernalder per. I-II. Ca. 150 m Ø for huset fremkom et udateret, fragmentarisk hegnsforløb

114. Søholm II
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SMV 7442

05.06.04 Holtug

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Thomas Roland



sb. 107. Der afdækkedes et 1.100 m2 stort område, hvorved der fremkom stolpespor, kogestensgruber, 
gruber og grøfter. Fund af flækkesegl daterer enkelte af anlægssporene til bronzealder

115. Søholm III
Boplads

BronzealderAndet anlægsarbejde

SMV 7443

05.06.04 Holtug

Bebyggelse - Bronzealder

Hoda El-Sharnouby

sb. 78. Under højen fandtes sporene efter et afbrændt dødehus i form af otte stolpespor og et brandlag. 
En flerfarvet spillebrik fremkom i forbindelse med dødehuset, og en urnegrav fandtes et par meter fra 
huset. Under højen lå endvidere resterne efter et velbevaret langhus. Både dette og de øvrige fund 
dateres til yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder

116. Baunehøj
Høj/dødehus/boplads

Y.rom./æ.germ.Andet anlægsarbejde

SMV 7435

05.06.08 Magleby Stevns

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravhøj - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Palle S. Schiellerup

sb. 104. Undersøgelse af et 5.000 m² stort område Udover en tidligneolitisk grube fandtes den centrale 
del af et større bopladsområde med bl.a. fire hustomter, hvoraf tre havde bevarede spor efter 
vægstolper. I det største af husene, der målte knap 41 m i længden, fremkom en offergrube med en lille 
hankekop, hvori der lå en fingerring af bronze. Husene udgør sandsynligvis flere faser af en 
enkeltliggende gård og kan henføres til yngre romertid. Spor efter en let trapez-formet konstruktion, der 
tolkes som resterne af et hus, fremkom også. Huset er sandsynligvis fra sen vikingetid eller tidlig 
middelalder

117. Dalmosegård
Boplads

Y.st./rom./vik.Andet anlægsarbejde

SMV 7424

05.06.08 Magleby Stevns

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Hoda El-Sharnouby

sb. 105. På det omkring 3.000 m² store område, der blev undersøgt bopladsspor i form af stolpehuller, 
kogestensgruber og affaldsgruber. Enkelte anlæg kunne dateres til yngre bronzealder eller førromersk 
jernalder

118. Kronskov I
Bopladsspor

Y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

SMV 7425

05.06.08 Magleby Stevns

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Dorte Veien Christiansen



sb. 108. På et knap 1.800 m² stort område fremkom kogestensgruber, stolpehuller samt gruber af 
forskellig karakter. Kun enkelte anlæg på lokaliteten kan dateres, og her er dateringen tidlig 
mellemneolitikum, yngre bronzealder samt ældre jernalder

119. Kronskov II
Bopladsspor

Y.st./y.br./æ.j.Andet anlægsarbejde

SMV 7426

05.06.08 Magleby Stevns

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

Dorte Veien Christiansen

sb. 74. Bopladsområde med mørk jord og mange ildskørnede sten, hvor der ved detektorafsøgning 
fremkom brudsølv i form af kufiske mønter, barrer og ringstykker, smykker, vægtlodder, sporer og 
fragmenter af mønter af sølv. Ved eftergravning og soldning fremkom fem guldgubber, glasperler, 
pilespidser af jern, smykkefragmenter, glasskår, keramik og andet mere almindeligt bopladsinventar. I 
to gruber fandtes dyre- og fiskeknogler samt jern- og benredskaber, lerkarskår og glasskår fra 
vikingetid.

120. Toftegård
Boplads

Y.germ./vik.Dyrkning

KØM 1699

05.06.12 Strøby

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid

Svend Åge Tornbjerg

En undersøgelse i forbindelse med rådangreb i gulvbrædderne Ø for skibets S-dør viste, at kirkens 
oprindelige vægbænk af groft tildannede granitkvadre på dette sted var bevaret i en højde af 20 cm, og 
at det ligeledes oprindelige mørtelgulv lå 25 cm under det nuværende gulv.

121. Bavelse Kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM II 827/95

05.07.02 Bavelse

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Birgit Als Hansen

sb. 20. Udgravning af gruber og stolpehuller fra flere perioder. To af de udgravede gruber indeholdt 
keramik fra TN C, i den ene fandtes dog også keramik, som med nogen usikkerhed dateres til yngre 
bronzealder. Fire ens stolpehuller af oldtidskarakter udgør muligvis en mindre bygning. Desuden 
undersøgtes en del stolpehuller med tegl i fylden, hvor en N-S gående række af disse tyder på 
tilstedeværelsen af et hus, der kun delvis lå inden for feltet

122. Kalkerup N
Boplads

Y.st./y.br./midd.Andet anlægsarbejde

NÆM 1995:106

05.07.03 Fensmark

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

Birgitta Gärtner



Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 108) i tæt samarbejde med NNU. Der fandtes menneske- og 
dyreknogler, keramik og flintoldsager inden for et omtrentligt afgrænset område, hovedsagelig S for 
Møllebækken, tydeligvis et gammelt åleje med uhyre komplicerede aflejringer. Hovedparten af fundene 
var omlejrede og lå i et tykt sandlag, dannet af stærkt strømmende vand, medens en mindre del lå in situ 
i et nedre, delvist borteroderet lag af elletørv. Ud fra keramikfund, øvrige genstande og en C-14 
datering kan pladsen som helhed dateres til yngre bronzealder per. VI/ældre jernalder. Resultaterne af 
flere C-14 dateringer, pollen- og makrofossilanalyser samt gennemgang af antropologisk og zoologisk 
materiale afventes. En tidligere formodning om tilstedeværelsen af en oldtidsvej nær offerpladsen blev 
afkræftet; der er snarere tale om et vadested, der ud fra C-14 datering at dømme må være opgivet i 
vikingetid.

123. Almosen
Offermose

Y.br./æ.j.Selvvalgt forskning

NÆM 1995:120

05.07.04 Glumsø

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

Anne Bloch Jørgensen

sb. 46. Undersøgelsen resulterede i påvisning og omtrentlig afgrænsning af et bopladsområde i form af 
et omlejret kulturlag med flintoldsager og -affald samt dyreknogler fra mellemste del af 
Ertebøllekulturen. De upatinerede flintgenstande mv., som opsamledes fra de opgravede jordmasser ved 
anlæggelsen af en strandengssø i 1992/1993, formodes derfor at stamme fra ikke-omlejrede, 
lavereliggende, nu undersøiske udsmids- eller bopladslag

124. Evens Enge
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

NÆM 1993:485

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Ældre stenalder

Anne Bloch Jørgensen

Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 171) ca. 30 m Ø for det allerede påviste, tidligneolitiske 
bopladsområde. Der fremkom blot enkelte gruber og stolpehuller uden fund, hvilket tyder på, at det 
centrale bopladsområde ikke har strakt sig så langt i denne retning

125. Havreholm
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

NÆM 1994:124/1995:112

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Yngre stenalder

Niels Hartmann
Henrik Christiansen



sb. 53. Undersøgelsen gav et tværsnit af to middelalderlige matrikler, som adskilt af et hegnsforløb lå 
vinkelret på Susåen. Matriklerne, som var 7-8 m brede, afgrænsedes i begge sider af vejforløb eller 
stræder. Kulturlagene dateres ud fra det righoldige og sammensatte genstandsmateriale til slutningen af 
1100-årene og frem til 1600-tallet. Der fremkom dog også ældre genstande, bl.a. en romersk guldmønt, 
en aureus fra 161 e.Kr. Lagene indeholdt en del genbrugt og kasseret tømmer, bl.a. en bite og en 
bundstok fra tidligmiddelalderlige skibe. Af konstruktioner fandtes på den vestre matrikel et stort 
plankedække fra 1200-årene, samt et lerklinet hus med lergulv fra 1300-årene. På den østre matrikel 
udgravedes et lerklinet hus med lergulv fra 1400-årene. De særdeles gode bevaringsforhold skærper 
interessen for fremtidige undersøgelser i Næstveds middelalderlige havnekvarter mellem Stueklinten og 
Susåen

126. Kompagnistræde
Kulturlag/veje/huse

MiddelalderVejanlæg

NÆM 1995:104

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Lars Krants Larsen

sb. 40. Mindre undersøgelse af et parti af et bopladsområde med gruber, kogestensgruber og 
stolpehuller uden erkendbart system. Fundmaterialet var beskedent, omfattende ukarakteristiske 
lerkarskår fra en af gruberne. Et randskår peger dog på en mulig datering til yngre jernalder

127. Lille Næstved
Boplads

Y.j./oldtidVejanlæg

NÆM 1995:126

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Henrik Christiansen

sb. 48. Undersøgelse med henblik på afklaring af forholdene omkring klostrets Ø-fløj, S-fløj og de to 
udstikkerfløje, som efter reformationen blev ombygget til herregården Sortebrødregård. Undersøgelsen 
viste, at Ø-fløjen er opført før S-fløjen, og at den er længere end tidligere antaget. Keramik fra fyldlag 
indikerer, at både korsgangen, Ø- og S-fløjen er opført i højmiddelalderen. Den Ø-lige udstikkerfløj fra 
1437 viste sig at være en tilbygning til Ø-fløjen, opført med direkte forbindelse mellem de to fløje

128. Næstved Sortebrødrekloster
Kloster

MiddelalderSelvvalgt forskning

NÆM 1995:123

05.07.07 Næstved

Kloster - Middelalder

Palle Birk Hansen

sb. 59. Udgravning af tre kogestensgruber, en mindre grube samt en stor affaldsgrube indeholdende 
flintafslag og keramik, der dateres til yngre bronzealder per. VI

129. Ydernæs
Bopladsgrube

Yngre bronzealderNaturgas

NÆM 1995:103

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Anne Bloch Jørgensen



sb. 54. Undersøgelse af profiler i grøfter ud for Sct. Mortens Kirke. I en grøft i gadens længderetning 
registreredes en strækning af Østergades sandsynligvis middelalderlige vejbane samt resterne af et 
brændt bindingsværkshus ved vejens S-side, som dateres til middelalder eller senere. I en grøft 
vinkelret på gaden fremkom et parti af fundamentet til Sct. Mortens nedrevne kirkegårdsmur. Inden for 
muren fandtes to-tre grave. Sct. Mortens kirkegård gik ud af brug kort efter 1821

130. Østergade
Vej/Kirkegård/Hustomt

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NÆM 1995:113

05.07.07 Næstved

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

Palle Birk Hansen

sb. 60. Udgravning af udsnit af bopladsområde med en del stolpehuller uden erkendbart system, 
affalds- og kogestensgruber samt grøftlignende anlæg. En af gruberne indeholdt keramik, som dateres 
til yngre romersk jernalder

131. Ålestoksgård
Boplads

Yngre romersk jernalderVejanlæg

NÆM 1995:110

05.07.07 Næstved

Bebyggelse - Romersk jernalder

Henrik Christiansen

sb. 7. Prøvegravning i registreret gravhøj, hvor der i forrige århundrede fandtes urnegrave med 
bronzesmykker. Ved undersøgelsen fandtes imidlertid ikke spor efter højrester

132. Ålestokshøjene
Høj

Br./j.Vejanlæg

NÆM 1994:124-AN

05.07.07 Næstved

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

Anne Bloch Jørgensen

sb. 10. Prøvegravning i registreret gravhøj, hvoraf der ikke fandtes bevarede rester

133. Ålestokshøjene
Høj

OldtidVejanlæg

NÆM 1994:124-AF

05.07.07 Næstved

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Niels Hartmann



sb. 58. Ved efterkontrol af det muldafrømmede tracé fandtes under flad mark umiddelbart S for 
Ålestokshøj, 8, resterne af en brandgrav i en lille stenkiste. Der fremkom ingen genstande, og graven 
kan derfor ikke dateres nærmere inden for oldtiden

134. Ålestokshøj S
Brandgrav

OldtidNaturgas

NÆM 1995:127

05.07.07 Næstved

Gravplads/grav - Oldtid

Henrik Christiansen

Bornholms  Amt

sb. 242. Efter opsamling af keramik af en fritidsarkæolog på en leret bakkeknold undersøgtes to større 
gruber og fire stolpehuller, antagelig spor af et mindre hus. Gruberne, hvis fyld blev soldet, indeholdt 
keramik med pålagte lister og fingerindtryk, dvs. fra per. VI, et skår formet som en halv båd og et 
hængesmykke/amulet af sten med gennemboring. En ufærdig bådøkse fra området må opfattes som et 
løsfund

135. Dalegård
Gruber/enkeltfund

Y.br./st.Dyrkning

BMR 2254

06.01.04 Klemensker

Andre anlæg/diverse - Stenalder
Andre anlæg/diverse - Stenalder
Grube - Yngre bronzealder

Henrik Høier

sb. 134. Efter en fritidsarkæologs detektorfund af rammegrebsknive og kuglefibler undersøgtes den 
overpløjede høj, 33 m i diameter og med 40 cm bevaret højfyld. Centralgraven fandtes ikke, men 
bunden af 50 brandgrave udgravedes, placerede på og omkring randstenskæden, hvis Ø-lige del var 
intakt. Gravene dateres til yngre bronzealder og sen førromersk jernalder ud fra fund af henholdsvis 
grov, rødbrændt, beklasket keramik og kuglefibler. S for højen fandtes fire jordfæstegrave fra ældre 
romersk jernalder med hankekar samt to brandgrave med keramik fra yngre romersk jernalder. S for 
højen lå et stentæppe, hvis funktion ikke kunne erkendes

136. Kulhøj
Høj/grave/ardspor/stenlægning

Y.br./førrom./rom.Dyrkning

BMR 1137

06.01.04 Klemensker

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

Marit Zimmermann

sb. 235. Undersøgelse efter fritidsarkæologs fund af diverse genstande, bl.a. en forgyldt bronzefigur, 
pladefibula i stil C og guldfiligransmykke i stil I. Søgegrøfter på det grusede og stenede bakkedrag viste 
tilstedeværelse af en boplads fra ældre germansk jernalder

137. Nygård
Boplads

Æ.germ./vik.Dyrkning

BMR 2001

06.01.04 Klemensker

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Hanne Wagnkilde



sb. 161. På baggrund af luftfotos, iagttagelser i marken og en fritidsarkæologs fund af sølvmønter fra 
1000-tallet mm. undersøgtes et område på 500 m2. Der udgravedes et hus med spor efter tre sæt 
tagbærende stolper samt et kulturlag og en mødding. Desuden nogle grøfter, der ledte til en cisterne. 
Jorden blev soldet, hvorved der fremkom yderligere sølvmønter fra 1000-tallet, bronzebeslag, nøgler, 
nåle og perler. Desuden fandtes en høtyv og mange dyreknogler, blandt sidstnævnte mange fra fisk. 
Under disse bopladsrester fra sen vikingetid og tidlig middelalder iagttoges stolpehuller, keramik og 
flint fra tidlig tragtbægerkultur. Undersøgelsen forventes fortsat

138. Møllebjerg
Boplads

Y.st./vik./midd.Diverse

BMR 1627

06.01.06 Rutsker

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Henrik Høier

sb. 22. Undersøgelse af 2.600 m2 bopladsområde på gruset bakkedrag med 80 cm tykke kulturlag (jfr. 
AUD 1994, 184). Under disse fandtes fire treskibede huse, 13-23 m lange og Ø-V vendte, der ud fra 
keramikfund kan dateres til yngre romersk og ældre germansk jernalder. Et fjerde hus var blot 9 m langt 
og orienteret N-S. I to stolpehuller fandtes flintøkser

139. Neksø Halmvarmeværk
Boplads

Y.st./y.rom./germ.Vejanlæg

BMR 1636

06.02.02 Neksø

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Henrik Høier

sb. 161. Undersøgelse af 110 m2, herunder et 40 m2 stort og 15 cm tykt, fundrigt kulturlag fra MN A V 
med keramik, sten- og flintredskaber. Blandt fundene noterer man sig især fem ornamenterede 
skiferstykker. Under dette kulturlag fandtes spor af svære, tagbærende stolper samt mindre vægstolper 
fra mindst to huse. Endvidere sås to palisadegrøfter med en indbyrdes afstand på 14 m, af hvilke kun en 
del af den ene undersøgtes. I denne indgik fem kværnsten som stenskoning omkring stolperne. Disse 
anlæg skal ligeledes henføres til MN A V, men de overlejrer et kulturlag med keramik fra TN B. De 
relativt gode bevaringsforhold skyldes, at muld fra den ydre vold på jernalderborgen, Ringborgen, har 
forseglet lagene. Undersøgelsen fortsætter i 1996

140. Borggård
Boplads/kulturlag

Yngre stenalderRåstof

BMR 2264

06.02.03 Pedersker

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Finn Ole Nielsen



sb. 244. Efter en fritidsarkæologs detektorfund af 42 sølvmønter og brudsølv på et leret plateau få 
hundrede meter fra kysten iværksattes en udgravning af ca. 300 m2. Herved fandtes otte stolpespor, der 
må hidrøre fra to forskellige bygninger, samt yderligere 30 mønter og brudsølv. Mønterne er engelske 
og tyske, bortset fra en dirhem med ophængningshul. Skatten, der må stamme fra et af de to huse, 
omfatter ialt 72 sølvmønter og 15 stykker brudsølv. To affaldsgruber, hvorfra al fylden blev soldet, 
indeholdt Østersøkeramik, en jernsaks, kamfragmenter, benskøjter, bennåle, vævevægte, herunder en af 
klæbersten, slibesten og dyreknogler, mange fra fisk

141. Munkerup
Møntskat/boplads

Vik./midd.Dyrkning

BMR 2255

06.02.05 Åker

Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Hanne Wagnkilde

sb. 203. På baggrund af en fritidsarkæologs detektorfund af tætliggende mønter over 150 m2, foretoges 
straks en undersøgelse. Skatten, mønter og smykker fra 1000-tallet, havde været nedlagt i et kar af 
Østersøtype, nedgravet i den lerede undergrund. Fundstedet er på et plateau få hundrede meter fra 
Nylars kirke. Undersøgelsen forventes fortsat i 1996

142. Skovvang
Møntskat

Vik./midd.Dyrkning

BMR 2291

06.03.03 Nylarsker

Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Margrethe Watt

sb. 49. Fritidsarkæologers systematiske detektorrekognosceringer på bopladser fra 1000-tallet førte til 
fundet af 34 sølvmønter og fem stykker brudsølv på stedet, hvor Munkegårdsskatten optoges i 1864. 
240 m2 blev undersøgt, hvorved der fandtes yderligere 17 mønter, især engelske og tyske fra 1000-
tallet, samt to stykker brudsølv. Oprindelig har skatten da bestået af ca. 1000 mønter og 600 g brudsølv. 
S for fundstedet registreredes kulturlag og affaldsgruber, antagelig udkanten af et bopladsområde. 
Fundene udgjordes af mønter og brudsølv, Østersøkeramik, spænder, kværnstensfragmenter, 
vævevægte, klæberstensskår, slibesten, kamme og knogler

143. Munkegård
Møntskat/boplads

Vik./midd.Dyrkning

BMR 2212

06.04.03 Ibsker

Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald
Kulturlag - Middelalder

Hanne Wagnkilde



sb. 196. Magnetisk kortlægning af 2.400 m2 omkring en oppløjet samling jernudvindingsslagger viste, 
at der sandsynligvis er en halv snes tilsvarende forekomster på pladsen

144. Nederste Brændesgaard
Jernudvinding

JernalderDyrkning

BMR 1663

06.04.03 Ibsker

Jernudvinding - Jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 201. Magnetisk kortlægning af 1.200 m2 omkring en oppløjet samling slagger viste, at der 
sandsynligvis er flere slaggeforekomster på pladsen

145. Agerbygaard
Jernudvinding

Yngre jernalderDyrkning

BMR 1523

06.04.05 Østerlarsker

Jernudvinding - Yngre jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 205. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 191) på strandvold, nu af 400 m2. Herved fandtes 10 
brandgrave, nogle dækket af sten. En ligearmet fibula og lerkarskår daterer gravfeltet til begyndelsen af 
yngre germansk jernalder. Gravene kan sandsynligvis sættes i forbindelse med Saltuna-gravfeltet, 
undersøgt i forrige århundrede. Ud fra fund af keramik har der sandsynligvis også været en boplads på 
stedet fra yngre bronzealder

146. Kelse Å
Brandgrave/boplads

Y.br./germ.Dyrkning

BMR 2235

06.04.05 Østerlarsker

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Oldtid

Lene Heidemann

sb. 206. Undersøgelse af 58 m2 på strandvold, efter at en fritidsarkæolog havde fundet bearbejdet flint. 
Ved soldning fandtes mikrolitter, både af Vig-type og lancetformede; flintinventaret er hovedsagelig 
fremstillet af kugleflint. Over Maglemosebopladslaget fandtes to brandpletter med lerkarskår fra 
germansk jernalder, der sandsynligvis også hører til Saltuna-gravfeltet (jfr. lb.nr. 146). Det lykkedes 
ikke at datere tre gruber med brændte sten

147. Kelse Å
Boplads/brandgrav

St./germ.Dyrkning

BMR 2236

06.04.05 Østerlarsker

Bebyggelse - Ældre stenalder
Kulturlag - Ældre stenalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder

Finn Ole Nielsen
Bitten Chantelou



sb. 144. Efter fritidsarkæologs fund af sølvmønter og brudsølv, undersøgtes 500 m2 ved Melsted å. 
Herved fremkom yderligere fem sølvmønter, brudsølv og en fingerring, men ingen bopladsspor. Det 
antages, at fundene stammer fra Krogegårdspladsen (jfr. følgende lb.nr.), og at de er havnet i engdraget 
i forbindelse med opfyldning

148. Krogegård
Skattefund

Vik./midd.Dyrkning

BMR 2153

06.04.05 Østerlarsker

Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Hanne Wagnkilde

sb. 207. Efter fritidsarkæologs fund af 16 sølvmønter ved systematisk detektorrekognoscering af 
bopladser fra 1000-tallet, foretoges en undersøgelse af 425 m2 på en leret bakke ved Melsted Å. 
Herved fandtes spor af tagbærende stolper til to nedbrændte huse samt flere store gruber, der bl.a. 
indeholdt Østersøkeramik. Efter undersøgelsen er det samlede antal sølvmønter 31, og måske er der tale 
om en skat oprindelig nedgravet i et af husene; men muligvis hører mønterne til Melstedskatten fra 
forrige århundrede, hvis nøjagtige fundsted aldrig har kunnet fastslås. De nu fundne mønter er fra 1000-
tallet: danske, engelske og tyske, men der er også syv denarer. Blandt ni stykker brudsølv var to 
fingerringe, og desuden fandtes fragmenter af et forgyldt, trefliget spænde

149. Krogegård
Skattefund/boplads

Vik./midd.Dyrkning

BMR 2252

06.04.05 Østerlarsker

Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Hanne Wagnkilde

sb. 192. Magnetisk kortlægning af 3.200 m2 på jernudvindingsplads viste tilstedeværelsen af yderligere 
to slaggeforekomster

150. Maglegaard
Jernudvinding

JernalderDyrkning

BMR 1331

06.04.06 Østermarie

Jernudvinding - Jernalder

Tatyana Smekalova
Olfert Voss

sb. 202. I forbindelse med en fritidsarkæologs systematiske detektorrekognosceringer af 1000-tals 
bopladser, hvor der fandtes fire sølvmønter og tre stykker brudsølv, iværksattes en udgravning af 260 
m2 på et leret bakkedrag. Der fandtes dog kun et stykke brudsølv, men et stolpehul og en grube med 
Østersøkeramik antyder, at det drejer sig om udkanten af en boplads. En grube med beklasket keramik 
er udateret

151. Ypnastedgård
Skattefund/boplads

Vik./midd./udateretDyrkning

BMR 2154

06.04.06 Østermarie

Bebyggelse - Vikingetid
Depotfund/skattefund/offerfund - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Hanne Wagnkilde



Maribo  Amt

sb. 43. Fortsat udgravning (AUD 1994, 220), hvor to felter på henholdsvis 86 og 74 m2 på toppen af en 
lav banke, tæt ved bredden af en senglacial sø blev undersøgt og pløjelaget soldet. Blandt 
flintredskaberne dominerer skrabere og stikler, men også kraftige flækker slået af topolede blokke er 
talrige. Der fandtes desuden en halv snes skafttungespidser af Brommetype og lige så mange af 
Federmessertype, hvilket peger mod en datering til Allerødtid

152. Hasselø Tværvej
Boplads

PalæolitikumDyrkning

NM I 7725/94

07.02.13 Væggerløse

Bebyggelse - Palæolitikum

Peter Vang Petersen
Lykke Johansen

sb. 27A. Udgravning i den overpløjede del af den Ø-lige del af folkevolden mellem Maribosøerne, jf. 
lb. nr. 154. Selve jordvolden var kun synlig som en lys stribe mellem pløjelaget og undergrundsleret. 
Den opfyldte voldgrav havde forskelligt udseende, dels fladbundet med tendens til 
trappetrinsnedgravning ind mod volden og 8,5 m bred og 1,6 m dyb, eller 5 m bred og 2,1 m dyb med 
skrå sider. Ringe fundmængde, men en trækulsstribe i bunden af den opfyldte voldgrav indeholdt nok 
til C-14 datering, som gav resultatet 550 e.Kr

153. Hejrede Vold
Forsvarsvold

Yngre jernalderSelvvalgt forskning

LFS 801-1995-14

07.03.10 Krønge

Forsvarsanlæg/voldsted - Yngre jernalder

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 104. Snitgravning i den ca. 300 m lange og godt 2 m høje vold, som har udgjort den V-lige del af 
folkevolden mellem Maribosøerne, jf. også lb. nr. 153. Jordvolden er opført på et gammelt vækstlag i to 
faser, den ældste 4 m bred og 1,2 m høj, bestående af to stenlægninger med forskellige jordlag imellem, 
hvor stenlægningerne dog ikke er et gennemgående træk. Siden er der sket en forøgelse til 2 m højde og 
8 m bredde. Kun den østligste del af voldgraven er bevaret. Ved udgravningen er der kun fundet skår af 
oldtidskarakter, formodentlig fra jernalderen.

154. Søholt
Forsvarsvold

Jernalder (?)Selvvalgt forskning

LFS 801-1995-8

07.03.10 Krønge

Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 156. Registrering af teglovn af munkesten under nedbrydning på Lollands N-kyst på grund af havets 
erosion. Anlæggets Ø-side måler 6,15 m, og der er blotlagt en lille rest af S-muren samt gulvet med tre 
indfyringskanaler. Der er ikke gjort fund, der kan datere ovnen, der ligger 1,3 km fra Ravnsborg 
Slotsruin, nærmere

155. Hejringe
Telgovn

MiddelalderDiverse

LFS 801-1995-19

07.04.01 Birket

Bebyggelse - Middelalder

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen



sb. 26. Undersøgelse af bopladsområde med stolpehuller og gruber nær Juellinge-gravene. Området er 
meget nedslidt af dyrkning, og der er kun få cm tilbage af stolpehllerne. Dog er det muligt at indkredse 
flere mindre beboelsesområder (1.500-2.000 m2) inden for det 60.000 m2 store område. Der kan 
udskilles spor efter flere sæt tagbærende stolper, men ingen hele huse. Der er gjort fund af svajet 
jernkniv og jernalderskår i stolpehullerne samt store mængder Østersøkeramik fra flere af 
affaldsgruberne

156. Halsted Golf
Boplads

J./vik./midd.Diverse

LFS 72-1994-34

07.04.03 Halsted

Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Rolf Kjær-Hansen
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 25. Prøvegravning af formodet stenalderbebyggelse afslørede en lavning med nedskredet 
trækulsholdig jord med keramik, dyreknogler og flintafslag/skrabere. Desuden stolpehuller uden system 
med jernalderkeramik

157. Højfjældegård
Boplads

Y.st/j.Diverse

LFS 72-1994-34

07.04.03 Halsted

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Rolf Kjær-Hansen
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 4. Undersøgelse af fem affaldsgruber med Østersøkeramik, dyreknogler, benpren og bronzeblik

158. Damgård
Boplads

Vik./midd.Dyrkning

LFS 801-1995-13

07.05.12 Søllested

Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Jan Hedal
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 120. Undersøgelse af fire grave V for Godsted Kirke. Nedgravningerne følger nøje skeletternes 
form, hvorfor der ikke kan være tale om kistebegravelser. I et enkelt tilfælde er nedgravningskanten så 
tæt på kraniet, at der er tale om et decideret hovedrum. To af gravene indeholdt skeletter med 
armstilling B, og sammenholdt med fund af saltglaserede skår i fylden dateres disse til højmiddelalder. 
Graven med hovedrummet er sikkert ældre, og en 4 m lang N-S orienteret grøft, 2,5 m bred og 1,20 m 
dyb, er stratigrafisk ældre end gravene

159. Godsted Kirke
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

LFS 72-1994-38

07.06.05 Godsted

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Lisbeth Lomholdt Poulsen
Karen Løkkegaard Poulsen



sb. 27A. Snitgravning i den fredede, Ø-lige del af volden, jf. lb.nr. 153 og 154. Anlægget har oprindelig 
været 1,2 km langt, men er kun bevaret i 300 m's længde og 2 m's højde i et skovområde. To faser blev 
konstateret: en 5 m bred og 1,3 m høj vold bestående af varieret, opgravet fyld og en senere udvidelse, 
hvor bredden blev øget til 7 m og højden til 2 m. Den fladbundede voldgrave har været 9 m bred og ca. 
l m dyb, med tre "trappetrin" ud mod angriberne. Funktionstiden har været kort, da der ikke fandtes 
vækstlag i bunden af voldgraven. Volden er anlagt på et neolitisk kulturlag, og i voldfylden er der 
fundet skår af bronze/jernalderkarakter

160. Hejrede Vold
Folkevold

Yngre jernalderSelvvalgt forskning

LFS 801-1995-12

07.06.05 Godsted

Forsvarsanlæg/voldsted - Yngre jernalder

Kirsten Christensen
Karen Løkkegaard Poulsen

sb. 12, 13 og 14. Prøvegravninger gav spredte bopladsrester. En affaldsgrube med keramik fra romersk 
jernalder (12), en opfyldt lavning med flintafslag og et sideskår fra sten-/bronzealder (13) samt en 
udateret kogestensgrube (14), i hvis nærhed der opsamledes flere stenalderfund

161. Maribo Sø
Boplads

Y.st./br./rom./udateretDiverse

LFS

07.06.11 Maribo Ls

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

Kirsten Christensen

sb. 11. Udvidet prøvegravning mellem kirkegården og de stadigt eksisterende gårde i landsbyen 
Refshale. Der fandtes spredtliggende stolpehuller og affaldsgruber med skår af Østersøkeramik og 
kuglepotter, kamme, en sølvmønt og dyreknogler samt kridtpibestumper og nyere tids glaserede skår

162. Refshale
Boplads

Midd./nyere tidDiverse

LFS 801-1995-7

07.06.11 Maribo Ls

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Karen Løkkegaard Poulsen
Kirsten Christensen



sb. 263. Prøvegravning på et område med overfladefund af Østersøkeramik, grågods, jernslagge og 
knusesten samt detektorfund af 28 mønter, blytenvægte, bronzebæltespænde mm. Gedelunden er 
beliggende nær Guldborgsund, S for Flintingeåen og i nærheden af middelaldervoldstedet 
Gammelholm. Inden for to koncentrationer på hhv. 3.500 og 10.000 m2 fremkom keramikdaterede, 
middelalderlige gruber, et treskibet langhus af jernalderkarakter samt en del udaterede kogestensgruber

163. Gedelunden
Bebyggelse

Udateret/j./midd.Dyrkning

FMN 1107

07.06.19 Toreby

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

Henrik Schilling

sb. 264. Den Ø-V orienterede, enkeltliggende jordfæstegrav kan keramikdateres ud fra skår fra fire 
forskellige lerkar

164. Grænge Mølleby
Jordfæstegrav

Ældre romersk jernalderVejanlæg

FMN 1098

07.06.19 Toreby

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Anna-Elisabeth Jensen

sb. 57. Undersøgelse af vindaflejrede sandlag med ildsted og flint af senpalæolitisk præg. To 
fundførende sandlag udskiltes ved registrering af profiler og systematisk opsamling af ca. 10 kg 
flintoldsager. I det øverste fundførende lag fandtes bl.a. fragmenter af neolitiske økser og en tværpil. 
Undersøgelsen indstilledes, da den systematisk indsamling af oldsager fra det underste lag ikke gav 
grundlag for en entydig datering

165. Toreby
Kulturlag

Pal.?/y.st.Vejanlæg

FMN 1099

07.06.19 Toreby

Kulturlag - Palæolitikum
Kulturlag - Yngre stenalder

Anna-Elisabeth Jensen

Odense  Amt

Prøvegravning, hvor der under et lag brokker blev afdækket en trappe, der førte ned til en velbevaret, 
stensat kælder, der har været i brug fra 1500-1700 tallet. Kælderen har hørt til en hidtil ukendt bygning, 
der antagelig indgik i et bygningskompleks, som den nuværende toetagers Toldbod fra 1500-tallet 
udgør den sidste rest af. Toldboden, formodentlig byens eneste stenhus fra denne perioder, blev lagt 
øde under krigen i 1659 og med ændringer først genopført i 1735

166. Toldbodens Have
Kælder

Midd./nyere tidSelvvalgt forskning

OBM 102

08.01.05 Kerteminde

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Eigil Nikolajsen



I forbindelse med en mindre restaurering af kammeret i den fredede jættestue iagttoges ardspor under et 
af tørmursmellemrummene. Prøver blev udtaget til pollenanalyse ved S.Th. Andersen, GEUS

167. Moreshøj el. Mårhøj
Jættestue/ardspor

Yngre stenalderRestaurering

NM I 7865/96, SNS 613-0413

08.01.12 Stubberup

Ager/mark - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Tim Grønnegaard
Svend I. Hansen

sb. 81. Undersøgelse af enkelte ildsteder/kogegruber, antagelig fra ældre jernalder. Desuden fandtes to 
formodede hørtørringsanlæg fra nyere tid

168. Mathildelund
Kogegruber/hørtørringsanlæg?

Æ.j./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM 9208

08.02.02 Barløse

Grube - Ældre jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen

sb. 67. Påbegyndt udgravning af tomt efter langdyssen, beliggende på mark, hvor der tidligere er 
udgravet tomter efter stordysse med lang gang og en jættestue (AUD 1990, 118, 1991, 125, 1993, 166 
og 1994: 237). Langdyssen har været 19 m lang og 7,5 m bred, orienteret nogenlunde S-N og lå på 
kanten ned til Hårby Å-dal. Højens højde er øget ved at der er gravet af omkring den, omgivelserne var 
ret forstyrret ved recente gruber, grusgravnignshuller og vindfælder; men der er dog fundet 1583 
oldsager, især keramik. Under højen var den gamle muldflade bevaret og herunder ardspor efter to til 
tre pløjninger. Anlægget har haft to kamre, hvoraf der kun blev gravet i det ene. Dette har haft en 
polygonal form med spor efter otte bæresten og en gang sat af to sæt bæresten. Størrelsen var 2,2 x 2,1 
m, og gangen 1,6 m lang og 0,5 m bred. Fylden i kammeret var urørt og blev delvist udgravet. Heri er 
der i 1995 fundet 90 oldsager, især keramik, fra MN A II, men også lidt fra MN A I, samt flintoldsager 
og menneskeknogler. Det andet kammer forventes udgravet i 1996. SV for langdyssen er der fundet en 
grube, hvis overflade udelukkende består af fint, ildskørnet flint. Måske har denne grube haft 
forbindelse med bearbejdningen af ildskørnet flint benyttet ved dyssens opførelse?

169. Sarup Gamle Skole X
Langdysse/ardspor

Yngre stenalderDyrkning

FHM 3952, OBM 7369

08.02.09 Hårby

Ager/mark - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen



sb. 67. Udgravning af stærkt nedpløjet stordysse, beliggende 250 m SV for Saruppladsen, hvor blot 
fandtes stenspor og få gulvfliser beliggende 250 m SV for Saruppladsen. Kammeret, der har været uden 
gang, har haft oval grundform, 3 x 2 m orienteret V-Ø med tre til fire bæresten i hver langside og et par 
i gavlene. På kammerets gulv og i pløjejorden herover er der fundet 25 oldsager fra MN A I og MN B. 
Der blev ikke fundet spor efter en høj, og rodvælter og et markildsted tæt op til kammeret taler for, at 
der ikke har været nogen større høj på dette sted. Uden for megalitgraven er der fundet to gruber med 
materiale fra MN A II og MN A III - III/IV og et stolpehul med en større skårflage fra MN A IV B/V

170. Sarup Mølle II
Dysse/boplads

Yngre stenalderDyrkning

FHM 3938, OBM 7354

08.02.09 Hårby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen

sb. 57. Fortsat udgravning på en anløbsplads, der er placeret ca. 300 m N for Helnæsbugtens bund 
(AUD 1992, 120). Ved undersøgelsen blev der udgravet ni grubehuse fra yngre germanertid og 
vikingetid. De fleste grubehuse indeholdt fragmenter af vævevægte og/eller tenvægte samt lerkarskår, 
heriblandt Østersøkeramik. I en lille sænkning under et grubehus fandtes en bronzearmring fra midten 
af yngre germanertid. To grubehuse skilte sig ud ved meget mørk fyld og ved at indeholde en del 
jerngenstande, avlstensfragmenter, slagger m.m. Af andre fund kan nævnes flere klæberstensskår og en 
glasperle. Ved rekognoscering er der fundet en terningformet ravperle, en oval pladefibula fra yngre 
germanertid, et stykke Badorfkeramik og en dirhem. Ud fra iagttagelser i afgrøderne omkring 
udgravningsfeltet skønnes pladsen at dække 3-4 ha og rumme mindst 30 grubehuse

171. Strandby Gammeltoft S
Bebyggelse

Y.germ./vik.Dyrkning

OBM 671

08.02.09 Hårby

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Mogens Bo Henriksen

sb. 22. Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 122 og 1993, 167) af to langdysser liggende parallelt N-S 
med 2,5 m afstand. Årets undersøgelse koncentrerede sig om området mellem de to dysser, hvor der i 
nyere tid er anlagt en markvej. Ved udgravningen er der undersøgt 42 m af markvejen, hvor op til otte 
lag sten i et 60 cm tykt lag delvist havde udfyldt området mellem de to langdysser. Offerfund af 
senneolitisk økse i stenlægning kunne tyde på, at stenlægningen er lagt her i slutningen af stenalderen. 
Blandt stenene var en tilhugget sandsten, der oprindelig har været benyttet som slibesten. Slibestenen 
var over 40 cm tyk. Af de to langdysser undersøgtes dele af deres mod hinanden vendende langsider 
med stabler af tørmur og skoningssten. Ved den ene langdysse lå skårene til en fodskål, der bevidst var 
knust med en stor sten. Under stenlægningen og de to langdysser er der i den gamle muldflade fundet 
100 oldsager, heraf 75 skår. Under mulden er der over en 45 m lang og op til 9 m bred strækning 
registreret ardspor efter et par pløjninger

172. Strandby Vartov
Langhøje/ardspor

Yngre stenalderDyrkning

FHM 3821, OBM 7423

08.02.09 Hårby

Ager/mark - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Niels H. Andersen



Inden for et areal på 1.800 m2 blev der registreret 30 stolpehuller, 12 kogestensgruber, 10 
bopladsgruber, 11 ubestemmelige fyldskifter samt to adskilte kulturlag og et muligt vejforløb. Det 
undersøgte område udgør antagelig periferien af en boplads. Flere af anlæggene indeholdt daterende 
keramik, og et af disse kunne dateres til enkeltgravstid

173. Kirke Søby
Boplads/Vej

Y.st./br.Vejanlæg

OBM 7948

08.02.16 Søby

Bebyggelse - Yngre stenalder
Vej/bro - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Vej/bro - Bronzealder

Konrad Lambertsen

sb. 24. Undersøgelse ved en i 1981-82 delvist udgravet megalitgrav med et pæreformet kammer, hvor 
dele af højens periferi blev afdækket for at klarlægge, om der her fandtes brandgrave fra ældre 
jernalder; det var ikke tilfældet

174. Emmelevgyden
Megalitgrav

Yngre stenalderPlantning

OBM 1670

08.03.02 Hjadstrup

Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Udateret

Mogens Bo Henriksen

sb. 30. Ved undersøgelsen blev placeringen og udstrækningen af V-fløjen til nonneklosteret tilhørende 
benediktinerordenen fastslået. Både nordre, vestre og søndre korsgang samt S-fløjen blev ligeledes 
placeret. V-fløjen er oprindelig bygget i lette materialer, men blev omkr. 1400 erstattet af en bygning i 
tegl. Stolpehuller tyder på, at korsgangen også har haft en træbygget forgænger. Kraftige fundamenter 
viste, at kirken oprindeligt har været planlagt med et fag mere i skibet. V-fløjen er anlagt så langt mod 
V, at man må have taget hensyn til den længde, kirken oprindelig var tiltænkt. Flere skillevægge i V-
fløjen blev registreret, og et af rummene indeholdt spor af en kamin eller kakkelovn. Gulvene i både 
korsgang og V-fløj var lavet af munkesten

175. Dalum Kirke
Kloster

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KMO DK95

08.04.04 Dalum

Kloster - Middelalder

Eskil Arentoft

Fund af forarbejdet tak og forskellige råemner af ben, keramik og en hvæssesten ved mindre 
restaurering

176. Næsbyhoved
Voldsted

MiddelalderDiverse

KMO NH95

08.04.06 Næsbyhoved-Broby

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jørgen Nielsen



sb. 27. Ledningsarbejde hen over voldens V-lige dele blev overvåget, og i den forbindelse blev der 
gennemført nogle boringer, der belyser terrænets oprindelige koter umiddelbart foran volden

177. Nonnebakken
Voldsted

VikingetidAndet anlægsarbejde

KMO NB95

08.04.07 Odense

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Eskil Arentoft

sb. 36. Undersøgelse af en middelalderligt torpbebyggelse i næsten hele dens udstrækning. 
Bebyggelsen var omkranset af en lav grøft af ca. 1-2 m bredde og med baggrund i dennes forløb kan 
bebyggelsens udstrækning bestemmes til ca. 70 x 80 m. Der blev registreret spor efter 15 sikre 
hustomter, hvoraf en enkelt er tolket som en treskibet konstruktion, 10 som huse med tagbærende 
stolper i vægforløbene og fire er tolket som midtsulekonstruktioner. Bebyggelsen synes at have haft en 
vis levetid, da der et enkelt sted er konstateret tre hustomter overlejrende hinanden. Pladsen dateres til 
1200-tallet, dels ud fra keramikken, to kuglepotter og enkelte skår af glaseret vare, dels ud fra i alt seks 
møntfund, herunder fem såkaldte borgerkrigsmønter

178. Gyngstrup
Landsby

MiddelalderRåstof

OBM 1453

08.05.04 Krogsbølle

Bebyggelse - Middelalder

Rudi Greve

sb. 49. Forsat undersøgelser (AUD 1990, 127) af en større forekomst af kogestensgruber. Med de nys 
undersøgte er der registreret ca. 230 gruber inden for et areal på ca. 65 x 115 m. Der synes at danne sig 
en antydning af, at gruberne er udlagt i en cirkulær eller hesteskoagtig formation. En endelig 
bekræftelse af dette må afvente kommende undersøgelser. De registrerede gruber fordeler sig 
nogenlunde ligeligt mellem runde og mere rektangulære former. Hovedparten af de undersøgte gruber 
har været tilnærmelsesvis fladbundede med let indadskrånende sidekanter. Fundmængden fra gruberne 
har hidtil været begrænset, en smule keramik, nogle knogler, både brændt og ubrændt, stumper af 
fragmenterede kværnsten genbrugt som kogesten, en lille formodet støbeform samt, i en del af de 
undersøgte gruber, rester efter enkelte tænder fra hest/ko. Gruberne dateres til den tidlige del af 
førromersk jernalder ud fra den fundne keramik

179. Gyngstruplund
Kogestensgruber

Førromerk jernalderRåstof

OBM 7300

08.05.04 Krogsbølle

Grube - Førromersk jernalder

Rudi Greve

sb. 54. Opmåling og opsamling i tidligere moseområde, hvor der over en strækning på mere end 220 m 
og i 20 m bredde var oppløjet rester af ca. 30 lerkar, samlinger af dyreknogler samt knogler fra to 
voksne mennesker, der lå med få meters mellemrum. Samlingerne af dyreknogler lå dels isoleret, dels 
sammen med lerkarskårene. Fundene tolkes som moseofre. Umiddelbart oven for mosen iagttoges 
højryggede agre, mørke, muldstriber i den oppløjede undergrund

180. Vossevangen
Offerfund/højryggede agre

Førrom./midd./nyere tidPlantning

OBM 9295

08.05.04 Krogsbølle

Depotfund/skattefund/offerfund - Førromer
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Konrad Lambertsen



sb. 22. Undersøgelse af et areal på ca. 2.000 m2. Der blev registreret fire huskonstruktioner, hvoraf de 
tre, et langhus, et mindre hus samt en staklade formentlig udgør et samlet gårdsanlæg. Samtidighed med 
det fjerde hus kunne ikke dokumenteres. Dateringen til førromersk jernalder per. I er baseret på 
keramikfund fra de omkringliggende gruber

181. Markedspladsen
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

OBM 9279

08.07.04 Ejby

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Konrad Lambertsen

sb. 35. Undersøgelsen viste, at grundene langs Brogades Ø-side ikke er udskilt fra kirkegården. 
Samtidig blev det sandsynliggjort, at gadens dybe beliggenhed i forhold til det omgivende terræn 
skyldes stærkt slidt, altså en hulvejsdannelse

182. Brogade
Vej

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KMO BG95

08.07.13 Middelfart

Vej/bro - Middelalder
Vej/bro - Nyere tid

Eskil Arentoft

Undersøgelse, hvor der ved rekognoscering var fundet afslag af neolitisk karakter. Ud over fire gruber 
uden daterende indhold blev der registreret to fyldskifter, der må tolkes som stenspor efter et 
megalitanlæg. Omkring stensporene blev der gjort fund af tørmursfliser samt skaller af finkornet granit. 
Disse stammer formentlig fra sprængningen af megalitanlægget

183. Vandværksvej
Megalittomt

Yngre stenalderVejanlæg

OBM 9284

08.07.14 Middelfart Ld (Fænø)

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Konrad Lambertsen

sb. 40. På et ca. 200 x 220 m stort område undersøgtes 13 brandgrave, hvor 11 grave lå samlet inden for 
20 x 35 m, medens to grave fandtes 100 m herfra. Gravene var ret forstyrrede og indeholdt blot nogle få 
skårflager og brændte ben. I tre grave fandtes dog en jernkniv, og i én lå en stærkt nedbrudt 
bronzefibula, der sammen med keramikken daterer gravene til ældre romersk jernalder. De spredte 
bopladsrester udgøres af 24 gruber og 19 stolpehuller, der blot kan henføres til ældre jernalder i 
almindelighed; antagelig drejer det sig om udkanten af en boplads

184. Lavindsgårde
Gravplads/boplads

Rom./æ.j.Andet anlægsarbejde

OBM 9400

08.08.08 Rønninge

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Rudi Greve



sb. 8. Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 127 og talrige tidligere bidrag) og afgrænsning af 
bopladsområdet mod N. Der blev herved i alt undersøgt 101 anlæg bestående af gruber og stolpehuller, 
hvor huskonstruktioner ikke blev påvist. Den V-lige del udgør den nordligste udløber af det tidligere 
undersøgte bopladsområde. Den Ø-lige del syntes derimod at være sammenhængende med 
Hvenekildeløkken III, om end en senere fase af denne, idet der i anlæggene blev fundet en 
Nydamfibula og et daterbart remspænde

185. Helstedgård
Boplads

Førrom./æ.germ.Andet anlægsarbejde

OBM 4564

08.08.09 Seden

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Konrad Lambertsen

Svendborg  Amt

sb. 109. Ved detektorafsøgning fremkom 43 stykker af et senromersk sølvfad samt en solidus med 
øsken. Med rendegraver fjernedes pløjelaget i det centrale fundområde for de 43 sølvstykker og 
guldmønten, og herved fandtes en guldring (formentlig fra et større smykke) samt yderligere godt 80 
sølvstykker. Af fadet er der således inklusive udgravningen fundet ca. 125 stumper samt på samme sted 
en lille guldring med ornamentik, en endnu meget mindre guldring, en hel og en halv denar, et 
bronzefragment af et drikkehornsbeslag og en glasperle. På det foreliggende grundlag er det endnu ikke 
muligt at afgøre, hvor meget, ud over fragmenterne fra sølvfadet, der indgår i skattefundet og hvor 
meget, der skal betragtes som "støj" og altså almindelige bopladsfund. Yderligere udgravning vil finde 
sted i 1996

186. Bjørnebanke
Skattefund/boplads

Y.rom./æ.germ.Diverse

SOM A 95.431

09.01.04 Gudme

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

Karsten Kjer Michaelsen

sb. 154. Godt 5.500 stolpehuller kunne fordeles på en enkeltgård i mange faser, hvor hver fase bestod 
af et langhus samt en mindre bygning. På dette punkt er der således nøje overensstemmelse med de 
iagttagelser, der er gjort i selve Gudme -- også ved "Kongsgården". Til gengæld har undersøgelsen 
resulteret i en hustypologi, som det hidtil ikke har været muligt at dokumentere ved udgravninger i 
Gudme, idet enkeltgården tilsyneladende repræsenterer en ubrudt bebyggelse, der strækker sig over 12-
15 faser, fra 3.-9. årh. e.Kr. Blandt de omkring 1.000 fund fra undersøgelsen kan nævnes en møntskat 
bestående af 31 denarer og siliquae

187. Gudme IV
Skattefund/boplads

Romersk jernalderDiverse

SOM A 94.315

09.01.04 Gudme

Bebyggelse - Romersk jernalder
Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j

Karsten Kjer Michaelsen



Udgravning og detektorafsøgning i et område, hvor der er fundet dele af en eller flere romerske 
bronzestatuer samt sølvstykker, måske råvarelagre tilhørende bronze- og sølvsmede. Statuefundet 
består foreløbig af omkring 150 fragmenter med en samlet vægt på flere kilo, men der ligger utvivlsomt 
mere i jorden endnu. Årets undersøgelse frembragte således 118 stykker bronze, herunder de ædlere 
dele fra en mandsfigur. Fundspredningen antyder imidlertid, at det primære nedgravningssted endnu 
ikke er fundet. Kammerherre Sehested registrerede i forrige århundrede såkaldte "måltidspladser" på 
stedet: mange gruber med potteskår, knogler, trækul mv. Nærværende udgravning har afsløret, at der 
også findes regulære hustomter på stedet, syv ialt

188. Gudmeløkken
Skattefund/boplads

Romersk jernalderDiverse

SOM A 95.352

09.01.04 Gudme

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j
Bebyggelse - Jernalder

Karsten Kjer Michaelsen

Fortsat undersøgelse af oldtidsveje (AUD 1992, 148 og 1993, 195). For om muligt at etablere en relativ 
kronologi mellem de to parallelle N-S gående hulveje, blev det besluttet at udlægge et 3 m bredt felt tæt 
ned til vadestedet over Tange Å, hvor vi formodede, at de to veje måtte løbe sammen. Ved 
undersøgelsen fremkom endnu et vejforløb; denne gang i form af en min. 3 m bred brolagt vej, som 
dykker kraftigt ned ad de skrå sider til hulvejene og går tværs hen over disse. Dog var der ingen 
brolægning over køresporene i den Ø-lige hulvej, og de to forløb kan have fungeret samtidigt. Derimod 
var det tydeligt, at den V-lige hulvej var opgivet længe før den brolagte vej blev anlagt. Der fandtes 
intet, som sikkert kan datere den brolagt vej, men det må formodes, at den sammen med den Ø-lige 
hulvej har været i brug langt op i nyere tid, idet der fandtes teglstumper i fylden lige over brostenene. 
Da den forstyrrende drænledning senere blev anlagt, har der kun været et ca. 10-15 cm tykt muldlag 
over såvel den brolagte vej som den Ø-lige hulvej

189. Møllegårdsmarken
Veje

Rom./nyere tidSelvvalgt forskning

OBM 872

09.01.04 Gudme

Vej/bro - Romersk jernalder
Vej/bro - Nyere tid

Claus Madsen

sb. 83. På en grustunge ned til Ringe Sø blev der indmålt og registreret ca. 120 kogestensgruber, 
beliggende i tre-fire større klynger. Ved en mindre udgravning blev 35 rektangulære og fladbundede 
kogestensgruber afdækket; flere indeholdt brændte dyreknogler og -tænder samt keramik fra 
førromersk jernalder per. II. Pladsen rummer antagelig mindst 150 kogestensgruber, men ikke 
bopladsanlæg i øvrigt, og en rimelig tolkning er, at der er tale om en "ceremoniplads". Der blev 
desuden afdækket få affaldsgruber fra tidligneolitikum, antagelig fra C-gruppen

190. Bregentved III
Kogestensgruber/ceremoniplads?

Y.st./førrom.Dyrkning

OBM 7809

09.01.08 Ringe

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Førromersk jernalde
Grube - Førromersk jernalder

Mogens Bo Henriksen



Dokumentation af ti kister i krypten forud for jordfæstelse i fællesgrav. De afdøde kan henføres til 
1600-tallet og frem til 1832, og enkelte har desuden kunnet identificeres ud fra bevarede optegnelser

191. Tranekær Kirke
Grave

Nyere tidDiverse

LMR 13146

09.02.08 Tranekær

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

Hugo H. Sørensen

Restaurering af den fredede dobbeltjættestue foranlediget af en væltet bæresten i N-kammeret. I 
forbindelse med rejsning af denne åbnedes en profil med højopbygning, hvorfra der udtoges prøver til 
pollenanalyse ved S. Th. Andersen, GEUS. Samtidig kunne det konstateres, at en usædvanlig 
karmkonstruktion i gangen er en del af den oprindelige konstruktion. Mindre rester af gravlag var 
bevaret, men de blev kun delvist undersøgt

192. Tvede Skov
Dobbeltjættestue

Yngre stenalderRestaurering

NM I 7855/95, SNS 613-0546

09.02.08 Tranekær

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Torben Dehn
Tim Grønnegaard
Svend I. Hansen

Tilsyn ved oprensning af voldgraven omkring herregårdens hovedbygning. Voldgraven må i sin 
nuværende form være anlagt i forbindelse med opførelsen af den nuværende hovedbygning i forrige 
århundrede eller kort inden, vurderet ud fra fundmaterialet. Ved tidligere oprensninger af voldgraven er 
der dog fremkommet ældre fund, der antyder tilstedeværelsen af voldgrav i renæssancen og måske 
tidligere

193. Skovsgaard
Voldgrav

Midd./nyere tidDiverse

LMR 10118

09.03.03 Humble

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

sb. 89. Foreløbig afslutning af udgravning på 1100-tals tilflugtsborg (AUD 1994, 258). Området inden 
for det tidligere påviste portparti afdækkedes helt, hvorved der fremkom yderligere fund: menneske- og 
dyreknogler, skår af Østersøkeramik, jernspigre, bronzeprydknapper, pilespidser, og et emaljebelagt 
bronzesmykke. Mod Ø og SØ fandtes spor af en brændt randpalisade, inden for hvilken der lå spredte 
menneske-og dyreknogler, pilespidser og mod Ø en meget smuk Urnesfibel af sølv med 
guldindlægning. Et prøvefelt mod V viste ingen bevarede spor af bankens randbefæstning, der her - 
ligesom mod N - må være pløjet væk

194. Guldborg Banke
Tilflugtborg

Tidlig midd. 1100-talletSelvvalgt forskning

LMR 12961

09.03.04 Lindelse

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jørgen Skaarup



sb. 55. Ved udlægningning af ti felter på hver 1 m2 på en tidligere prøvegravet boplads fra 
Maglemosekultur, yngre stenalder og ældre jernalder fandtes lidt mesolitisk flint og gruber med skår fra 
ældre jernalder

195. Borrebakke S
Boplads

Æ.st./æ.j .Selvvalgt forskning

OBM 4988

09.04.05 Espe

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Grube - Ældre jernalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 8. Undersøgelse af rester efter fiskegærde i et fossilt fjordområde. Ud over to pæle, nedbanket i den 
tidligere havbund, blev der fundet en del løse pælestykker med en diameter på omkring 5 cm samt 
grene med diameteren 2-3 cm, alle af hassel. I anlæggets nærhed fandtes 73 flintafslag, en benspids og 
fire lerkarskår. Ud fra disse fund og anlæg af lignende art formodes fiskegærdet at være neolitisk

196. Engvej
Fiskegærde

Yngre stenalderVejanlæg

OBM 9277

09.04.06 Fåborg

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Konrad Lambertsen

sb. 10. Undersøgelse af et fiskegærde i et fossilt fjordområde. Anlægget bestod af en 38 m lang række 
af i alt 32 pæle, der var nedrammet i den tidligere fjordbund. Pælene, hvis indbyrdes afstand var ca. 1 
m, var alle tilspidsede og havde en diameter på ca. 5 cm. Samtlige var af hassel. Pæleforløbet var 
uregelmæssigt i den del, der lå fjernest fra den gamle kystlinie. Fund af lignende konstruktioner lader 
formode, at anlægget er neolitisk

197. Nørregade
Fiskegærde

Yngre stenalder?Vejanlæg

OBM 9276

09.04.06 Fåborg

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Konrad Lambertsen

sb. 7. Undersøgelsen viste, at der i området Ø for tårnet stadig er uforstyrrede grave. Disse er bevaret i 
større dybde end 120 cm på tomten af Skt. Nikolai kirke

198. Tårnstræde
Kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

OBM FT95

09.04.06 Fåborg

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Konrad Lambertsen



sb. 22. På en Ø-vendt skråning blev afdækket fire tætliggende, Ø-V orienterede langhuse, der 
sandsynligvis har afløst hinanden. Det ældste hus er fra den tidlige del af yngre romertid, det yngste er 
fra ældre germanertid. Fra det næstældste hus stammer en bronzefibula fra sen C1 eller C2. Husene 
ligger på et areal, der er så skråt, at niveauforskellen fra Ø- til V-enden er over 1 m. Husene lå med 
gavlene op mod en brandtomt, som blev afdækket i 1994 (AUD 1994, 262). Denne er C-14 dateret til 
sen ældre germanertid. Mellem bopladssporene blev afdækket to brandgrave, som dateres til ældre 
romertid og tidlig yngre romertid. Der er tidligere undersøgt brandgrave på lokaliteten (AUD 1993, 218

199. Bjerregård
Boplads/gravplads

Rom./æ.germ.Dyrkning

OBM 3561

09.04.10 Herringe

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

Mogens Bo Henriksen

sb. 21. Undersøgelse af en nærmest oval flintplet på 2-3 m2. Denne indeholdt 86 stk. tildannet flint og 
lidt ildskørnet flint. Af redskaber kunne der udskilles en retoucheret flække og tre brede 
trekantmikrolitter, der daterer pladsen til ældre Maglemosekultur. Hertil kommer fem mikrostikler. Det 
øvrige fundinventar bestod hovedsageligt af ikke-samhørende fragmenter af mikroflækker

200. Bjerregård III
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

OBM 7818

09.04.10 Herringe

Bebyggelse - Ældre stenalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 4. Ved en prøvegravning på en mindre grusbakke op ad Herringe Kirke blev der påtruffet to faser af 
et etskibet hus. I huset fandtes Østersøkeramik, der daterer det til 1100-tallet. Huset var afgrænset af en 
130 cm dyb grøft, som måske omkranser den gårdtoft, der kun er partielt afdækket. Desuden fandtes 
rester af agersystemer og tofteskel fra middelalder/nyere tid og et svært kulturlag fra samme periode. 
Ved detektorafsøgning fandtes enkelte sølvmønter fra middelalder/renæssance og en rektangulær 
pladefibula fra yngre germanertid

201. Murermarken
Boplads

Germ./midd./nyere tidDyrkning

OBM 9099

09.04.10 Herringe

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen

sb. 77. Under kartoffeloptagning fandt to skoledrenge en velbevaret halsring på transportbåndet. Ved 
detektorafsøgning fremkom desuden en del oppløjede stumper over bunden af et lerkar, som endnu 
havde to bronzer in situ. Fundet omfatter et hængekar med bæltebukkel, tre store halsringe med 
skibsornamenterede endeplader, en hulvulstring og en masse stærkt ødelagte jernringe. Det er den 
største samling jern fra bronzealderens slutning, periode VI

202. Bøgebjerg
Depotfund

Yngre bronzealderDyrkning

OBM 3920

09.04.20 Svanninge

Depotfund/skattefund/offerfund - Yngre bro

Henrik Thrane



sb. 103. Der var stillet store forventninger til området, der ligger umiddelbart N for Vor Frue Kirke. 
Tidligere undersøgelser på nabomatriklen lovede godt, men vi måtte fastslå, at der sandsynligvis i løbet 
af 1600-tallet var afgravet ældre lag fra middelalderen ned til undergrund. Keramik fra gruber kunne 
henføres dels til middelalder, dels til hen i 1600-tallet. Matriklens kraftige hældning har krævet 
afgravning inden nybyggeri i 1600-tallet af hensyn til stabil fundering

203. Pistolstræde/Kirkestræde
Bylag

Senmidd./renæssanceAndet anlægsarbejde

SOM 94.279

09.05.13 Svendborg

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

Martin Poulsen
Henrik M. Jansen

sb. 34. I centrum af en stærkt nedpløjet, græstørvsopbygget høj, hvis diameter var 13-14 m, fandtes et 
240 x 115 cm stort og delvist forstyrret kisteleje af sten, men ingen gravgaver, der antagelig var fjernet 
af ploven. Under graven fandtes ardspor. Højen dækkede over sparsomme bopladsspor. Løsfund af 
bl.a. en tyndnakket flintøkse daterer muligvis disse til TN/tidlig MN

204. Egeskovsløkke
Høj/ardspor/boplads

Y.st./æ.br.Dyrkning

OBM 7941

09.06.08 Herrested

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Ældre bronzealder
Ager/mark - Oldtid
Gravhøj - Oldtid

Mogens Bo Henriksen

sb. 35. Totalt nedpløjet rundhøj, ca. 20 m i diameter. I højens midte fandtes stenspor fra et ovalt 4 x 4,5 
m stort kammer, fra hvis langside har udgået en 7,5 m lang gang mod S. Enkelte bopladsspor må være 
ældre end højen. Der var overhovedet ikke bevaret højfyld og kun ganske få lerkarskår fandtes i 
stensporene

205. Ernstløkke I
Jættestue/boplads

Yngre stenalderDyrkning

OBM 7942

09.06.08 Herrested

Bebyggelse - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Mogens Bo Henriksen



sb. 6. Høj med indtil 35 cm velbevaret græstørvsopbygning. Den lidt afgravede høj var ca. 17 m i 
diameter, og den overlejrede mindst to systemer af ardspor. Højen var anlagt på et velbevaret 10-14 cm 
tykt muldlag med tydeligt vækstlag, og var tydeligvis opbygget over en stensætning, som fandtes i 
højens midte. Heri stod en dobbeltkonisk urne, som udover brændte ben, indeholdt en ravperle samt to 
stangnåle fra yngre bronzealder per. V.

206. Ernstløkke II
Høj/ardspor

Yngre bronzealderDyrkning

OBM 7943

09.06.08 Herrested

Ager/mark - Yngre bronzealder
Gravhøj - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Mogens Bo Henriksen

sb. 91. Dokumentation/retablering af en del af voldopbygningen til Nyborg Fæstning. På 
undersøgelsesstedet bestod volden af råler, og den var her ikke udbygget i bredden. Under volden 
fandtes et kulturlag indeholdende fragmenter af munkesten, måske et fyldlag eller rester af bygninger 
der er ryddet i forbindelse med anlæggelsen af renæssancefæstningen

207. Carlsminde
Bybefæstning

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NOM 6216, SNS 6112-1671

09.06.10 Nyborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Konrad Lambertsen

Det kunne konstateres, at de øverste 50 cm af bastionen over hele det berørte område var omgravet og 
uden oprindelig struktur. De få løsfund i form af knogler fra svin og kvæg blev ikke hjemtaget

208. Kronprinsens Bastion
Bybefæstning

Nyere tidAndet anlægsarbejde

NOM 6219, SNS 6112-1694

09.06.10 Nyborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid

Knud Hornbeck

sb. 82. Intensiv detektorafsøgning på næs ud mod Hjulby Sø, hvor der blev påvist to 
fundkoncentrationer. Den ene indeholdt bl.a. sølv- og bronzesmelteklumper samt fibler/beslag fra tidlig 
middelalder. På den anden fandtes, udover middelalderlige beslag, ringe mm., en koncentration af 13 
sølvsmelteklumper med en samlet vægt på ca. 235 gram. Disse repræsenterer antagelig en (tidlig) 
middelalderlig sølvskat, som søges udgravet i 1996. Pladsen ligger umiddelbart V for fundområdet ved 
Toftegård (lb.nr. 210

209. Hjulby Ø
Boplads/skattefund?

MiddelalderDyrkning

OBM 7767

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Nyere tid
Depotfund/skattefund/offerfund - Nyere tid

Mogens Bo Henriksen



sb. 84. Udlægning af søgegrøfter på et ca. 6 ha stort område efter detektorfund. Der blev påtruffet to 
klynger grubehuse fra yngre germanertid og vikingetid. Herudover fandtes udstrakte kultur- og 
erosionslag med fund af bl.a. smedeslagger. Af øvrige anlæg kan nævnes gruber med slagger og 
jerngenstande samt flere fibler, ringfragmenter, en dirhem, sølv- og bronzesmelteklumper mv. Blandt 
detektorfundene kan fremhæves en forgyldt fuglefibula i sølv i Ringerike- eller Urnesstil

210. Toftegård SØ
Boplads

Germ./vik./midd.Andet anlægsarbejde

OBM 7788

09.06.11 Nyborg Ls (Hjulby)

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Mogens Bo Henriksen

sb. 49. Lokalisering af en fundrig bosættelse fra førromersk jernalder liggende på et lille plateau ved S-
bredden af Vitsø nor. En systematisk afsøgning af bopladsområdet suppleret med et par prøvehuller har 
dokumenteret tilstedeværelsen af bevarede kulturlag med ildsteder og keramik fra et eller flere 
gårdsanlæg. Området vil blive friholdt for tilplantning

211. Leby mark
Boplads

Førromersk jernalderPlantning

LMR 13132

09.07.01 Bregninge

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder

Jørgen Skaarup

sb. 70. Undersøgelse af et helt udjævnet voldsted, der har bestået af en lille, tilnærmelsesvis 
rektangulær voldstedsbanke, ca. 18 x 35 m stor, hvorpå der fandtes spor af teglhængt centraltårn med 
en grundflade på 6,5 x 7 m. S for tårnet er afdækket en plankebygget brønd og fundet svære, dybt 
funderede egestolper, der sandsynligvis stammer fra en (vinde)bro. Bankens fod var mod S markeret og 
styrket af en nedrammet række af bøgestammer. Voldstedsbanken har været omgivet af dobbelte, mod 
V tredobbelte grave med mellemliggende, nu helt udjævnede volde. Den indre grav har været 10 m 
bred, de ydre 5-8 m. Det store og varierede fundmateriale, herunder 125 mønter, synes at henføre 
anlægget til en kortere, men intensiv benyttelsesperiode i 1300-tallet

212. Absalons Skanse
Voldsted

MiddelalderDyrkning

LMR 12320

09.07.03 Marstal Ls

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jørgen Skaarup



sb. 145. Prøvegravning af formodet indgrøftet kirkegård med kapeltomt beliggende ved kysten på den 
N-lige del af Vejsnæs klint. Prøvegravningen afslørede en op til 3 m dyb spidsgrav og en indre 
halvcirkulær(?) vold omkring et område på 40 x 65 m, formodentlig rester af en befæstning anlagt før 
kirken. Af kirketomten er der konstateret bunden af en kraftig fundamentgrøft, der stammer fra en ca. 
22 m lang og 8 m bred teglstensbygning. Omkring tomten er påvist et mindre inddiget område, der 
sandsynligvis markerer den lille kirkegårds grænser. Inden for kirketomten er foreløbig udgravet en 
enkelt mandsgrav i V-enden af skibet og få m V for kirken en kvindebegravelse

213. St. Alberts Kirkegård
Kirke/kirkegård/voldsted

MiddelalderDyrkning

LMR 11236

09.07.04 Rise

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Hugo H. Sørensen

Hjørring  Amt

Blandt tomterne i et middelalderligt kompleks af håndværksbygninger beliggende umiddelbart SØ for 
klosteret undersøgtes en 6 x 10 m stor Ø-V orienteret bygningstomt med rette vægforløb. Tagbærende 
"jordgravede" stolper var placeret i vægforløbene. Centralt i tomten fandtes resterne af en ca. 4,5 m2 
stor bageovn med naturstensfundament, munkestensopbygget ovnblok samt udvendig "varmekilde". 
Der fandtes rester af munkestensbygget skillevæg i tomtens V-ende. I gulvlaget fremkom en mønt 
dateret til ca. 1430. Umiddelbart Ø for denne hustomt påbegyndtes undersøgelse af tomter efter 
smedehuse (AUD 1994, 276

214. Børglum Kloster
Hustomter

MiddelalderDyrkning

VHM 215/1992

10.01.02 Børglum

Bebyggelse - Middelalder

Torben Nilsson

Undersøgelse af et ca. 1,2 m højt og tilsyneladende massivt 7 x 8 m stort N-S orienteret fundament, der 
bestod af meget store natursten i 2-3 skifter og sandsynligvis underlejrer NV-delen af klosterets V-fløj 
(AUD 1994, 276

215. Børglum Kloster
Bygningsfundament

Middelalder?Andet anlægsarbejde

VHM 20/1995

10.01.02 Børglum

Bebyggelse - Middelalder
Kloster - Middelalder

Torben Nilsson

sb. 163. Sonderende undersøgelse i periferien af et område, hvor der tidligere er registreret ca. 30 
småhøje samt pløjelagsfundne tenvægte og lerkarskår. Der blev ved undersøgelsen ikke lokaliseret spor 
efter forhistorisk aktivitet på stedet

216. Hørby
Gravplads

Germ./vik.Plantning

VHM 32/1995

10.02.07 Hørby

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Torben Nilsson



sb. 175. Undersøgelse af ca. 35.000 m2 bopladsområde fra romersk og germansk jernalder samt 
vikingetid. Undersøgelsen omfattede bl.a. udgravning af ca. 26 treskibede langhustomter fra romersk 
jernalder, langhus med væggrøfter fra yngre germansk jernalder, ca. 20 grubehuse fra yngre germansk 
jernalder og vikingetid samt talrige andre anlæg fra jernalder og vikingetid (AUD 1994, 280

217. Volstrup
Boplads

Rom./germ./vik.Råstof

VHM 504/1983

10.02.14 Volstrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Torben Nilsson

sb. 121. I periferien af et mindre bopladsområde, hvoraf der tidligere er undersøgt et mindre parti, blev 
der foretaget sonderende arkæologiske undersøgelser, hvorved der fremkom enkelte kogestensgruber 
uden daterende oldsager

218. Terkelsgård
Boplads

Yngre romersk jernalderRåstof

VHM 57/1990

10.03.09 Mosbjerg

Bebyggelse - Romersk jernalder

Torben Nilsson

sb. 100. Undersøgelse af ca. 45 m2 udsmidslag fra Ertebøllekulturen ved gammel strandlinie. Blandt 
sammenskyllede fiskegærder fandtes fragmenteret stammebåd, buefragmenter, økse-"klaptræ", skæftet 
økse af hjortetak, trækøller, kerne- og skiveøkser, flækkeknive, tværpile samt diverse dyreknogler, 
heraf den overvejende del fiskeknogler. Stammebåden er C-14 dateret til 6210 ±65 BP. Udsmidslaget er 
aflejret umiddelbart oven på gytjelag fra den tidligatlantiske transgression og overlejret af gytjelag fra 
en transgression senere i atlantisk tid

219. Yderhede
Boplads

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

VHM 190/1987

10.03.14 Tolne

Bebyggelse - Ældre stenalder

Torben Nilsson

sb. 45. I forlængelse af tidligere undersøgelse på gravplads (AUD 1993, 238) undersøgtes 11 
jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder, en stenbygget grav samt 10 jordgrave, hvor der i 
hovedparten kunne konstateres spor efter meget kraftige gavlstolper. Foruden lerkar fandtes i gravene 
enkelte genstande af metal: knive af jern, ringe af sølv og bronze samt fibler af bronze

220. Engly
Gravplads

Ældre romersk jernalderSelvvalgt forskning

VHM 73/1993

10.06.11 Sankt Hans(Hjørring)

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Torben Nilsson
Per Lysdahl



sb. 79. Tomterne af tre paralleltliggende, Ø-V orienterede, stærkt nedbrudte langhuse undersøgtes 
(AUD 1994, 284). Tomternes oprindelige størrelse kendes ikke, da deres V-ender var bortpløjet. Hus A 
var ca. 6 x 16 m stort med centralt placeret ildsted, hus B ca. 6,5 x 22 m med ildsted i den V-lige del og 
hus C ca. 7 x 23 m med kraftige trækulskoncentrationer i stolpesporene. Lerkarskår fra stolpespor 
daterer hustomterne til førromersk jernalder

221. Skovlund
Boplads

Førromersk jernalderRåstof

VHM 76/1993

10.06.12 Sankt Olai(Hjørring)

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Torben Nilsson

Thisted  Amt

sb. 47, 52, 74. Prøvegravning i tre overpløjede høje. 52: der afdækkedes en del af en cirkulær 
stenlægning omkring primærgraven, antagelig enkeltgravskultur, som viste sig at være plyndret. 
Endvidere afdækkedes dele af en randstenskæde fra en yngre højfase. 74: der frilagdes en del af en 
randstenskæde samt en del af en stenlægning, muligvis kisteleje i centralgraven. 47: der registreredes 
rester af to randstenskæder samt omkring højen et kulturlag fra ældre jernalder med to stenlægning

222. Hvidbjerg
Høj/boplads

Y.st./br./æ.j.Plantning

THY 3472, 3473, 3474

11.01.05 Hvidbjerg Vesten Å

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Bronzealder
Kulturlag - Ældre jernalder

Jens-Henrik Bech
Anne-Louise Haack Olsen

sb. 129. Fortsat undersøgelse (AUD 1988, 163). I et ca. 30 x 170 m stort, VNV-ØSØ orienteret felt 
fremkom resterne af to huse fra yngre bronzealder og vikingetid. Prøvegravninger og rekognoscering i 
området tyder på, at denne kystnære lokalitet må have haft et endog meget stort omfang. 
Udgravningerne fortsætter i 1996

223. Sundbygård
Boplads

Y.br./Y.germ./vik.Andet anlægsarbejde

THY 2483

11.01.11 Stagstrup

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Bjarne Henning Nielsen

sb. 279. Ved en sonderende gravning blev der fundet flere hustomter fra yngre bronzealder, heriblandt 
en med formodet staldende. Et hus på 17 x 6 m, hvor det meste af væglinien kunne erkendes, blev 
totalundersøgt. Overfladerekognosceringer tyder på, at pladsen har en udstrækning på ca. 100 x 200 m. 
Undersøgelsen forventes fortsat i 1996

224. Legård
Boplads

Yngre bronzealderSelvvalgt forskning

THY 3414

11.01.12 Sønderhå

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens-Henrik Bech
Kristian Kristiansen



sb. 144, 143, 145. Undersøgelse af tre bopladser, hver med et eller to treskibede huse fra ældre og 
yngre bronzealder. Pladserne lå på mindre højninger i et kuperet dødeislandskab i et af amtets 
højrigeste områder

225. Ambygård
Boplads

BronzealderRåstof

THY 3441, 3442, 3443

11.01.14 Visby

Bebyggelse - Bronzealder

Christian Aabo Jørgensen
Anne-Louise Haack Olsen

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 244), hvor Ø-enden af et langhus fra ældre bronzealder blev 
udgravet. Huset, der er det største kendte hus fra bronzealderen i det nuværende Viborg Amt, målte 25 
x 8,5 m og havde stenlagte indgange i N- og S-siden. I langt den største del af stolpehullerne fra såvel 
tagstolper som vægstolper fandtes bevaret træ, i flere tilfælde som regulære stolpeender med 
velbevarede hugspor. I kulturlaget fandtes ud over flint og keramik en dobbeltknap af bronze

226. Bjerre
Boplads

Ældre bronzealderSelvvalgt forskning

THY 2999

11.02.11 Vigsø

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Anne-Louise Haack Olsen
Timothy Earle

sb. 178. Ved en prøvegravning fandtes resterne af et stærkt nedpløjet Ø-V orienteret langhus. Kun spor 
af de tagbærende stolper var bevaret i huset, der var mindst 10,5 m langt. Lidt derfra fandtes et nedsat 
lerkar fra yngre bronzealder

227. Nordentoft Gårde
Boplads

Yngre bronzealderRåstof

THY 3470

11.03.05 Sjørring

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Jens-Henrik Bech

sb. 260. Undersøgelse, hvor der tidligere var konstateret tykke kulturlag fra vikingetid. Der udgravedes 
et areal på ca. 150 m2. Det bevarede kulturlag viste sig at være 0,7 m tykt. I undergrundsniveau 
undersøgtes tre grubehuse og dele af grøfter. I kulturlaget fandtes med detektor adskillige 
metalgenstande, heriblandt en torshammer af jern og en ornamenteret, cirkulær smykkeplade af bronze 
med rester af forgyldning, antagelig af irsk oprindelse

228. Sjørring
Boplads

VikingetidAndet anlægsarbejde

THY 2198

11.03.05 Sjørring

Bebyggelse - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid

Anne-Louise Haack Olsen



sb. 264. Uafsluttet undersøgelse af kulturlag med hustomter fra tidlig middelalder. Der er undersøgt to 
langhuse på hhv. 15 x 5 og 12,5 x 5 m (udvendige mål). Disse havde tørvebyggede vægge, rester af 
lergulve samt stolpehuller fra midtsuler. Omkring husene fandtes tørvebyggede diger og i 
undergrundsniveau talrige grøfter. I det op til 80 cm tykke kulturlag fandtes ved brug af detektor under 
maskinafgravningen talrige metalgenstande, herunder to sølvmønter, et vægtlod, en mængde afklippede 
bronzeblikstykker samt støbeaffald af bly. I forbindelse med en ikke-færdiggravet hustomt fandtes 
endnu en sølvmønt og en bronzeplade med Guds Lam. Datering baseret på en foreløbig bestemmelse af 
mønterne: 2. halvdel af 1000-tallet. Undersøgelsen vil blive fortsat i 1996

229. Tinggård
Landsby

MiddelalderAndet anlægsarbejde

THY 3471

11.03.05 Sjørring

Bebyggelse - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 125. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 254 og 1994, 290) af et større bopladsområde, hvor der 
undersøgtes ca. 3.000 m2. Der afdækkedes et enligt beliggende, velbevaret hus fra ældre bronzealder på 
12,5 x 4,5 m med en tilhørende buet stolperække, muligvis en kvægfold. S for huset sås et vinklet 
grøftanlæg. I et af husets vægstolpehuller fandtes en samling flintaffald fra tilhugning af fladehuggede 
flintsegle. Længere mod V fandtes et hus på 18 x 6 m uden indre tagstolper, som på baggrund af lighed 
med huse ved bl.a. Bulagergård og Trabjerg dateres til tidlig middelalder

230. Klostergård
Boplads

Æ.br./midd.Råstof

THY 2578

11.03.13 Vang

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Middelalder

Anne-Louise Haack Olsen

sb. 15. Udgravning af et hus fra 1700-tallet og dele af to ældre huse fra hhv. 1600-tallet og 
senmiddelalderen. Det yngste hus var et 10 m langt og 3 m bredt bindingsværkshus opdelt i tre rum. 
Bryggerset længst mod Ø havde åbent ildsted, hvorfra der kunne fyres i en pottebilæggerovn, der 
vendte ind til midterrummet. Her var der mod N et udskud, sandsynligvis til alkoverne. Fra skriftlige 
kilder ved vi, at huset var et jordløst hus under godset Ullerup. Det keramikdaterede 1600-tals hus var 
et 3 m bredt bindingsværkshus bygget på større syldsten, der var lagt i en tyk lerpakning. Syldstenene 
og lerpakningen lå til dels på tomten af et ældre hus, som var opført på et 0,8 m bredt 
kampestensbygget fundament. Fundamentet var delvist overlejret af en 4 m bred vold, der respekterede 
1600-tals huset. Der blev ikke fundet daterende fund i eller ved fundamentet, men voldfylden indeholdt 
keramik, der kan dateres til renæssancen. Udgravningen forventes fortsat i 1996

231. Jørsby
Gårdtomt/landsby

Midd./nyere tidDyrkning

MHM 2202x

11.04.08 Jørsby

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Per Bugge Vegger



sb. 169. I et 30 x 30 m stort, inddiget område på strandengen foretoges en mindre undersøgelse. I feltet 
var der syldsten og brolægning, men bortset fra enkelte teglbrokker var der ingen daterende fund. 
Sandsynligvis har der ligget en fiskerhytte bag diget

232. Skarrehage
Hustomt

17. eller 18. årh.Selvvalgt forskning

MHM 2279x

11.04.09 Sejerslev

Bebyggelse - Nyere tid

Per Bugge Vegger

sb. 28. Ved en mindre undersøgelse blev der udgravet en syldstensrække. Sylden kan stamme fra en 
trelænget gård fra 18.-19. årh., der er vist på "Matrikulens Minorerede Kort"

233. Torup
Gårdtomt

Nyere tidDyrkning

MHM 2338x

11.04.10 Skallerup

Bebyggelse - Nyere tid

Per Bugge Vegger

sb. 40. Ved en mindre undersøgelse blev der under pløjelaget fundet et kulturlag med trækul, enkelte 
lerlinser, en smedeslagge og få ukarakteristiske potteskår. Skårene må ud fra magring og brænding 
dateres til ældre jernalder

234. Blåbjergård
Boplads

Ældre jernalderDyrkning

MHM 2339x

11.04.14 Tødsø

Bebyggelse - Ældre jernalder
Kulturlag - Ældre jernalder

Per Bugge Vegger

sb. 31. Efter fund af oppløjede brolægninger, aske og mange potteskår blev der foretaget en mindre 
prøvegravning. Denne viste, at der på stedet endnu er velbevarede hustomter. Den opsamlede keramik 
kan ud fra form og brænding dateres til førromersk jernalder

235. Blidstrup Mark
Boplads

Førromersk jernalderDyrkning

MHM 2318x

11.05.01 Blidstrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Per Bugge Vegger

sb. 42. På S-siden af museets hovedbygning udgravedes en stensat brønd, der kunne keramikdateres til 
16. eller 17. årh. og et stensat vandløb med tilhørende brolægning. Vandløbet blev frem til 1870'erne 
ført gennem hovedbygningens kælder og herfra videre til en mølle

236. Dueholm
Kloster

Senmidd./nyere tidSelvvalgt forskning

MHM 2128

11.05.09 Nykøbing M

Kloster - Middelalder
Kloster - Nyere tid

Per Bugge Vegger



sb. 148. Udgravning af en velbevaret teglovn, der var bygget ind i en S-vendt skråning med en 
nedgravet arbejdsplads foran ovnen. Denne var en firkantet skorstensovn bevaret i en højde på 1,5 m, 
længde 2,3 og bredde 1,8 m med lave bænke op med langsiderne. Den spidsbuede indfyringsåbning var 
velbevaret med teglstensristen intakt. Stenene i ovnen havde alle en størrelse på ca. 25 x 12 x 6 cm, en 
størrelse, der er almindelig i husene på Mors fra det 19. århundrede

237. Redsted
Teglovn

Nyere tidDyrkning

MHM 2217x

11.05.12 Redsted

Bebyggelse - Nyere tid

Per Bugge Vegger

Ålborg  Amt

Undersøgelse af et bopladsområde, hvor to af de tre erkendte huse var i to faser. Husene er ved hjælp af 
keramik i stolpehuller og gruber dateret til førromersk jernalder IIIb/ældre romersk jernalder. Endvidere 
undersøgtes en ældre romertids jordfæstegrav indeholdende jernfragmenter og lerkar. Keramikken 
underbygger dateringen til ældre romertid

238. Kimbrergården
Boplads/jordfæstegrav

Førrom./æ.rom.Dyrkning

VMÅ 208

12.02.02 Binderup

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

Xenia Pauli Jensen

sb. 133. Prøvegravning af en oppløjet stenbunke med bearbejdet flint og en stridsøkse fra 
enkeltgravskulturen. Der konstateredes ingen anlægsspor under muldlaget

239. Grøndalsgård
Boplads

Yngre stenalderNaturgas

ÅHM 3442

12.04.06 Ove

Bebyggelse - Yngre stenalder

Torben Z. Andersen
Erik Johansen

sb. 132. Undersøgelsen afslørede en totalt nedpløjet gravhøj, der ikke kan dateres nærmere

240. Kielstrup
Gravhøj

OldtidNaturgas

ÅHM 2441

12.04.06 Ove

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Torben Z. Andersen
Erik Johansen



sb. 77. Undersøgelsen afslørede en totalt nedpløjet gravhøj, der ikke kan dateres nærmere

241. Nyvang
Gravhøj

OldtidNaturgas

ÅHM 3440

12.04.06 Ove

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Torben Z. Andersen
Erik Johansen

sb. 94. Udgravning af kælder opført af kampesten, antagelig under glasmesterens hus (AUD 1994, 
315). I det NØ-lige hjørne har der været en trappe, vel af træ, og i kælderummets gulvlag af tynde aske- 
og sandlag fandtes fire stolpesten. Kælderen har i øvrigt haft en skillevæg af munkesten forsynet med 
en dør. På et tidspunkt er kælderen blevet fyldt op med bygningsrester og forskelligt affald, blandt 
andet efter glasproduktionen: bemalede mørtelstykker, malet og ubemalet rudeglas, flasker, drikkeglas, 
kolbe til destillationsapparat, fraskæring, metalgenstande som bronzenåle og taphaner, diglefragmenter 
og dyreknogler. Endvidere blev der foretaget prøvegravning omkring kælderen for at finde spor af 
selve glashytten, og der blev rekognosceret i området for at lokalisere eventuelle andre glashytter

242. Glargårde
Kælder

RenæssanceDyrkning

ÅHM 3221

12.04.13 Visborg

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Jens N. Nielsen

sb. 20. Udgravning af tre brandgrave, heraf en med urne

243. Hvissehøj
Brandgrave

Yngre bronzealderNaturgas

ÅHM 3522

12.04.13 Visborg

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Jens N. Nielsen

Undersøgelse af et 2-2,5 m bredt og 22 m langt N-S gående snit gennem den centrale del af 
køkkenmøddingen, der er ca. 600 m lang og ca. 30 m bred, antagelig den største køkkenmødding i 
Danmark. Lokaliteten er under voldsom nedpløjning, og kun de dybeste ca. 15-20 cm af skallaget var 
bevaret. Redskabsinventaret er usædvanligt og består især af små, kort skive- og spånskrabere. 
Knoglematerialet domineres af sangsvane og and. I den brednære zone under skallaget fandtes et 
system af ca. 1 m store, fladbundede gruber med trækulholdigt fyld; tilsvarende anlæg er ikke tidligere 
konstateret på jyske Ertebøllebopladser. Antagelig er der tale om en specialiseret sæsonboplads 
(fuglefangst) af samme art som Aggersund ved Limfjorden

244. Visborg
Skaldynge

Ældre stenalderDyrkning

FHM 3933

12.04.13 Visborg

Kulturlag - Ældre stenalder
Skaldynge - Ældre stenalder

Søren H. Andersen



sb. 127. Negativ prøvegravning på formodet boplads med bearbejdet flint som overfladeindikator

245. Dalsgård I
Boplads

St./br.Naturgas

ÅHM 3434

12.04.14 Vive

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Torben Z. Andersen
Erik Johansen

sb. 128. Efter prøvegravning på overfladeindikatorerne sten og topografi ændredes tracéet i sidste 
øjeblik. En udgravning her var resultatløs

246. Dalsgård II
Boplads

Yngre jernalderNaturgas

ÅHM 3435

12.04.14 Vive

Bebyggelse - Yngre jernalder

Torben Z. Andersen
Erik Johansen

sb. 112. I det ca. 3.500 m2 store udgravningsfelt undersøgtes 12 Ø-V orienterede langhuse, hvoraf et 
var yderst velbevaret med indgangsbrolægning, lergulv og ildsted. Endvidere er der undersøgt en 
kælder af Overbygård-type med stensat luftkanal. Hegnsforløb er dokumenteret, men de kunne ikke 
følges pga. tracéets form. En meget stor skaldynge/affaldsdynge med samme datering som husene er 
partielt undersøgt, og der er hjembragt et meget stort knoglemateriale. Keramikken daterer bebyggelsen 
til førromersk jernalder per. III med mulighed for fortsættelse i tidlig ældre romersk jernalder

247. Præstegårdsmarken
Boplads

Førrom./æ.rom.Naturgas

ÅHM 3439

12.04.14 Vive

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Skaldynge - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Skaldynge - Romersk jernalder

Torben Z. Andersen
Erik Johansen

sb. 129. Prøvegravning af formodet boplads med overfladeindikatorerne sten og bearbejdet flint. Under 
muldlaget svage bopladsspor, der ikke betingede udgravning

248. Vive Højgård
Boplads

Br./j.Naturgas

ÅHM 3437

12.04.14 Vive

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Torben Z. Andersen
Erik Johansen



sb. 130. Prøvegravning af formodet boplads med overfladeindikator plankonveks jernslagge og sten. 
Under muldlaget svage bopladsspor, der ikke betingede udgravning

249. Vive Højgård II
Boplads

JernalderNaturgas

ÅHM 3438

12.04.14 Vive

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Torben Z. Andersen
Erik Johansen

sb. 19. Større prøvegravning N for en i 1962 partielt undersøgt bebyggelse. Prøvegravningen afslørede 
svage bebyggelsesindikatorer, der ikke betingede en egentlig udgravning. Der fandtes ikke daterende 
oldsager ved prøvegravningen

250. Gl. Hasseris grusgrav
Boplads

Yngre jernalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3487

12.05.06 Hasseris (Budolfi Ls)

Bebyggelse - Yngre jernalder

Erik Johansen

sb. 22. To søgegrøfter blev udlagt for at eftersøge middelalderlige kulturalg. Kun yngre spor fremkom

251. Trikkers Gård
Kulturlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

ÅHM 3447

12.05.07 Nibe

Kulturlag - Nyere tid

Jens N. Nielsen

Algades middelalderlige placering blev fastslået på baggrund af fund af tre, træbelagte gadeforløb. En 
kendt bro opført af granitbjælker over Vesterå kunne relateres til den middelalderlige gade

252. Algade
Vej

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3463

12.05.16 Aalborg

Vej/bro - Middelalder

Jens N. Nielsen



sb. 28. Afsluttende undersøgelse af Gråbrødreklosteret, herunder grave i korsgangen (AUD 1994, 317). 
Ved udgravning i Ø-fløjens gulv var en romansk portalsøjle med to løver, vendt på hovedet og 
genanvendt, og trappe til Ø-fløjen mm. blev lokaliseret. Under disse bygningsrester fandtes kristne 
grave, der ud fra kulstof-14 dateringer kan placeres omkring år 1000. Endvidere fandtes ardspor og 
kulturlag med skelgrøfter og antagelig en værkstedsplads med spor efter handel og håndværk fra 
omkring 900. Dette kulturlag overlejredes af hustomter med gulvlag af kridtsten og ler og to ovne

253. Algade
Kulturlag/kloster/grave/ardspor

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

ÅHM 2481

12.05.16 Aalborg

Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Kulturlag - Vikingetid
Gravplads/grav - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kloster - Middelalder
Ager/mark - Udateret

Jens N. Nielsen
Stig Bergmann Møller

sb. 22. Registrering af kampesten og lidt af munkestensmur til et lille stenhus og fund af keramik og 
bronzegenstande. Ved siden af blev der opgravet store mængder læder, støvler, sko, fraskæring m.m.

254. Algade
Hus/kulturlag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3481

12.05.16 Aalborg

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Jens N. Nielsen

sb. 22. Algades placering blev konstateret samt træ- og stenbelægninger. Fundamentet til N-muren til 
kirken i Gråbrødreklosteret blev lokaliseret. Munkesten og en granitkvader viste, at kirken havde 
trapezformet forafslutning

255. Algade/Møllegade
Vej/kloster

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3467

12.05.16 Aalborg

Kloster - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Jens N. Nielsen

sb. 24. En række boringer bekræftede iagttagelser i en tidligere grøft om, at byvolden har løbet langs 
gaden (AUD 1994, 318). Af hensyn til nabobygninger kunne en ny grøft ikke etableres

256. Bispensgade
Vold/affaldslag

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3421

12.05.16 Aalborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Jens N. Nielsen



sb. 21. En 8 m bred og ca. 1,5 m dyb voldgrav, beliggende Ø for befæstningens østerport, blev 
registreret. Endvidere undersøgtes jordfæstegrave og skelgrøft til Vor Frue Kirke

257. Bredegade
Voldgrav/kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3469

12.05.16 Aalborg

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

Jens N. Nielsen

sb. 29. I en kloakgrøft fandtes forskellige bebyggelsesspor. Det SV-lige hjørne af slotsbanken blev 
eftersøgt og området gennemgravet i forbindelse med ledningsarbejde

258. Rantzausgade
Borganlæg

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3446

12.05.16 Aalborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jens N. Nielsen

sb. 23. Ved boringer konstateredes en voldgrav Ø for befæstningens vold, jfr. lb.nr. 257

259. Slotsgade
Voldgrav

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ÅHM 3525

12.05.16 Aalborg

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Jens N. Nielsen

Undersøgelse af den næsten helt bortpløjede, N-lige del af Åleskaldyngen, hvor der tidligere bl.a. er 
fundet en mellemeuropæisk "Breitkeil". Køkkenmøddingen var helt bortpløjet, og in situ-lag fandtes 
kun i gruber og lavere partier ned mod den tidligere kyst. Der undersøgtes bl.a. to store, cirkulære 
gruber af uvis funktion, men med Ertebøllefund. I den ene fremkom en bræmme af æggestore, 
indsamlede kvartsitsten, mens den anden var næsten fundtomt. I en mindre grube fandtes et randparti af 
et stort tragtbæger af A-type. Endelig konstateredes et udstrakt system af fundtomme gruber -- antagelig 
spor efter kridttagning i middelalderen

260. Åle N
Skaldynge

St./midd.?Dyrkning

FHM 3251

12.07.10 Ranum

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Stenalder
Skaldynge - Stenalder
Grube - Middelalder

Søren H. Andersen



sb. 26. (AUD 1994, 322). Årets udgravning foregik i det store grubehusområde N for Nikolaj Bjerg og 
omfattede bl.a. 36 grubehuse, en smedeesse og stolpehuller fra langhuse. Grubehusenes orientering 
falder i to grupper, der er kronologisk betinget. Fundmæssigt adskilte 1995 sig ved, at nogle grubehuse 
havde gode bevaringsforhold for fiske- og dyreknogler samt tak. De righoldige metalfund fordeler sig 
som tidligere, men 1000-tals mønter er nu en integreret del af fundbilledet. Dateringen angives klart af 
keramikken og metaloldsagerne. Undersøgelsen fortsættes i 1996

261. Sebbersund
Handelsplads

Y.germ./vik.Dyrkning

ÅHM 2863

12.07.11 Sebber

Anløbsplads/handelsplads - Germansk jern
Bebyggelse - Germansk jernalder
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid

Peter Birkedahl
Erik Johansen

sb. 38. Flerårig (AUD 1994, 323) nu afsluttet undersøgelse af en mindre, nedpløjet skaldynge. Denne 
og et areal bagved er totalundersøgt med det resultat, at dyngens infrastruktur er klarlagt. Langs 
dyngens øvre og nedre afgrænsning findes en række tilsyneladende korresponderende ildsteder med 
omgivende aktivitetslag. Ildstederne er for første gang i Danmark analyseret for forkullede 
makrofossiler, brændte knoglefragmenter, trækul og andet. Under skaldyngen er undersøgt et 
flintførende sandlag og lave gruber, der repræsenterer den første bebyggelse på stedet. Skaldyngen 
dateres ved flintinventaret til Ertebøllekultur, mens enkelte oldsager og anlæg viser kontinuitet til TN. 
Undersøgelsen er foretaget som led i et mangeårigt projekt om Ertebøllekultur og TN ved den fossile 
Bjørnsholm Fjord

262. Egsminde
Skaldynge

StenalderDyrkning

ÅHM 3187, FHM 3822

12.07.14 Vilsted

Skaldynge - Ældre stenalder
Skaldynge - Yngre stenalder
Skaldynge - Stenalder
Skaldynge - Stenalder

Erik Johansen
Søren H. Andersen

Viborg  Amt

sb. 4. I midten af overpløjet høj undersøgtes et mørkt, Ø-V vendt fyldskifte. Her blev der udgravet en 
2,2 m lang, ca. 1 m bred og 0,40 cm dyb grav med skelet- og kistespor. I V-enden, foran den gravlagtes 
hoved, fandtes en stridsøkse af Globs type E samt en tyknakket og en tyndblandet flintøkse

263. Kobberup
Høj

EnkeltgravskulturDyrkning

SMS 581A

13.01.07 Kobberup

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Poul Mikkelsen



Nedlægningskontrol og udgravning i forbindelse med etablering af 8 km fjernvarmeledninger og 231 
stikledninger, hvor forholdene gjorde det muligt at gøre en række vigtige iagttagelser. Tykke muldlag i 
Nederby (AUD 1989, 237), hvorunder der fandtes otte grubehuse, grøftsystemer og områder med 
stolpehuller, førte til ny viden om bebyggelsens størrelse og struktur. Omkring Sct. Mortens Kirke, jfr. 
også lb. nr. 267, fandtes et grubehus og stolpehuller, der viser, at bebyggelsen her rækker tilbage til 
vikingetid. N for kirkebakken registreredes en vejstenkiste, der kan være meget gammel, da vejen 
forbinder landsbyen og kirken. I Debel var der atter tykke muldlag og ideelle bevaringsforhold, men 
ingen spor af oldtidsbebyggelse, hvorfor denne landsby antagelig er grundlagt i tidlig middelalder. I 
den Ø-lige del af Debel lokaliseredes flere stenkister, der indgår i et stort grøftsystem, som må have 
afvandet Midtfur. I Madsbad var der ingen spor af bebyggelserne, men en fædrift fra Nederby, der også 
ses på udskiftningskortet fra 1801, viser, at Madsbad kan være jævngammel med vikingetidens Nederby

264. Fur
Bebyggelse/veje/stenkister

Vik./nyere tidAndet anlægsarbejde

FUM 36, 36 og 127

13.02.02 Fur

Bebyggelse - Vikingetid
Vej/bro - Nyere tid

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen

sb. 148. Lokalisering af to skaldynger der blot viste sig at være små skalpletter med en diameter på 
under 2 m og en tykkelse på op til 20 cm. Fra et prøvehul stammer et fragment af en stridsøkse fra 
enkeltgravskulturen

265. Hvirpgade
Skaldynge

Yngre stenalderSelvvalgt forskning

FUM 46

13.02.02 Fur

Skaldynge - Yngre stenalder

John Brinch Bertelsen

sb. 3. forsøgt lokaliseret. Skaldyngen er oprindelig beskrevet som tre mindre skaldynger, hvoraf den 
ene kan være identisk med 157, der blev delvist undersøgte for et par år siden (AUD 1992, 242). I 
skoven bag 157 lykkedes det at lokalisere de to øvrige skaldynger, hvor den ene synes at være 
fuldstændig gennemgravet, hvorimod den anden tilsyneladende ligger som en 10 x 3-4 m stor, 
uforstyrret skaldynge

266. Kærshale
Skaldynge

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

FUM 3

13.02.02 Fur

Skaldynge - Ældre stenalder

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen



Kontrol af ledningsarbejde på kirkegården. Nærmest kirken var undergrunden fuldstændig omgravet af 
hundredvis af begravelser, men længere fra denne var der urørt undergrund mellem gravene, der 
efterhånden ebbede ud. Her fandtes en skelgrøft og lidt længere ude endnu én, medens en tredje 
skelgrøft konstateredes under det stendige, der omkranser den nuværende kirkegård. Denne har således 
haft tre gravede skelgrøfter og to udvidelser mod N

267. Sankt Mortens Kirke
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

FUM 127

13.02.02 Fur

Kirke/Kirkegård - Middelalder

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen

Efter muldafrømning af en 2 m bred og 2 km lang strækning blev det muligt at gøre en række 
iagttagelser. Et gammelt agersystem med en 15 cm tyk dyrkningshorisont bearbejdet med hjulplov blev 
iagttaget over 900 m. Ageren er overlejret af op til 110 cm muld, der må være dannet siden vikingetid. 
Endvidere undersøgtes et vejforløb, hjulspor, der er ældre end eller samtidig med ovennævnte 
dyrkningshorisont. Yngre end denne er et 6 m bredt vejforløb flankeret af dybe vejgrøfter. Begge veje 
kan ses over flere kilometer på luftfotos og løber fra henholdsvis Nederby til Ø-kysten og fra Nederby 
til Debel. Endelig registreredes en skelgrøft omkring en middelalderlig enkeltgård (AUD 1994, 345) og 
et kulturlag fra Ertebølletid på en strandvold

268. Stisager
Kulturlag/veje/enkeltgård/ agersystem

Æ.st./vik./midd.Naturgas

FUM 116, 137 m.fl.

13.02.02 Fur

Kulturlag - Ældre stenalder
Ager/mark - Vikingetid
Ager/mark - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

John Brinch Bertelsen
Christian Aabo Jørgensen

sb. 109. Søgegrøfter på et større, jævnt skrånende S-vendt område ud mod Harre Vig viste bopladsspor 
i form af stolpehuller, gruber og kogestensgruber. En grube kan ud fra skårene dateres til 
senneolitikum/ældre bronzealder, mens andre gruber og stolpehuller ud fra keramikken dateres til yngre 
bronzealder. En gravplads indeholdt to små jordfæstegrave, ældre bronzealder? samt ni brandpletter, 
hvoraf en indeholdt dele af lerkar, en jernnål og to naglehoveder, ældre jernalder? Desuden fandtes der 
et røselignende anlæg, udateret, der udgraves i 1996

269. Harre Vig
Boplads/gravplads/røse

Y.st./br./æ.j.?Andet anlægsarbejde

SMS 561A

13.02.04 Harre

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

Kurt Glintborg Overgaard



I skibets midtergang umiddelbart V for triumfbuen blev Ø-enden af et gravkammer afdækket. Det var 
opmuret i en blanding af tegl og marksten og har været overdækket med træplanker, der kunne spores 
som sorte formuldede rester oven på murværket

270. Kragelund kirke
Kirke

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

NM II 956/95

13.03.05 Kragelund

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Birgit Als Hansen

sb. 139. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 352), hvor der blev undersøgt godt 350 m2 af en boplads fra 
sen Maglemosekultur, anlægsspor fra tidlig dolktid (klokkebægerkultur) og et treskibet langhus fra 
ældre bronzealder. Endvidere udgravedes hustomter fra førromersk jernalder per. I med væggrøft i den 
Ø-lige halvdel, båseskillerum og i to af husene rester af grebning. Endelig undersøgtes otte treskibede 
hustomter, hvor kun sporene efter de tagbærende stolper var bevaret. En del af disse huse er 
formodentlig samtidige med den tidlige jernalderbebyggelse. I hele udgravningsfeltet registredes spor 
efter højryggede agre

271. Granlygård
Boplads/højryggede agre

St./æ.br./førrom./midd./nyere tidVejanlæg

SMS 560A

13.04.10 Skive Ls

Bebyggelse - Ældre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 28, 24, 25, 26. Undersøgelse af fire overpløjede høje. Udgravningen af 28, Sall påbegyndt i 1964, 
VSM 44B, gav en undergrav med stridsøkse, flækkeskraber, flække og et potteskår og spor af randsten 
5 m fra centralgraven. I 25 Thorsø, der formodentlig også var en enkeltgravshøj, blev der fundet svage 
ardspor. I 26 Thorsø var der intet, ikke engang nedgravninger i undergrunden, så det er muligvis en 
naturlig knold. 24 Thorsø var en bronzealderhøj, flere bronzer afleveret til NM i 1920'erne, centralt 
anlagt på undergrundsoverfladen og omgivet af en 0,75 m bred stenfyldt grøft

272. Aptrup
Høj/grav/ardspor

Y.st./æ.br.Dyrkning

VSM 501F

13.05.09 Sall

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Jette Gjelstrup



sb. 36. Udgravning af et ca. 16.000 m2 stort område, der udgør den V-lige del af et større 
bopladsområde. I alt afdækkedes 14 hustomter, heraf var kun de to i mere end en fase, og ved hjælp af 
hegn kunne der udskilles mindst syv gårdsanlæg. Sandsynligvis er der tale om flere faser af nogle få 
gårde. De ældste skår fra huse/hegn kan dateres til sen romersk jernalder, men fundmaterialet er, ud 
over en enkelt bopladsgrube med et righoldigt skårmateriale fra germansk jernalder, meget sparsomt. I 
kombination med hus- og gårdstyper kan pladsen dateres til sen romertid/germansk jernalder. Ved 
udgravningen fremkom desuden gruber og større grubesystemer med store mængder keramik, der 
dækker perioden fra tidlig førromersk jernalder til ind i ældre jernalder, samt en enkelt udateret 
brandgrav

273. Høbjerg I
Boplads/grav

Førrom./rom./germ./udateretVejanlæg

VSM 360F

13.06.06 Høbjerg

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

Anne Bjerrekær

sb. 33. Ved rekognoscering blev der inden for et ca. 220 x 80 m stort område lokaliseret 25 oppløjede 
ildgruber samt mindre mængder knusesten og lidt keramik. En prøvegravning lokaliserede de egentlige 
bebyggelsesspor til allernordligst i området. Efterfølgende udgravning af et ca. 1.000 m2 stort område 
afdækkede tre små Ø-V vendte treskibede hustomter samt enkelte gruber. Ud fra hustyper og keramik 
dateres pladsen til tidlig førromersk jernalder

274. Tange Sø I
Boplads

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

VSM 484F

13.06.06 Høbjerg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Anne Bjerrekær

På en bakketop N for den nuværende landsby Tindbæk undersøgtes de stærkt nedpløjede rester af en 
formodet 1300-tals gårdstomt. Området var stærkt nedpløjet, og huset kunne kun erkendes ved de 
spredte rester af et brændt lergulv. Huset har været mindst 9,5 m langt og 4 m bredt. Der blev fundet en 
del uglaseret keramik på stedet, som peget på en datering i det tidlige 1300-tal

275. Tindbæk
Hus

MiddelalderDyrkning

VSM 421F

13.07.10 Skjern

Bebyggelse - Middelalder

Jesper Hjermind
Ann Bodilsen

Udgravning af et 13,5 m langt og 5,8-6,0 m bredt treskibet langhus. Ved huset flere ildgruber og en 
affaldsgrube med store mængder keramik, bearbejdet flint og knusesten. Keramikken i hus og gruber 
kan formodentlig dateres til midten af yngre bronzealder. I søgegrøfter Ø for udgravningsfeltet fandtes 
kun enkelte ildgruber

276. Middelhede I
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

VSM 474F

13.07.11 Sønder Rind

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Mikkelsen



sb. 211. Udgravning af affaldsgruber med meget keramik fra yngre bronzealder per. VI og førromersk 
jernalder per. I

277. Brandstrup V
Affaldsgruber

Y.br./æ.j.Vejanlæg

VSM 358F

13.07.15 Vindum

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Ældre jernalder

Mette Iversen

sb. 208. Fortsatte undersøgelser (AUD 1994, 371) på lokalitet med omfattende spor efter tre gårdsanlæg 
i op til 10 faser. Bebyggelsen er for alle tre gårdsanlægs vedkommende begyndt i sen yngre romersk 
jernalder. En lille gård med knap 20 m lange treskibede huse og et enkelt grubehus er undersøgt i sin 
helhed. Den har haft ni-ti faser og er formodentlig først opgivet sent i yngre germansk jernalder. Gård II 
er delvist undersøgt. Der er udgravet fem-seks faser af gården med langhuse på over 30 m og et enkelt 
grubehus. Undersøgelserne af gårdsanlæg III er ikke tilendebragt. Indtil videre er der undersøgt ca. 11 
langhuse og tre grubehuse. Bebyggelsen på dette gårdsanlæg rækker ind i vikingetid, og et af 
grubehusene kan ud fra keramik dateres til tidlig middelalder. På lokaliteten er endvidere fundet enkelte 
bopladsspor fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder

278. Korshøjgård I
Bopladser/grav

Y.br./førrom./rom./germ./vik./midd.Vejanlæg

VSM 324F

13.07.15 Vindum

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Ældre jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Martin Mikkelsen

sb. 209. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 373), hvor der blev udlagt søgegrøfter mod Ø, og her 
lokaliseredes omfattende bebyggelsesspor til flere faser af et gårdsanlæg. Vejdirektoratet opgav derefter 
at anvende arealet. Gården er den nordligst beliggende i en landsby, jfr. lb.nr. 278

279. Korshøjgård III
Boplads

Germansk jernalderVejanlæg

VSM 331F

13.07.15 Vindum

Bebyggelse - Germansk jernalder

Martin Mikkelsen

sb. 214. På et 2.500 m2 stort udgravningsområde fremkom to Ø-V vendte, treskibede langhuse hver 
med fire sæt tagbærende stolper, bredde ca. 7 m, længde ca. 13,5 m og 15 m med ildgruber i V-ende. 
Datering på grundlag af konstruktion og keramik til ældre bronzealder II/III

280. Rødkærsbro
Boplads

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

VSM 397F

13.07.15 Vindum

Bebyggelse - Ældre bronzealder

Torben Z. Andersen



sb. 13. Spredte bopladsspor er indtil videre fundet over et ca. 300 m langt forløb. Anlægssporene består 
af ildgruber, spredte stolpehuller og små sænkninger med kulturlag. Desuden fandtes bunden af 
gravurne med brændte ben. Fundmaterialet er beskedent og består af keramik, bearbejdet flint og 
enkelte knusesten

281. Skaun Dybdal
Boplads/grav

BronzealderVejanlæg

VSM 362F

13.07.15 Vindum

Bebyggelse - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Martin Mikkelsen

Udgravning af en sløjfet storstensgrav med seks lerkar bevaret i den intakte del af graven

282. Løgstrup
Grave

Ældre jernalderDiverse

VSM 452F

13.08.05 Fiskbæk

Gravplads/grav - Ældre jernalder

Mette Iversen

Udgravning af en storstensgrav med ti lerkar, en fibula, en jernkniv og et par søm

283. Løvel
Grave

Ældre romersk jernalderDyrkning

VSM 425F

13.08.08 Løvel

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Mette Iversen

Registrering af lag, der må relateres til byens store brand i 1726

284. Amtmandsgården
Brandlag

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VSM 471F

13.08.15 Viborg

Kulturlag - Nyere tid

Jesper Hjermind

Fund af jordfæstegrav. Den nærmest kendte kirkegård er den N for beliggende Sct. Mikkels kirkegård, 
hvis S-lige afgrænsning ikke kendes med sikkerhed

285. Brøndums gård
Grav

UdateretAndet anlægsarbejde

VSM 406F

13.08.15 Viborg

Gravplads/grav - Udateret

Ann Bodilsen



sb. 251. Undersøgelse af rester af en kælder, antagelig fra renæssancen, i form af et pikstensgulv og et 
N-S gående fundament. Strædet ved kælderen er anlagt efter den store brand i 1726, og på stedet lå 
tidligere en bebyggelse vendt mod Sct. Mathias Gade

286. Kompagnistræde
Kælder

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VSM 448F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Nyere tid

Jesper Hjermind

sb. 252. Undersøgelse af et knapt 400 m2 stort område, hvor der i udgravningens NØ hjørne, op mod 
Gråbrødrekloster, blev fundet rester af en totalt nedbrudt kælder, foreløbig dateres nedbrydningen til 
engang i 1600-tallet. Det øvrige udgravningsfelt var i bogstaveligste forstand gennemhullet af store, 
dybe nedgravninger. Enkelte kunne sikkert erkendes som brønde, men for langt de flestes 
vedkommende kunne formålet med nedgravningerne ikke bestemmes med sikkerhed, ud over at de har 
fungeret som affaldshuller. Samtlige huller synes at være fyldt op i løbet af 1600-tallet, enkelte måske 
først i begyndelse af 1700-tallet

287. Margretheplænen
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VSM 310F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Nyere tid

Jesper Hjermind
Ann Bodilsen

sb. 246. Ved prøvegravning lige uden for den middelalderlige bykerne fandtes gruber fra sen 
førromersk jernalder og sen middelalder

288. Politigården
Affaldsgruber

Førrom./midd.Andet anlægsarbejde

VSM 319F

13.08.15 Viborg

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Middelalder

Inge Kjær Kristensen

sb. 250. Registrering af rester af en brønd, bygget af genbrugt bygningstømmer

289. Sct. Leoni Stræde
Brønd

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VSM 442F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Middelalder

Ann Bodilsen
Jesper Hjermind



Registrering af gadernes ældre udseende i form af diverse belægninger

290. St. Sct. Mikkels Gade/Sct. Mathias 
Gade

Gader

MiddelalderAndet anlægsarbejde

VSM 443F, 449F

13.08.15 Viborg

Vej/bro - Middelalder

Ann Bodilsen
Jesper Hjermind

Registrering af spredte murrester i underetagen af bygningen, som formodentlig indeholder rester af det 
middelalderlige rådhus

291. Skovgaardsmuseet
Kælder

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VSM 497F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Nyere tid

Ann Bodilsen

sb. 244. I en række nedgravninger langs fundamentets inderside blev der fundet store mængder 
apotekerudstyr, hovedsageligt i form af forskellige glasflasker, små salvekrukker af både lertøj og 
stentøj samt mange andre lerkarformer. Dateringen synes at spænde vidt med hovedvægten i perioden 
1700-1800. Udgravningerne afslørede desuden, at der fra Nytorv har været adgang til kælderen via to 
nedgange. Sandsynligvis er der tale om to boder, som omtaltes i taksationer fra 1682. Ved den N-lige 
kældernedgang fandtes halvdelen af en ovnplade af klæbersten, som var blevet genanvendt som 
trappesten. Stenen formodes at være fra middelalderens allersidste år

292. Svaneapoteket
Kælder

Nyere tidAndet anlægsarbejde

VSM 370F

13.08.15 Viborg

Bebyggelse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Jesper Hjermind
Ann Bodilsen

sb. 134. Søgegrøfter på et 4 ha stort byggemodningsområde gav spredte stolpehuller, fyldskifter og en 
affaldsgrube med keramik fra yngre bronzealder per. V. Gruben var anlagt i et opgivet brøndhus

293. Fægteborg
Affaldsgrube/brønd

Yngre bronzealderAndet anlægsarbejde

VSM 424F

13.08.16 Vorde

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Mette Iversen



sb. 28. På arealet var der registreret en overpløjet gravhøj af hvilken, der ingen spor fandtes. I stedet 
blev der udgravet nogle få fyldskifter, hvoraf et enkelt indeholdt et skår, der kunne dateres til yngre 
stenalder

294. Balling Skole
Gruber/stolpehuller

Y.st/udateretAndet anlægsarbejde

SMS 585A

13.10.01 Balling

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Udateret

Poul Mikkelsen

sb. 12. Delvis undersøgelse af en overpløjet høj, hvor der i højens V-side udgravedes en stenbygget 
grav tilhørende enkeltgravskulturen, indre mål 2,25 x 0,85 m, dybde under pløjelaget 0,5 m. I gravens 
Ø-ende fandtes aftryk af den dødes hoved. I denne del af graven lå en lille samling ravperler og en flad 
ravskive, ca. 3 cm i diameter. 70 cm fra gravens V-ende lå en tilsvarende skive

295. Grønning
Høj

Yngre stenalderPlantning

SMS 575A

13.11.02 Grønning

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Poul Mikkelsen

Delvis undersøgelse af to gruber, der ud fra fund af lerkarskår skal dateres til sen førromersk jernalder

296. Øster Grønning
Gruber

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

SMS 605A

13.11.02 Grønning

Grube - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen

I søgegrøfter og ved fladeafdækninger på et 1 ha stort område er der fundet spredte stolpehuller og 
mange lertagningsgruber med meget keramik fra yngre bronzealder per. VI/førromersk jernalder per. I

297. Årup
Boplads

Y.br./førrom.Råstof

VSM 445F

13.12.03 Kvorning

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

Mette Iversen



Undersøgelse af en uregistreret, helt nedpløjet høj umiddelbart Ø for en langdysse. I centralgraven lå en 
enkeltgravsflintøkse og lidt knoglesubstans. Graven var anlagt i en uregelmæssig stenlægning med 
mange kværnsten, som viste sig at dække over et sæt stendyngegrave og et dødehus. I begge grave lå 
der oksetænder mellem de øverste stenlag, og lidt længere nede fandtes nogle helt opløste rørknogler, 
som ikke er artsbestemt. I dødehuset, der kun havde en grøft langs den ene langside, blev der blot 
fundet lidt opløst knoglemasse. På hver side af den overpløjede høj var der naturlige slugter, der kan 
have tjent som færdselsårer ned til ådalen

298. Årup
Høje/stendyngegrave

Yngre stenalderRåstof

VSM 899E

13.12.03 Kvorning

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Mette Iversen

sb. 27. Undersøgelse af to jordfæstegrave, delvis nedstyrtet fra grusgravbrink. Fra den ene grav, hvoraf 
der kun var en lille del bevaret, fremkom et hankekar og to bægre, en ravperle, en blå glasperle med 
øsken og fragmenter af bronzerør med spor af sølv. I det ene bæger var der i bunden indlagt et skår fra 
et grønligt glasbæger. Den anden grav, hvoraf ca. halvdelen var bevaret, indeholdt et hankekar.

299. Ved Ålehøj
Jordfæstegrave

Yngre romersk jernalderRåstof

KHM 0807

13.12.05 Nørbæk

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Ernst Stidsing

Randers  Amt

Ved nedtagning og flytning til Frilandsmuseet af hovedbygningen fra o. 1750 blev der ved en lille 
prøvegravning konstateret levn efter mindst to ældre byggefaser. Fra senmiddelalderen et stenhus med 
fine arkitekturdetaljer og et pikstensbrolagt gulv, fra 1600-tallet et kraftigt fundament til en 
bindingsværkbygning, en primitiv munkestensmur samt et fundament til et kaminarrangement

299a. Fjellerup Østergaard
Hovedgård

Midd./Nyere tidAndet anlægsarbejde

NM II 72/96

14.01.03 Fjellerup

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Nils Engberg

sb. 69. Registrering af et ca. 12 m langt og 1 m højt snit. Der sås to hovedfaser med spor af tilknyttede 
ildsteder. Flint- og benredskaber daterer dyngen til midten af Ertebøllekultur. Dyngen var engang ca. 
2.000 m2 stor, og dermed den trediestørste på Djursland

300. Fannerup A
Skaldynge

Ældre stenalderAndet anlægsarbejde

DJM 2561

14.01.05 Ginnerup

Skaldynge - Ældre stenalder

Lisbeth Wincentz
Niels Axel Boas



sb. 109. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 390) af et ca. 1.000 m2 stort område med brandlag og 
kompakte lag/dynger af brændte sten. De brændte træplanker, der i 1993 var fremkommet i en 
søgegrøft, viste sig at være del af et egetræsgulv i et ca. 10 x 4 m stort hus, der var bygget ind i 
skrænten i SØ-siden af kogestensansamlingen og tydeligt sekundært i forhold til en del af denne. Huset 
har næsten meterbrede, stenmarkerede jordvægge. Tætningsmateriale i form af råler og brændte 
klumper heraf fandtes langs væggene indvendig i huset. I N-væggen var der indbygget en stenovn, hvis 
åbning lå lige ud for den stenmarkerede indgang i husets S-side. I hele husets udstrækning Ø for ovnen 
var store dele af forkullede gulvplanker bevaret. Husets V-lige afslutning er endnu ikke fuldt afklaret

301. Dyrbakke
Boplads

Y.j./vik.Dyrkning

DJM 2550

14.01.06 Gjerrild

Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Lisbeth Wincentz

sb. 128. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 392) af sandflugtsdækkede agre og boplads. Ved hjælp af 
ardspor, dels i store flader, dels i små søgegrøfter, er det nu muligt at udskille tre til fire forskellige 
agerfelter, der strækker sig over et areal på mellem 0,5 og 1 ha. Der er ikke konstateret digevoldinger, 
men en enkelt ganske lav jordryg med tilhørende smådynger af jord med jævne mellemrum, dvs. 
opkastet jord fra nedgravninger, sås på overfladen. En påfaldende homogen spredning af findelt 
keramik, flintaffald og trækul i kulturlaget tyder på gødskning. Der var i overfladen store partier af 
tilsandede klovspor, specielt i og omkring et lille vandhul, hvor der desuden fremkom et hjulspor. 
Koncentrationer af stolpehuller, ildsteder, kogegruber mm. viser tilstedeværelsen af fire eller fem huse 
fra ældre og yngre bronzealder

302. Laen grusgrav
Agersystemer/boplads

BronzealderRåstof

DJM 1909 (2505)

14.01.07 Glesborg

Ager/mark - Bronzealder
Bebyggelse - Bronzealder

Niels Axel Boas

sb. 52. Udgravning i området ved den middelalderlige Sct. Jørgensgård. Der blev fundet tre grave, 
muligvis yderligere to. Skeletdelene var meget opløste. I en af de undersøgte grave fandtes en 
sølvmønt, som dog ikke har kunnet dateres. Forskel i gravenes orientering tyder på to faser, hvor den 
ældste fase havde samme orientering som et anlæg, der fremkom N for de registrerede grave. Det viste 
sig som en lille, langstrakt forhøjning med opkastede jordlag og tolkes som et jorddige, formodentlig en 
del af kirkegårdsafgrænsningen. N for diget falder terrænet ret stejlt ned mod N, og hele området var 
dækket af ca. 20 cm flyvesand, formodentlig tilkommet ved en stor sandflugt i 1609

303. Sct. Jørgensgård
Kirkegård

MiddelalderAndet anlægsarbejde

DJM 2563

14.01.08 Grenå

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Turi Thomsen



sb. 176. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 314) hvor der er udgravet 72 m2 af det oppløjede område på 
holmen, og pladsen er nu nogenlunde afgrænset i tre retninger. Der er fundet to ildsteder med to meters 
mellemrum, hvor fundmængden af brændt flint og knogle/tak er større end i resten af området. 
Endvidere er der spor efter flintophobninger, der stammer fra en flintbearbejdningsfase. Oldsagerne 
omfatter blandt andet 250 tværpile, 120 skiveøkser, 15 kærneøkser og 30 stikler, men kun få hele 
genstande af knogle og tak

304. Dybdal
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

DJM 2450

14.01.10 Hemmed

Bebyggelse - Ældre stenalder

Lisbeth Wincentz

sb. 198. I en overpløjet høj undersøgtes en halvt bortgravet centralgrav i form af en egekiste med en 
omgivende ca. 4 m lang NNV-ØSØ orienteret stensætning. Kisterummet var kantet af meterstore sten 
og gravens bund belagt med flade sten. I graven fandtes en bronzedolk med trapezformet grebplade og 
delvist bevaret træskede samt en bæltehage, datering til per. I. Graven og højen viste sig at være anlagt 
oven i et kun lidt ældre gravkompleks af fem paralleltliggende grave med stammekister og rester af et 
stendække af håndstore sten. En af gravene havde fliselagt bund. De to sydligste grave var forstyrret, 
sandsynligvis ved anlæggelsen af gravhøjen. De fem graves indbyrdes afstand var kun 20 - 30 cm, og 
de var alle Ø-V orienteret. I to sås skeletspor, og i tre var der bevaret tandemalje i V-enden. I en grav lå 
et skiferhængesmykke ved hovedet. I fylden over de to forstyrrede grave fandtes henholdsvis et 
fragment af en miniaturedolk og en hel miniaturedolk af type 6 eller ildslagningssten af type A

305. Ørum
Gravhøj

Ældre bronzealderDyrkning

DJM 2583

14.01.19 Ørum

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Lisbeth Wincentz

sb. 100. Fortsat undersøgelse (AUD 1995, 397), hvor der nu er undersøgt 87 grave, af hvilke de 35 var 
kraftigt forstyrret af dybdepløjning. 47 er jordfæstegrave, 31 er brandgrave, mens ni er jordfæstegrave 
med brændte knogler og trækul i fylden. Nogle er efter størrelsen at dømme barnegrave. De ældste 
grave ligger mod N på bakken, de yngre mod S. Gravene er tilsyneladende anlagt i bælter på tværs af 
bakken med en tendens til grupperinger med 4-6 grave. Fra gravene stammer 170 lerkar, 25 jernknive, 
seks fibler og et antal nåle, perler, spænder og hægter. Der er tre våbengrave med spyd eller sværd. En 
enkelt brandgrav indeholdt bemalet keramik med store gule trekanter af lignende art, som er rapporteret 
fundet i mosen lige neden for gravpladsen. 10 grave er fra sen førromersk jernalder, to til tre er fra 
yngre romersk jernalder, resten fra ældre romertid

306. Askhøj
Gravplads

Ældre jernalderPlantning

DJM 2576

14.02.01 Albøge

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

Lisbeth Wincentz



sb. 81. Fortsat undersøgelse af gravfelt under kraftig nedpløjning (AUD 1994, 398). Der er indtil nu 
undersøgt ca. 2.000 m2 omfattende 20 jordfæstegrave med relativt velbevaret skeletmateriale og 10 
brandgrave. Gravpladsen var anlagt ud fra en bronzealderhøj og er nu afgrænset mod Ø, S og SV. 
Nærmest højen tiltager antallet af brandgrave, og det er muligt, at en del af de detektorfundne 
germanertidsmetalfund stammer fra oppløjede brandgrave. Skeletgravene er alle ud fra metalfund 
dateret til vikingetid

307. Kumlhøj
Gravplads

Germ./vik.Dyrkning

DJM 2011

14.02.01 Albøge

Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Lisbeth Wincentz

sb. 24. En mindre prøvegravning i toppen af en overpløjet høj afslørede rester af et afbrændt, 
pæreformet trækammer på 3 x 4 m. Pløjningen er flere steder gået gennem gravbunden. Således er der i 
pløjelaget fundet økser, keramik og ravperler fra enkeltgravstid. Højen undersøges i 1996

308. Nibakken
Høj

Yngre stenalderDyrkning

KHM 0433

14.03.12 Ødum

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Reno Fiedel

sb. 84. Registrering og delvis udgravning af en større samling kogestensgruber beliggende tæt ved et 
tidligere vådområde. Der blev ikke registreret yderligere anlægsspor i området

309. Lundshøjvej
Kogestensgruber

OldtidAndet anlægsarbejde

EBM 388

14.05.02 Dråby

Grube - Oldtid

Pauline Asingh

sb. 52. Tre malmgryder fremdraget af gravemaskine på toppen af et højdedrag i ca. 1 m dybde. 
Gryderne er fragmenterede efter den hårde behandling, og eventuelle anlægsspor var bortgravede. Dog 
var der ca. 6 m S for fundstedet en meget stor granitsten, der formodentlig har tjent som kendemærke 
for nedgravningen. Alle gryderne havde tre høje ben og to hanke; en af dem bærer et mestermærke

310. Borup
Offer-(?)/depotfund

Midd./nyere tidVejanlæg

EBM 390

14.05.06 Helgenæs

Depotfund/skattefund/offerfund - Middelald

Pauline Asingh



sb. 53. Udgravning af bl.a. to runde grubehuse og fund af skår fra halvkuglekar og tidlige kuglepotter, 
væve- og tenvægte samt jerngenstande. En prøvegravning på de tilstødende arealer afslørede yderligere 
grubehuse samt hegns- og stolpeforløb. Området ligger højt i terrænet, nær tidligere vådområde, 1 km 
fra kysten

311. Stødov
Boplads

VikingetidPlantning

EBM 408

14.05.06 Helgenæs

Bebyggelse - Vikingetid

Pauline Asingh

sb. 30. Prøvegravning på et 5 ha stort byggemodningsområde. På højtliggende, let skrånende terræn 
blev der registreret flere større samlinger af bopladsgruber, som indeholdt lerkarskår og flint

312. Energivej
Boplads

Y.st./j.Andet anlægsarbejde

EBM 389

14.05.07 Knebel

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Pauline Asingh

I Birgittinernes klosterkirke blev det oprindelige gulv af diagonalt lagte teglstensfliser afdækket i 
munkekoret (kirkens V-ende). I gulvfladen markerede en senere "lapning" med munkesten, hvor det 
nedbrudte højalter har været placeret. Det blev samtidig konstateret, at gulvniveauet i skibets V-fag har 
ligget omkring 50 cm lavere. Munkekoret må således have været hævet de reglementerede seks trin 
med en højde på en håndsbredde over det øvrige gulv i kirken

313. Mariager kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM II 1153/95

14.07.06 Mariager Ls

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Morten Aamann Sørensen
Birgit Als Hansen

sb. 60. Prøvegravning af formodet overpløjet gravhøj, der viste sig at være en naturlig moræneknold

314. Terrupgård
Gravhøj

UdateretPlantning

ÅHM 3489

14.07.12 Sønder Onsild

Andre anlæg/diverse - Udateret
Gravhøj - Udateret
Gravplads/grav - Udateret

Erik Johansen



sb. 61. Prøvegravning på formodet boplads fra ældre jernalder med knusesten som overfladeindikator. 
Under muldlaget ingen anlægsspor

315. Terrupgård
Boplads

Ældre jernalderPlantning

ÅHM 3489

14.07.12 Sønder Onsild

Bebyggelse - Ældre jernalder

Erik Johansen

sb. 55. Ved frilæggelse af en del af kirkens syldsten viste det sig, at tærskelstenen under den tilmurede 
N-dør var en 172 cm lang runesten, brudt i to stykker. Indskriften, der vendte opad, bestod af 11-16 cm 
høje runer, fordelt i to bånd med rammestreger. Indskriften begynder, hvad der er karakteristisk for en 
del af egnens runesten, nederst i højre hjørne, og der læses således nedefra og op, hvorefter runerne 
drejer ned langs kanten af stenen. Midt i et ord skiftes der til næste linie, som dermed begynder i 
stenens venstre side, løber langs den første linie og ender i højde med indledningen. De fire ender af 
runebåndet er for neden lukket med en 40 cm lang rammestreg. Indskriften lyder: asi : risthi : stin : 
thansi : iftiR : thurkut : fathur : sun : bufa : sun : bistat : thikn. Oversat til nudansk: Ase rejste denne 
sten efter Thorgot, sin fader, Boves søn, den bedste thegn. Stenen kan dateres til 900-tallets slutning og 
vil efter konservering blive opstillet i kirkens våbenhus

316. Borup
Runesten

VikingetidAndet anlægsarbejde

KHM 0806

14.09.02 Borup

Runesten - Vikingetid
Kirke/Kirkegård - Middelalder

Ernst Stidsing

sb. 20. Ved hjælp af søgegrøfter udlagt i et område, hvor der var fundet oppløjede menneskeknogler og 
teglsten, lykkedes det at finde tomten af ødekirken, der nævnes i en skriftlig kilde fra 1524. Kirken har 
været 6 x 17 m med kor, skib og muligvis tårn. Kirkegårdens udstrækning på mindst 1.400 m2, blev 
fastlagt mod Ø og V. Et mindre antal grave blev undersøgt, og ud fra armstilling kunne det afklares, at 
kirkegården må have været i brug gennem hele middelalderen

317. Tjærby
Ødekirke og kirkegård

MiddelalderDyrkning

KHM 0899

14.09.04 Gimming

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

sb. 76. Udgravning i den middelalderlige "Helvedesgyde", nu Helenestræde. Der fandtes en formodet 
bybrønd, anlagt senest i 1400-tallet, gruber fra 13-1500-tallet og et udskud til et bindingsværkshus fra 
anden halvdel af 1600-tallet

318. Helenestræde
Bybrønd, hustomter, gruber

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

KHM 0681

14.09.08 Randers

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

Inger Marie Hyldgaard



sb. 66. Under et bindingsværkshus blev der fundet et ældre fundament samt gulvlag og kulturlag, som 
ud fra fundene må henføres til 1400-1500-tallet

319. Houmeden
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

KHM 0738

14.09.08 Randers

Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

sb. 68. Punktvise opgravninger og arkæologiske undersøgelser i hele gaden. Der blev fundet rester af 
sen senmiddelalderlig brolægning, ældre kulturlag samt rester af et hus fra 1200-1300-tallet

320. Slotsgade
Bebyggelse

MiddelalderVejanlæg

KHM 0765

14.09.08 Randers

Bebyggelse - Middelalder

Inger Marie Hyldgaard

Undersøgelse ved Randersegnens Amtørarkæologer af en halv snes keramikholdige gruber fra 
tragtbægerkultur og yngre bronzealder. I området, ca. 1,5 ha, kunne der iagttages mange flere oppløjede 
anlægsspor, der ikke blev undersøgt

321. Benaltbakke II
Boplads/gruber

Y.st./y.br.Skovrejsning

KHM 0392

14.10.01 Auning

Bebyggelse - Yngre stenalder
Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder

Reno Fiedel

Prøvegravning der viste tilstedeværelse af en velbevaret, flyvesandsoverlejret dysse. I et mindre felt i 
den centrale del, samt en N-S og Ø-V gående grøft fandtes seks ravperler samt to tidlige 
mellemneolitiske tragtbægre. Dyssen vil blive indstillet til fredning

322. Løvenholm Skov
Dysse

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

KHM 0676

14.10.04 Gjesing

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder

Ernst Stidsing



sb. 57. Ved en samlet afdækning på ca. 1.500 m2 fandtes syv grubehuse, to brønde og et stort antal 
stolpehuller. Endvidere konstateredes, langs et engområde, en voldlignende koncentration af 
ildskørnede sten. Laget er stedvist mere end 1 m tykt og overlejrer lag, der foreløbig tolkes som et 
vejforløb langs engområdet. Af anlæggene er kun fire grubehuse undersøgt. Detektorafsøgning har 
givet fire ligearmede fibler, der formodes at stamme fra oppløjede germanertidsgrave. Undersøgelsen 
fortsættes i 1996

323. Stavnsager
Boplads/vej?

Germ./vik.Plantning

KHM 0663

14.10.06 Hørning

Bebyggelse - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Vej/bro - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Vej/bro - Vikingetid

Reno Fiedel

sb. 58. Næsten helt ødelagt høj hvor kun ét stenspor og enkelte tørmursfliser antyder, at det kan dreje 
sig om et megalitanlæg. I højen fandtes fem stenkonstruerede jordfæstegrave, der ud fra typen blot kan 
dateres bredt til senneolitikum eller begyndelsen af ældre bronzealder. Der undersøgtes desuden to 
muligvis tre brandgrave, der på baggrund af den fundne keramik må dateres til ældre jernalder

324. Søndergård V
Dysse/grave

Y.st./æ.br./æ.j.Dyrkning

KHM 0287

14.10.20 Vivild

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre jernalder

Ragna Stidsing
Ernst Stidsing

sb. 105, 106. Ved prøvegravning fandtes ingen spor af de to høje

325. Blombjerggård
Høj

OldtidAndet anlægsarbejde

EBM 407

14.11.01 Bregnet

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Pauline Asingh

Undersøgelse af teglovn med et 20 m2 stort ovnrum, munkestenslagt gulv og fire indfyringskanaler. 
Fronten var bevaret i op til 80 cm højde, og siderne, kampesten, i 2-3 skifter. Der er udtaget materiale 
til TL-og palæomagnetisk datering med henblik på at belyse, om ovnen kan sættes i forbindelse med 
Kalø Slot og Bregnet Kirke/landsby

326. Kalø Vandrehjem
Teglovn

MiddelalderAndet anlægsarbejde

EBM 387

14.11.01 Bregnet

Bebyggelse - Middelalder

Pauline Asingh



sb. 219. Prøvegravning i hidtil uregistreret høj i skovbryn, 12,4 m i diameter og 1 m høj. Godt en 
fjerdedel blev frilagt, hvorved der fremkom en formodet hellekiste i højens centrum samt dele af to 
randstenskæder. Højen tinglyses. Uden for højen fandtes en grube, der, ligesom bopladsflint i 
højfylden, sandsynligvis hører til en nærliggende stenalderboplads

327. Vildtforvaltningsskolen
Høj/boplads

St./br.Andet anlægsarbejde

EBM 411

14.11.01 Bregnet

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Gravhøj - Stenalder
Gravhøj - Stenalder
Grube - Stenalder
Grube - Stenalder
Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Pauline Asingh

sb. 64. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 420) nu af 18.000 m2 og udgravning af 45 langhuse og 50 
udhuse, hvor de bevarede hegnsgrøfter har muliggjort udskillelse af et stort antal gårdsenheder. 
Bopladsen ligger på et plateau delvis omgivet af fugtige lavninger, og den ældste bebyggelse i yngre 
førromersk jernalder udgøres af en rækkelandsby med syv små gårde. Senere i yngre førromersk 
jernalder jævnes denne landsby og efterfølges af 12-13 små spredtliggende gårde uden hegn. I en tredje 
fase omkring Kristi fødsel bliver gårdene større, men ikke flere, og i fjerde fase med 13 store gårde 
dækker bopladsen hele plateauet. I ældre romersk jernalder mindskes antallet af gårde og deres areal. 
Omfattende fosfatanalyser har ført til interessante resultater med hensyn til hvor, fosfatophobning sker 
på et sådant bopladsområde, og hvor det ikke sker. Bopladsen er nu totaludgravet og forventes 
publiceret i nær fremtid

328. Vendehøj II
Boplads

Førrom./æ.rom.Råstof

KHM 0244

14.11.04 Hornslet

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Claus Kjeld Jensen

Århus  Amt

sb. 85. Undersøgelse af gaderne Immervad, Lille Torv og dele af Åboulevarden og Vestergade. I 
Åboulevarden påvistes opfyldslag fra 14-1600-tallet i det gamle åløb med bolværkspæle fra nyere tid, 
mens der andetsteds sås op til 14 vejlag og brolægninger, der kunne følges tilbage til 1200-tallet. En 
dendrokronologisk datering viser, at den nederste brolægning er ældre end 1268, medens møntfund 
godtgør, at den næppe er anlagt meget før 1250. Inden da lå området hen som en sump, fremkommet 
ved afgravninger lige V for vikingetidens halvkredsvold. Sandsynligvis er de fundne anlæg resultatet af 
aktiviteter ved opførelsen af domkirken. Endvidere fandtes rester af fundamenter fra borgmestergården 
fra 1597 og antagelig Helligåndshuset, samt et cirkulært fletværkshegn fra 1300-tallet, der nok har 
omgivet en brønd. Fundene bestod især af keramik og forskellige metalgenstande, herunder mønter

329. Immervad
Vej/bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3907

15.03.11 Århus

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

Hans Skov



sb. 88. Arkæologiske undersøgelser på en mere end 200 m lang strækning. På udvalgte steder blev der 
foretaget profilopmålinger og sonderende undersøgelser af vej- og kulturlagenes alder. Ud fra 
keramikken at dømme kan den ældste brolægning i gaden dateres til 1300-årene. Spredte aktivitetsspor 
fra tiden før den første brolægning blev iagttaget. Vej- og kulturlagene havde en samlet tykkelse fra 1,5 
m til mere end 2,8 m

330. Klostergade
Vej/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3946

15.03.11 Århus

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

Hans Skov

sb. 94. Undersøgelse af kulturlag, veje, bebyggelse og rester af gammel kirkegårdsmur Ø for 
domkirken. I Skolegyde fandtes gruber og en skelgrøft fra sen vikingetid indeholdende Østersøkeramik 
og afsavet takmateriale fra kronhjort. Desuden fremkom levn af tre middelalderlige hustomter samt 
rester af to huse fra nyere tid. Kulturlagene havde en mægtighed på op til 2,2 m. I Skolegade kunne 
kirkegårdsmuren fra omkring 1500 følges over en strækning på 56 m, med tre skifter i munkesten på en 
kampestenssyld. I gaden fandtes desuden skeletdele. Nær domkirkens kor påvistes spor efter en muret 
og hvidpudset indgang med færistgrube

331. Skolegade/Skolegyde
Bebyggelse/vej/kirkegård

Vik./midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3945

15.03.11 Århus

Kulturlag - Vikingetid
Kulturlag - Middelalder
Vej/bro - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Hans Skov

sb. 89. Undersøgelse og vægopmåling med feltpantograf har godtgjort, at utallige ombygninger har 
fundet sted fra midten af 1200-tallet frem til forrige århundrede. Endvidere kunne det vises, at området 
før dominikanermunkenes indtog i 1239 var sognekirkegård for Skt. Nikolai domkirken. Alle 
begravelser på nær nogle få var dog bortgravet, nemlig knogler fra 12 individer: mænd, kvinder, børn 
og småbørn. Spredte rester af kulturlag fra 1000-årene viser, at området var en del af byen, før 
kirkegården blev etableret her. De arkæologiske dateringer bygger på keramik og mønter

332. Vor Frue Kloster
Kloster/kulturlag/kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3949

15.03.11 Århus

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kloster - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Hans Skov



sb. 86. I en 9 m lang søgegrøft mellem Åboulevarden og Fiskergade fremkom et kampestensfundament 
efter en bygning fra 16-1700-tallet samt keramik fra nyere tid. Trods den korte afstand til den ældste 
bykerne fandtes ikke ældre fund, måske pga. den lave beliggenhed ved åen

333. Åboulevarden
Bebyggelse

Nyere tidAndet anlægsarbejde

FHM 3934

15.03.11 Århus

Bebyggelse - Nyere tid

Hans Skov

sb. 11. Iflg. sognebeskrivelsen en mulig megalitgrav. Den overpløjede høj var imidlertid så ødelagt, at 
der ikke kunne siges noget nærmere om denne, eller opnås en datering. Omkring højen fandtes gruber 
med tidligneolitisk keramik fra Vollingfasen, og ved yderligere afdækning af ca. 2.000 m2 fremkom 
der gruber og stolpehuller inden for et afgrænset område, ligeledes fra tidligneolitikum. Desuden 
undersøgtes en ca. 5 x 10 m stor og 0,75 m dyb grube, der tolkes som en "systemgrav". Øverst i denne 
var der et fundrigt kulturlag med flintredskaber og keramik fra Fuchsbergfasen samt lidt 
Vollingkeramik, som også fandtes i et par smågruber i bunden af systemgraven. Da der ikke fremkom 
flere systemgrave, er det usikkert, om det drejer sig om et Sarupanlæg

334. Edslev
Høj/boplads/Sarupanlæg?

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

FHM 3947

15.04.04 Kolt

Grube - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder
Sarupanlæg - Yngre stenalder
Gravhøj - Udateret

Jens Jeppesen

Skanderborg  Amt

sb. 30, 31 og 69. Sb 30, 31 og 69, hvor 30 og 69 viste sig at være næsten helt nedpløjede og uden 
bevarede anlæg. Under begge høje fandtes et tyndt forhistorisk muldlag, hvorunder der fremkom spor 
efter flere forskellige ardpløjningssystemer fra yngre stenalder eller ældre bronzealder. I 31 fandtes 
rester af en forstyrret jordfæstegrav med fragmenter af en bronzedolk fra ældre bronzealder. Også under 
denne høj fandtes spor efter ardpløjning

335. Pejtergården
Høje/ardspor

Y.st/æ.br.Dyrkning

SIM 38/1995

16.01.09 Skannerup

Ager/mark - Yngre stenalder
Ager/mark - Ældre bronzealder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen



sb. 187. Mindre undersøgelse i den helt nedpløjede høj, hvor der ved nødudgravninger i 1959 og 1975 
er fremkommet grave fra yngre stenalder, ældre bronzealder og romersk jernalder. Der påvistes en 
uforstyrret, formodentlig neolitisk grav, og desuden fremkom spredte skår af et senneolitisk bæger og 
en fladehugget pilespids. Ved højfoden fandtes spor efter en fjernet randstenskæde med en diameter på 
ca. 12 m samt en del mindre gruber og fyldskifter. Højen vil blive udgravet snarest

336. Tvilumgård
Høj

Yngre stenalderDyrkning

SIM 139/1995

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 203. Prøvegravning på en lokalitet, hvor mange detektorfund syntes at indikere en handelsplads 
eller lignende fra vikingetid og tidlig middelalder (AUD 1994, 437). Trods de mange detektorfund i 
pløjelaget kunne der ikke påvises anlægsspor på stedet

337. Tvilumgård
Handelsplads

Vik./midd.Dyrkning

SIM 137/1995

16.01.14 Tvilum

Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Anløbsplads/handelsplads - Middelalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 204. Centralt i den næsten helt nedpløjede høj fremkom en 2 x 0,9 m stor, N-S orienteret grav, 
dækket af store sten. På bunden af den 1 m dybe grav fandtes en 1,3 x 0,35 m stor, kompakt dynge af 
rensede, brændte knogler, hvorpå der lå en ragekniv, en pincet, en syl, en lancetformet kniv samt en 
dragtnål af bronze, der daterer graven til yngre bronzealder per. IV. Over graven en høj med en 
diameter på 10 - 12 m. I kanten af denne fandtes rester af fire urnegrave samt to brandpletter fra yngre 
bronzealder. Den ene brandplet var anlagt tæt op til en stor sten med et 12 cm stort skåltegn, der viste 
sig at ligge i en grube oven på et neolitisk lerkar. I højens Ø-side desuden rester af en 2,2 x 1,7 m stor 
bygning med en åbning mod Ø samt flere neolitiske gruber. Desuden detektorfund af et vægtlod af 
bronze, formentlig fra yngre jernalder

338. Tvilumgård
Boplads/høj

Y.st./y.br./y.j.Dyrkning

SIM 138/1995

16.01.14 Tvilum

Grube - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre bronzealder
Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Yngre jernalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 206. Udgravning af en 3,1 x 1,8 m stor, Ø-V orienteret jordfæstegrav af hånd- til hovedstore sten. 
Graven, der var fundtom, fandtes i midten af en lav, omtrent cirkulær sænkning med en diameter på ca. 
12 - 15 m. Der er formodentlig tale om en grav fra ældre bronzealder, men om det er en fladmarksgrav, 
eller om graven har været dækket af en nu fuldstændig fjernet gravhøj kunne ikke afgøres

339. Tvilumgård
Høj

Ældre bronzealder?Dyrkning

SIM 142/1995

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Knud Bjerring Jensen



sb. 207. Prøvegravning på en lokalitet med mange detektorfund, bl.a. varmedeformerede fibler fra 
yngre germansk jernalder. Der kunne ikke påvises anlæg fra denne periode, hvorimod der fremkom 
store mængder stolpehuller, ildsteder, kogestensgruber og mindre gruber med lerkarskår fra en 
omfattende bebyggelse fra bronzealderen

340. Tvilumgård
Boplads

BronzealderDyrkning

SIM 141/1995

16.01.14 Tvilum

Bebyggelse - Bronzealder
Grube - Bronzealder

Knud Bjerring Jensen

sb. 208. Centralt i den næsten helt nedpløjede høj fremkom resterne af et forstyrret 4,0 x 2,6 m stort Ø-
V orienteret stenleje, der havde rummet en bulkiste. Spredt i gravens omlejrede fyld fandtes fragmenter 
af en ødelagt bronzedolk. Over graven en høj af græstørv, der havde haft en diameter på ca. 21 m, 
omkranset af et kraftigt randstensgærde af 0,5 - 0,6 m høje sten, hvoraf kun enkelte var bevaret. I 
højens S-side fandtes rester af en urnegrav fra yngre bronzealder

341. Tvilumgård
Høj

BronzealderDyrkning

SIM 143/1995

16.01.14 Tvilum

Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Knud Bjerring Jensen

sb. 209. Prøvegravning på en lokalitet hvor detektorfund af varmedeformerede fibler syntes at indikere, 
at en gravplads med brandgrave fra yngre germansk jernalder var ved at blive pløjet i stykker (AUD 
1994, 437). Der kunne ikke påvises brandgrave på stedet, hvorimod der fremkom flere smågruber samt 
en række stolpehuller, bl.a. fra et ca. 18 m langt og 6,5 m bredt N-S orienteret hus. Typologisk skal 
hustomten dateres til sen germansk jernalder/vikingetid, og formodentlig udgør bygningen en del af et 
større gårdskompleks. Inde i huset fandtes flere gruber med affald fra smedning og uden for huset rester 
af en smedeesse med esseslagger, essesten samt glødeskaller. Nær essen en lille grube med klinknagler 
og rombeformede nitteplader, og ved afsøgning med metaldetektor fandtes et stort stykke slagge fra 
bronzestøbning

342. Tvilumgård
Boplads

Y. germ./vik.Dyrkning

SIM 144/1995

16.01.14 Tvilum

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid

Knud Bjerring Jensen



sb. 211. Ved en prøvegravning på en lav, sandet bakke tæt ved Gudenåen fremkom en lille 
jordfæstegravplads fra vikingetiden. Der afdækkedes dele af syv til otte grave, men antallet af grave er 
formodentlig mindst dobbelt så stort. Ved undersøgelsen udgravedes to af gravene. Den ene grav var 
2,05 x 0,9 m stor, uden sten og rummede foruden brændte knogler og et stort fragment af en 
klæberstensgryde, kun en jernkniv. Den anden grav var 1,8 x 1,0 m stor og dækket af store sten. Denne 
grav var fundtom. Ved afsøgning med metaldetektor fremkom desuden foden af en halvsmeltet 
næbfibula samt en lille blyperle, muligvis en mankeperle

343. Tvilumgård
Gravplads

Y.germ/vik.Dyrkning

SIM 140/1995

16.01.14 Tvilum

Gravplads/grav - Germansk jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Knud Bjerring Jensen

sb. 244. Ved udlægning af fire ca. 35 m lange søgegrøfter blev der registreret et stort, forstyrret 
fyldskifte med oldsager fra vidt forskellige perioder, dateret ud fra fund af flintgenstande og keramik: 
Maglemosekultur, senneolitikum og ældre bronzealder. Blandt keramikfundene var skår af Myrhøjtype. 
Udgraverne bemærker, at der også iagttoges urørt stratigrafikation på stedet

344. Alken Enge
Boplads

St./æ.br.Dyrkning

SBM 562

16.02.03 Dover

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Ældre bronzealder

Torben Sarauw
Mads Runge

sb. 246. I 240 m udgravede grøfter blev der ved prøvegravning iagttaget kogestensgruber samt 
indikation på anden bopladsaktivitet i form af afslag, brændt flint og keramik, hvorpå dateringen er 
baseret

345. Karenslund
Boplads

Y.br./førrom.Vejanlæg

SBM 543

16.02.03 Dover

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder

John E. Jeppesen

sb. 247. I en 40 m lang søgegrøft fremkom der ved prøvegravning afslag, flækker og skrabere. Trods de 
beskedne fund synes dateringen at være rimelig sikker

346. Bjedstrup Skole
Boplads

Yngre stenalderVejanlæg

SBM 542

16.02.03 Dover

Bebyggelse - Yngre stenalder

John E. Jeppesen



sb. 16. Udlægning af et net af søgegrøfter på et stort område. Herved fremkom ildsteder, 
kogestensgruber, andre gruber og stolpehuller. Datering ud fra ornamenteret keramik og flintgenstande 
til enkeltgravskultur

347. Holtshøjen
Boplads

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

SBM 576

16.02.08 Skanderup

Bebyggelse - Yngre stenalder

Mariann Hahn-Thomsen
Helle Reinholdt

Ved prøvegravning fandtes kulturlag i adskilte, naturlige, mindre lavninger. Disse indeholdt flintafslag, 
enkelte flintredskaber og keramik, der dateres til mellemneolitisk tragtbægerkultur og 
enkeltgravskultur. Der er desuden fundet stolpehuller fra en toskibet hustomt. Undersøgelsen fortsættes 
i 1996

348. Lund
Kulturlag/hus

Yngre stenalderVejanlæg

HOM 808

16.03.06 Tamdrup

Bebyggelse - Yngre stenalder
Kulturlag - Yngre stenalder

Ole Nielsen

sb. 96. Undersøgelse af to adskilte områder med hhv. gruber og stolpehuller fra oldtid samt gruber fra 
Vollingfasen. Specielt en grube indeholdt store mængder keramik, bl.a. et stort forrådskar med 
fureindstik, et større tragtbæger med trekantede pindindstik under randen samt fragmenter af lerskiver

349. Stentofte
Gruber/stolpehuller

Y.st./oldtidVejanlæg

HOM 836

16.03.06 Tamdrup

Grube - Yngre stenalder
Bebyggelse - Oldtid

Lars Chr. Nørbach

sb. 16. Undersøgelse af en 19 m lang og 7,5 m bred langhøj med fragmentarisk bevaret randstenskæde 
og stærkt ødelagt, centralt placeret stensat kammer. Der fandtes ingen primære begavelser, men 
derimod genstande fra begravelser i MN B og ældre bronzealder. Umiddelbart V for langhøjen 
udgravedes en runddysse med en randstenskæde på 6 m i diameter. I kammeret fremkom enkelte 
fragmenter af ravperler og keramik, men anlægget bar som helhed kraftigt præg af at være forstyrret at 
stentagning. Ø for langhøjen afdækkedes en bopladsgrube med et relativt stort antal skiveskrabere, 
flintblokke, fragmenter af en ophugget, tyndnakket, sleben flintøkse samt keramik. Gruben dateres på 
baggrund heraf til Vollingfasen, og er stratigrafisk ældre end langhøjen

350. Vintengård
Langhøj/dysse/boplads

Y.st./æ.br.Vejanlæg

HOM 835

16.03.06 Tamdrup

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

Lars Chr. Nørbach



Undersøgelse der havde til hensigt at afklare forholdet mellem tidligere påviste murforløb Ø for 
klosterets Ø-fløj. Parallelt med denne fandtes den N-lige del af en N-S orienteret bygning samt den V-
lige del af en stor Ø-V orienteret bygning med stræbepiller og funderinger til hvælvpiller i midtaksen. I 
begge bygninger var der bevaret murværk i kældrene, og mellem disse har der løbet en kanal, der mod 
N ledte til en muret vandrende under en formodet toiletbygning. De to bygninger kan henføres til anden 
halvdel af 1400-tallet og opfattes som hospitalsbygninger

351. Øm Kloster
Kloster

MiddelalderSelvvalgt forskning

SBM 484

16.04.05 Gl.Rye (Rye)

Kloster - Middelalder

Hans Krongaard Kristensen

sb. 32. Stensamling, som antages at være den nordligste del af højens randsten. Udateret. 
Undersøgelsen afsluttes i 1996

352. Addithus
Høj

OldtidPlantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 33A. Undersøgelse af den V-lige del af et langhus i hvilket der fandtes flere kogestensgruber. Huset 
er dateret til yngre bronzealder ud fra keramik fundet i en grube lige uden for huset. Spredt i området 
lidt S for fandtes mange fyldskifter, hvorfra der i et par tilfælde var keramik, der må dateres til ældre 
jernalder

353. Addithus
Boplads

Y.br./æ.j.Plantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Ældre jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 34. Af den stærkt udpløjede høj var intet tilbage. Centralt på højningen udgravedes en Ø-V 
orienteret jordfæstegrav uden gravgaver

354. Addithus
Høj

Y.st./æ.br.Plantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

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

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 39. Af højen fandtes intet, den er sandsynligvis fjernet i forbindelse med planering af en lille 
grusgrav. Efter nye oplysninger om en oppløjet urne ca. 50 m S herfor undersøgtes det, om højen skulle 
ligge her, hvilket ikke var tilfældet

355. Addithus
Høj

OldtidPlantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 51. Højen har ligget på en markant, naturlig højning, hvilket har medført, at der ingen højfyld var 
tilbage på toppen, mens der var flere partier af randstenskæden med tilhørende stentæppe bevaret. 
Højens diameter har været ca. 20 m. Et Ø-V orienteret acentralt placeret lavt, fladbundet fyldskifte 
tolkes som rester af en sekundær jordfæstegrav, der var uden gravgaver. Umiddelbart ved den S-lige 
højfod udgravedes et kompleks af gruber, delvis placeret oven i hinanden. Gruberne har muligvis været 
benyttet som brønde og må efter keramikfund dateres til førromersk jernalder per. I

356. Addithus
Høj/Gruber

Oldtid/førrom.Plantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 53. Den V-lige halvdel af højen var dybdepløjet forud for undersøgelsen. Der blev ikke iagttaget 
sikre spor af højen, der må anses for helt sløjfet. Et område Ø for højen med enkelte stolpehuller og 
andre fyldskifter blev afdækket. Keramik fra et fyldskifte antyder en datering til enkeltgravskultur eller 
senneolitikum

357. Addithus
Høj/Boplads

Oldtid/y.st.Plantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

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

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 54. Næsten hele højen var dybdepløjet forud for undersøgelsen, og der blev ikke iagttaget sikre spor 
af denne, der nu må anses for helt borte. I en søgegrøft Ø for højen afdækkedes enkelte fyldskifter. 
Keramik fra en kogestensgrube må dateres til yngre bronzealder

358. Addithus
Høj/Kogegrube

Oldtid/y.br.Plantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Grube - Yngre bronzealder
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 56. Ved prøvegravning kunne det konstateres, at der ikke var nogen høj i det umiddelbart truede 
område. En del af en stenlægning kan være rester fra højens randsten. Der er observeret mange 
fyldskifter. Keramik fra et fyldskifte antyder en datering til bronzealder. Undersøgelsen gøres færdig i 
1996

359. Addithus
Høj/Boplads

Oldtid/br.Plantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Bebyggelse - Bronzealder
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 57. Højen kunne ikke erkendes, og den må anses for helt sløjfet

360. Addithus
Høj

OldtidPlantning

HOM 817

16.04.06 Sønder Vissing

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 6. Af selve den overpløjede høj var intet tilbage, og af formodet Ø-V orienteret centralgrav uden 
gravgaver var kun ca. 20 cm bevaret

361. Voerladegård
Høj/jordfæstegrav

OldtidVejanlæg

HOM 547

16.04.11 Voerladegård

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 7. Fortsat undersøgelse (AUD 1990, 295). Yderligere ca. 3.000 m² beliggende på begge sider af det 
tidligere undersøgte tracé blev udgravet. Der fandtes en del gruber fra tidlig førromersk jernalder samt 
huse og hegn fra yngre romertid/ældre germanertid. I alt er der nu dokumenteret 13 huse og 23 
hegnsforløb, men ingen gårde er totalt udgravede; på en enkelt kan den indhegnede gårdsplads 
bestemmes til 27 x 28 m, og det tilhørende langhus er ca. 23 m langt og 5,5 m bredt på midten. Der 
synes at være mindst tre faser i bebyggelsen

362. Voerladegård
Boplads

Førrom./y.rom/æ.germ.Vejanlæg

HOM 547

16.04.11 Voerladegård

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 58. Ældste anlæg var en brandgrav, der ud fra formen at dømme oprindelig har indeholdt en bulkiste 
og dermed sandsynligvis skal henføres til overgangen ældre/yngre bronzealder. Graven har været 
dækket af en høj med en diameter på ca. 6 m, der siden blev udvidet i to faser; disse kunne ikke dateres. 
I udkanten af disse højudvidelser fandtes dog to små jordfæstegrave fra jernalderen, af hvilke den 
yngste i al fald er samtidig med eller yngre end et randskår fra romersk jernalder

363. Ydingholt
Høj/grave

Br./j.Dyrkning

HOM 799

16.04.11 Voerladegård

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

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 47. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 454). De tidligere erkendte egepæle til broforløbet blev 
frilagt. Desuden fremkom flere pæle af mindre dimensioner. De frilagte pælekonstruktioner følger 
samme orientering og er af samme art og størrelse som de tidligere fundne. Dendrodateringer afventes

364. Fuldbro Mølle
Bro

Germ./vik.Andet anlægsarbejde

SBM 284

16.05.10 Tåning

Vej/bro - Germansk jernalder
Vej/bro - Vikingetid

Jette Bang

sb. 81. Sb 81 var bevaret i ca. 80 cm højde med en diameter på 17 m. Fase 1 med en diameter på 15 m 
indeholdt en NNV-ØSØ orienteret ca. 4,1 x 2,5 m stor centralgrav, formodentlig en egekistegrav. 
Graven er plyndret i nyere tid, og eneste fund var børster fra en kost. Højfasen var omgivet af en til dels 
stenfyldt randgrøft. I fase 2 fandtes ingen begravelser, men et område med to større stenlægninger i 
højens V-side kan være rester af grave. Ved højfoden fandtes gruber fra hhv. enkeltgravskultur og 
ældre romersk jernalder. S for højen undersøgtes et ca. 200 m2 stort område med spredte gruber og 
stolpehuller. Ca. halvdelen af anlæggene blev snittet for at skaffe daterende materiale, men forgæves

365. Præstemarken
Høj/gruber/boplads

Æ.br./y.st/rom./oldtidAndet anlægsarbejde

HOM 842

16.05.15 Østbirk

Grube - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Grube - Romersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Peter Steen Nielsen



sb. 82. med en diameter på 16 m var bevaret i ca. 60 cm højde. Spor efter randstenskæde sås i form af 
sten/stenspor. Den uforstyrrede centralgrav udgjordes af en 2,9 x 1,5 m stor Ø-V orienteret, trugformet 
stenlægning, der har støttet en egekiste. Graven var fundtom. En anden NNV-ØSØ orienteret 
egekistegrav, atter med en trugformet stenlægning, var 3,4 x 1,3 m og indeholdt et fuldgrebssværd fra 
periode II, enkelte knogler og kistespor. Graven var noget forstyrret i den N-lige langside, antagelig 
pga. pløjning, hvorfor sværdet er noget fragmenteret. Yderligere en ved pløjning forstyrret grav 
udgjordes af en ca. 2 x 1 m stor, Ø-V orienteret stenlægning, i hvis V-ende der lå ubestemmelige 
bronzefragmenter.

366. Præstemarken
Høj

Ældre bronzealderAndet anlægsarbejde

HOM 842

16.05.15 Østbirk

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Peter Steen Nielsen

sb. 83. var bevaret i 20 cm højde, medens diameteren med forbehold kan anslås til at have været ca. 12 
m. Der fandtes blot spor efter en plyndret centralgrav

367. Præstemarken
Høj

Æ.br.(?)/oldtidAndet anlægsarbejde

HOM 842

16.05.15 Østbirk

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Peter Steen Nielsen

sb. 84. var nu ca. 20 cm høj og havde en diameter på 16 m. Højen kan inddeles i mindst tre faser. Den 
ældste fase havde en 2,5 x 1,2 m stor, Ø-V orienteret, fundtom, stensat centralgrav. Graven var centrum 
for en stolpekreds med en diameter på 10 m. Stolperne var sat med regelmæssige mellemrum på ca. 2,5 
m og var trukket op inden anlæggelsen af højfasen. Alle tre faser afgrænses ved vegetationshorisonter i 
forbindelse med to randstenskæder, hvor den yderste var sat af store, opretstående sten, mens den 
inderste bestod af mindre sten. Der kunne ikke knyttes grave til de yngste højfaser. Undersøgelsen 
afsluttes i 1996

368. Præstemarken
Høj

Ældre bronzealder (?)Andet anlægsarbejde

HOM 842

16.05.15 Østbirk

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Peter Steen Nielsen



sb. 166. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 458), hvor der til nu er udgravet ca. 30 gårde fra yngre 
romersk/ældre germansk jernalder, antagelig i fire faser; men afgrænsning mod Ø og SV mangler. I 
områdets NV-lige del ligger fire samtidige gårdsenheder, af hvilke en er markant større end de øvrige 
med en 45,5 m lang hovedbygning og et mindre, 26 m langt hus, også med beboelse, samt ved hegnet et 
16 x 4 m stort hus uden spor af indre, tagbærende stolper. Ca. 120 m af hegnet, der omkranser et areal 
på ca. 3.000 m2, har været forsynet med en overdækning. Det indhegnede areal omkring de øvrige 
gårde udgør blot 1.000-1.500 m2, og disse gårde er meget forskellige: til en har der sandsynligvis hørt 
en smedje, medens der til en anden er knyttet en hallignende bygning. Endvidere fund af gruber fra 
tragtbægerkultur og et hegn fra yngre bronzealder

369. Østbirk
Boplads/jernudvinding

Y.st./y.br./rom./germ.Andet anlægsarbejde

HOM 773

16.05.15 Østbirk

Grube - Yngre stenalder
Andre anlæg/diverse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

Under kirkens hovedistandsættelse blev S-muren i det oprindelige, smallere kor påvist under gulvet i 
det nuværende langhuskor. To tilmurede romanske vinduer kom til syne V for skibets døre. Vinduerne 
sad i forskellig højde over gulvet og var ikke som normalt placeret symmetrisk i forhold til dørene

370. Østbirk Kirke
Kirke

MiddelalderAndet anlægsarbejde

NM II 581/95

16.05.15 Østbirk

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Henrik Græbe

sb. 221. Undersøgelse af et større område med stolpehuller, enkelte gruber og andre fyldskifter. Det var 
muligt at udskille tre huse. En enkelt dyb grube har sandsynligvis været en brønd. I denne fandtes en 
større skårsamling, der må dateres til førromersk jernalder per. I-II. Der kunne iagttages flere væg 
og/eller hegnsforløb, uden at disses sammenhæng umiddelbart kunne udredes

371. Højgård
Boplads

Førromersk jernalderPlantning

HOM 853

16.06.01 Ejstrup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 197. Ved mindre undersøgelse afdækkedes en jordfæstegrav, indeholdende en jernkniv, der 
foreløbig må dateres bredt til yngre jernalder eller vikingetid. Et lergulv samt et område med meget 
forskellige stolpehuller og andre fyldskifter må efter det fundne lertøj hovedsagelig dateres til nyere tid

372. Nørre Hvillumgård
Jordfæstegrav/boplads

Y.j./vik./nyere tidPlantning

HOM 854

16.06.01 Ejstrup

Gravplads/grav - Yngre jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid
Bebyggelse - Nyere tid

Anders Horsbøl Nielsen



sb. 486. Ved en mindre udgravning undersøgtes en forekomst af fyldskifter, hvoraf enkelte var 
stolpehuller. Et større, cirkelformet og fladbundet fyldskifte tolkes som en fårefold/skjul. Stolpehullerne 
kan evt. have haft en funktion i et hegn.

373. Nedergård Skov
Fårefold

UdateretVejanlæg

HOM 829

16.06.05 Nørre Snede

Andre anlæg/diverse - Udateret

Anders Horsbøl Nielsen

sb. 487. Undersøgelse af kogestensgruber, enkelte stolpehuller og stærkt trækulsholdige fyldskifter. Der 
kunne ikke erkendes noget system i fyldskifterne. I et dybdepløjet område, umiddelbart Ø for 
vejtracéet, blev der iagttaget flere oppløjede fyldskifter, der undersøgtes ved gennemgravning. Et 
fyldskifte rummede en stor mængde keramikskår fra to til tre kar omgivet af betydelige mængder rød, 
okkerlignende jord. Karrene dateres til førromersk jernalder periode I-II. Et andet fyldskifte rummede 
keramik daterbar til yngre bronzealder periode V/VI

374. Nørre Snede NØ
Boplads

Oldtid/y.br./førrom.Vejanlæg

HOM 843

16.06.05 Nørre Snede

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Mads Kähler Holst

sb. 488. I forbindelse med en prøvegravning fandtes en kogestensgrube og enkelte andre fyldskifter

375. Nørre Snede Ø
Boplads

OldtidVejanlæg

HOM 442

16.06.05 Nørre Snede

Bebyggelse - Oldtid

Mads Kähler Holst

sb. 53. Den ikke overpløjede "høj" viste sig at være en naturlig morænedannelse, stærkt gennemgravet i 
flere omgange i nyere tid. Dette er sket ved plyndringsforsøg samt ved anlæggelse af skyttegrave under 
2. Verdenskrig.

376. Stenkær
Høj/skanse

Nyere tidVejanlæg

HOM 841

16.06.05 Nørre Snede

Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid
Gravhøj - Udateret

Mads Kähler Holst



sb. 54. Den overpløjede høj kunne hverken erkendes på overfladen eller ved søgegrøfter.

377. Vejlevej
Høj

OldtidVejanlæg

HOM 841

16.06.05 Nørre Snede

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Mads Kähler Holst

sb. 390. Fortsat undersøgelse af et stolpebygget anlæg på to meters dybde i Ø-enden af Thorsøen (AUD 
1994, 616). Ved de fortsatte undersøgelser er bundforholdene omkring anlægget blevet undersøgt og 
nyopdagede stolper indmålt. Af nye genstandsfund kan nævnes en stor, todelt jernklode, en lysepibe, en 
hængelås, et rembeslag samt mange lerkarskår, bl.a. det meste af en stor, uglaseret kande. Under 
sportsdykning i nærheden af anlægget fandtes desuden en velbevaret malmgryde samt et stort, intakt 
lerfad

378. Thorsø
Stolpebygget anlæg

MiddelalderDiverse

SIM 12/1994

16.06.06 Them

Bebyggelse - Middelalder

Knud Bjerring Jensen

sb. 181. Undersøgelse af dele af en stor, stenfyldt grube. Mellem stenene fandtes fragmenter af to 
løbere til drejekværne samt en ca. 40 x 33 cm stor sten med en 16 cm stor og 1,5 cm dyb, skålformet 
grube. Desuden et mindre skårmateriale, der daterer gruben.

379. Vrads
Grube

Ældre germansk jernalderDyrkning

SIM 4/1995

16.06.08 Vrads

Grube - Germansk jernalder

Knud Bjerring Jensen

Vejle  Amt

sb. 55. Ved Sankt Jørgensgård foretoges der en udgravning i det eneste tilbageværende, uberørte 
jordstykke. Der fandtes en brønd, indeholdende højmiddelalderlige genstande, skår af glaserede kander, 
heriblandt fransk import, mønter, armbrøstbolt etc. Der påvistes ingen anlæg i øvrigt, og området har 
sandsynligvis ligget uden for det egentlige hospitalsområde, der må antages at være totalt bortgravet i 
forbindelse med anlægsarbejde i nyere tid

380. Bleggårdsstræde
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

MKH 859

17.02.05 Kolding

Bebyggelse - Middelalder

Hans Mikkelsen



sb. 91. To gruber fundet ved prøvegravning. Dateret ved keramik

381. Børup
Gruber

Ældre førromersk jernalderNaturgas

VKH 1710

17.03.04 Taulov

Grube - Førromersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 89. På Ø-skråningen af et plateau udgravedes ca. 4.000 m² af et bopladsområde. Der fremkom tre 
velafgrænsede, indhegnede gårdsanlæg liggende på en række i retningen SØ-NV. Gårdtofterne har et 
areal fra ca. 450 til 650 m² med en centralt placeret hovedbygning på op til ca. 20 m længde samt to-tre 
udhuse af varierende størrelse placeret langs hegnet. Bopladsen, der dateres ved keramik fra gruber og 
stolpehuller, er ikke afgrænset. Herudover fandtes et mindre antal gruber og kogegruber, der ved 
keramik kunne dateres til ældre førromersk jernalder

382. Lucinaborg
Boplads

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

VKH 1674

17.03.04 Taulov

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 78. Undersøgelse af stolpehuller, gruber og kulturlag over en strækning på ca. 50 m. Dele af to 
hustomter kunne udskilles. Bopladsen dateres ved keramik

383. Sebberup Skov
Boplads

Yngre romersk jernalderPlantning

VKH 1675

17.04.04 Hedensted

Bebyggelse - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 61. To gruber fra henholdsvis ældre førromersk og ældre germansk jernalder, registreret i 
forbindelse med optagning af en stor sten fra dyrket mark. Gruberne er dateret ved keramik

384. Brejning Kirke
Gruber

Førrom./germ.Dyrkning

VKH 1711

17.05.01 Gauerslund

Grube - Førromersk jernalder
Grube - Germansk jernalder

Folmer Christiansen

sb. 18. Ved prøvegravning fremkom en kogegrube og en grube, der dateres ved flintaffald, bl.a. et 
økseafslag

385. Landsmosevej
Gruber

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

VKH 1714

17.05.04 Pjedsted

Grube - Yngre stenalder

Folmer Christiansen



sb. 66. Afsluttende undersøgelse (AUD 1994, 473a), hvor det bl.a. lykkedes at skaffe oplysninger om 
broens overbygning og hjemtage tømmer fra denne

386. Ravning Enge
Bro

VikingetidSelvvalgt forskning

NM I 1150/75

17.09.01 Bredsten

Vej/bro - Vikingetid

Mogens Schou Jørgensen

sb. 120. Ved S-siden af en overpløjet høj udgravedes to urnebrandgruber samt rester af yderligere en 
brandgrav. Ved prøvegravning i et lokalplanområde i tilknytning hertil fandtes stolpehuller og gruber 
spredt i et område på ca. 120 x 120 m. De er dateret ved keramik. Undersøgelserne fortsættes i 1996

387. Plantagevej
Boplads, grave

Ældre romersk jernalderAndet anlægsarbejde

VKH 1705

17.09.04 Jelling

Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Folmer Christiansen

Ringkøbing  Amt

sb. 136. Nedlægningskontrol, metaldetektering og soldning af fyld på fundstedet for en værktøjskasse, 
hvorved der blot fandtes et stykke oldtidsjern, p.t. til konservering. Værktøjsfundet kan derfor stort set 
anses for at være komplet. Der var ingen spor efter en nedgravning af værktøjskassen, som vel har 
ligget i selve ledningstracéet. Undersøgelsen førte desuden til fund af et grubehus fra 5./6. årh. e.Kr. 
samt stolpehuller til nogle få huse fra yngre jernalder/vikingetid

388. Dejbjerg Kirkeby
Værktøjsfund/boplads

Y.j./vik.Andet anlægsarbejde

SKJ 284

18.01.02 Dejbjerg

Bebyggelse - Germansk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Oldtid

Torben Egeberg

sb. 139. Undersøgelse straks S for brandtomt (AUD 1993, 380), hvor 12 m2 blev vandsoldet. 
Soldningen viste, at den vertikale spredning af glas uden for tomten var ringe, idet der blot fremkom 22 
glasskår, en perle samt to jernfragmenter. Alle skår på nær ét synes at stamme fra de tidligere 
fremkomne glas

389. Margrethelund
Kulturlag

Germansk jernalderPlantning

SKJ 205

18.01.02 Dejbjerg

Kulturlag - Germansk jernalder

Mads Kähler Holst
Torben Egeberg



sb. 140. Ved dræningsarbejde fremkom en grube, i hvis top var anlagt en opbrudt jernudvindingsovn af 
Drengsted-type. En beskeden fladeafdækning på 10 m2 frembragte yderligere fire ovne, hvoraf to var 
intakte. Pladsens størrelse er endnu ikke fastlagt

390. Sandager
Jernudvinding

Yngre jernalderDyrkning

SKJ 381

18.01.02 Dejbjerg

Jernudvinding - Yngre jernalder

Torben Egeberg

sb. 177. Over en strækning på 65 m undersøgtes diverse gruber, bl.a. en kogestensgrube med skår og 
brændte knogler; endvidere stolpehuller og rester efter seks huse, af hvilke kun et hjørne af det 
tydeligste udgravedes. Huset var ca. 5 m bredt med en 75 cm dyb og 30-50 cm bred væggrøft, hvori 
yderst sås spor efter lodrette planker med tværsnit på 20-25 x 5-10 cm. Uden for væggrøften var mindre 
stolpehuller med 75 cm mellemrum og nær huset desuden et nedgravet lerkar med en diameter på 45 
cm. Af de øvrige huse, heriblandt to staklader, var overvejende bevaret huller efter tagbærende stolper

391. Raghede I
Boplads

Førromersk jernalderNaturgas

HEM 3360

18.01.07 Nørre Vium

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hans Rostholm

sb. 178. I et 127 m langt og 9-16 m bredt felt fremkom et hus på 15 x 5,5 m, to kogestensgruber og fem 
mindre gruber. I stolpehuller og gruber var der enkelte bronzealderskår. Desuden undersøgtes en 
nedgravning, der var 2,40 x 1,90 m ved overfladen, 1,40 m dyb og uden daterende fund

392. Raghede II
Boplads

Br./udateretNaturgas

HEM 3361

18.01.07 Nørre Vium

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Udateret

Hans Rostholm

sb. 179. I et 69 x 16 m bredt udgravningsfelt fremkom to stolperækker, muligvis fra et hus, samt fire 
mindre gruber med flintafslag, trækul og et lille oldtidsskår

393. Raghede III
Boplads

OldtidNaturgas

HEM 3362

18.01.07 Nørre Vium

Bebyggelse - Oldtid

Martin Winther Olesen



sb. 68. I et udgravningsfelt på ca. 160 x 16 m undersøgtes fem huse, 28 kogestensgruber, mange spredte 
stolpehuller og kanten af en gravhøj. Helt mod N på det højstliggende område fremgravedes den S-lige 
fod af en stor gravhøj, som var fjernet for få år siden. Ved højfoden var der i alt 21 kogestensgruber 
inden for ca. 15 x 15 m. Heraf har de 13 ligget under højen. Kogestensgruberne var indtil 1,55 m i 
diameter og 75 cm dybe. I en del af kogestensgruberne og stolpehullerne fandtes skår fra sen 
bronzealder. Enkelte fund kan evt. være fra tidlig førromersk jernalder

394. Sønderupgård
Boplads/gravhøj

Y.br./førrom.?/udateretNaturgas

HEM 3363

18.01.07 Nørre Vium

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Gravhøj - Udateret
Gravplads/grav - Udateret

Hans Rostholm

sb. 103. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 477), hvor der undersøgtes 5.500 m2. På et ret fladt areal 
ned mod Skive Å blev der lokaliseret et antal forsænkninger/gruber, der udelukkende indeholdt 
Maglemoseflint. På en bakkeskråning fandtes et stort antal gruber og stolpehuller med tidlig, 
mellemneolitisk keramik, og højest i området var der gruber og stolpehuller med senneolitisk flint

395. Estvadgård
Boplads

Æ.st./y.st.Vejanlæg

SMS 569A

18.02.02 Estvad

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Christian Aabo Jørgensen

sb. 143. Frilæggelse af en del af en stenbrolægning, hvori fandtes en kværnsten og enkelte skårstumper 
af jernalderkarakter

396. Godrum
Stenlægning

JernalderDyrkning

HOL 20.200

18.02.08 Sahl

Andre anlæg/diverse - Jernalder

Poul Mikkelsen

sb. 152. I søgegrøfter blev der registreret gruber fra yngre stenalder, en hustomt med forsænket Ø-del 
fra senneolitikum/tidlig bronzealder, stolpehuller og gruber fra yngre bronzealder samt stolpehuller 
formodentlig fra yngre jernalder. Prøvegravningen fortsættes i 1996

397. Gulfælgård
Boplads

Y.st./br./y.j.Plantning

HOL 20.143

18.02.08 Sahl

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Yngre jernalder

Poul Mikkelsen



sb. 688. En stenlægning uden daterende fund undersøgtes 16 m VNV for en fladmarksgrav fra ældre 
bronzealder per. III (AUD 1994, 478). Der er muligvis tale om et ildsted

398. Højgård
Ildsted?

OldtidDyrkning

HOL 20.164

18.02.09 Sevel

Bebyggelse - Oldtid

Lis Helles Olesen

sb. 63. Der undersøgtes to felter på i alt 2.370 m2. Det Ø-lige var på 77 x 10 m og indeholdt en del 
stolpehuller og fyldskifter uden daterende fund. Det V-lige felt var på 91 x 19 m. Her fremkom tre 
kogestensgruber, fem mindre gruber eller fyldskifter samt seks store lertagningsgruber. Den største var 
ca. 8 x 6 m i udstrækning og 80 cm dyb og havde et næsten kompakt skårlag. Et par af de andre gruber 
indeholdt også skår. Alle skår er fra tidlig førromersk jernalder eller fra overgangen 
bronzealder/jernalder

399. Agerskov NØ
Boplads/gruber

Udateret/y.br./førrom.Naturgas

HEM 3343

18.03.05 Gjellerup

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Udateret

Hans Rostholm
Martin Winther Olesen

sb. 62. På en ca. 130 m lang strækning undersøgtes 1.340 m2, hvorved der fremkom en kogestensgrube, 
ti lertagningsgruber og diverse stolpehuller. I to af gruberne var der skår fra middelalderen. De øvrige 
anlægsspor var uden daterende fund

400. Bitskov
Boplads/gruber

Midd./udateretNaturgas

HEM 3345

18.03.05 Gjellerup

Grube - Middelalder
Bebyggelse - Udateret

Hans Rostholm
Martin Winther Olesen

sb. 66. På en 73 m lang strækning undersøgtes to små kogestensgruber, syv stolpehuller, forskellige 
fyldskifter og en flad nedgravning, som var 3 m i diameter og indeholdt ildskørnede sten. Der fremkom 
ingen daterende fund

401. Bjødstrup I
Boplads

OldtidVejanlæg

HEM 3372

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Oldtid

Martin Winther Olesen



sb. 67. Ud fra flint på overfladen og fosfatanalyser undersøgtes et område på 3.460 m2, hvorved der 
fandtes to kogestensgruber, et par mindre fyldskifter med sten og trækul, en nedgravning med meget 
opløste skår (jernalder) og en grube med kværnsten og skår fra tidlig førromersk jernalder. Endelig 
udgravedes en stenfyldt grube 5,20 x 1,60 m, ca. 30 cm dyb. Heri lå bl.a. ni kværnsten og skår fra tidlig 
førromersk jernalder. Der registreredes desuden forskellige anlægsspor fra nyere tid

402. Bjødstrup II
Boplads

Førrom./nyere tidVejanlæg

HEM 3373

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 68. I fire søgegrøfter fremkom fire kogestensgruber uden daterende fund

403. Bjødstrup III
Boplads

Br./eller j.Vejanlæg

HEM 3378

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Hans Rostholm

sb. 56. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 480) på et 160 x 78 m stort område, hvor der blandt andet 
registreredes ca. 500 stolpehuller og fyldskifter samt 38 kogestensgruber. Mindst tre gruber indeholdt 
fund fra førromersk jernalder og én fund fra yngre bronzealder. Der kunne videre udskilles to huse på 
henholdsvis 15 og 8 m længde. En nedgravning, 2,6 m i diameter og 2,45 m dyb, med lidt trækul i, er af 
en type, der tidligere er fundet på stedet, men funktionen er ikke klarlagt. Spredt i området fandtes en 
brandplet, bunden af en urne og to urnegrave fra ældre romersk jernalder indeholdende brændte ben og 
jerngenstande

404. Kirkebakke
Boplads/grave

Y.br./førrom./rom.Andet anlægsarbejde

HEM 3299

18.03.05 Gjellerup

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

Hans Rostholm



sb. 57. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 481) på den østligste del af bopladsområdet af 11 
jordfæstegrave fra vikingetid, beliggende omkring en jernaldergravhøj, hvor sidstnævnte desuden blev 
færdigundersøgt -- her fund af skeletrester efter en 1,7-1,8 m høj person i en kun 1,6 x 1 m nedgravning 
i højens NØ-side. Ud fra fund i højfylden kan højen tidligst være opført i yngre romersk jernalder, og 
den just omtalte grav er, vurderet ud fra fylden, yngre end vikingetidsgravene. I disse fandtes i to grave 
blot kistespor og knoglerester, medens der i resten var to jernøkser, fem jerngenstande, 13 glasperler, to 
lerkar, en hvæssesten og tekstilrester samt i flere grave bevarede knogler, tænder og kisterester

405. Kirkebakke
Gravplads/gravhøj

J./vik.Andet anlægsarbejde

HEM 3306

18.03.05 Gjellerup

Gravhøj - Jernalder
Gravplads/grav - Jernalder
Gravplads/grav - Vikingetid

Hans Rostholm

sb. 64. Udgravning i et 175 m langt og 28 m bredt tracé, hvor der bl.a. undersøgtes stolpehuller, store 
og små gruber samt to ildsteder. De store gruber indeholdt talrige knuse- og kværnsten, en slibesten og 
en med skålformet fordybning, jernslagger, skår af ildbukke, et stort skårmateriale samt opløst træ og 
knogler. Fra nyere tid er bl.a. en brøndlignende nedgravning

406. Skovby IV
Boplads

Førrom./nyere tidVejanlæg

HEM 3348

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 65. Efter fund af sølvdaler ved rekognoscering blev 170 m2 lagvis frilagt og afsøgt med detektor, 
medens 196 m2 blev detekteret og delvist afgravet, uden at der fremkom anlægsspor. Til gengæld 
fandtes inden for et område på 27 x 14 m tre skafter fra sølvskeer og 31 sølvmønter, der kan henføres til 
perioden 1594-1653: 11 kroner og en speciedaler fra Danmark, fem tyske rigsdaler, 11 hollandske 
rigsdaler og en halvdaler fra Polen; to mønter er endnu ikke bestemt

407. Skovby V
Skattefund

Nyere tidDiverse

HEM 3350

18.03.05 Gjellerup

Depotfund/skattefund/offerfund - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 54. Undersøgelse af ca. 4.400 m2 (jfr. AUD 1994, 844), hvorved der fandtes 31 gruber/fyldskifter 
og en del stolpehuller. En grube indeholdt keramik fra førromersk jernalder, medens de øvrige var uden 
fund og antagelig fra nyere tid. Af tre brønde indeholdt en et stenlag og to skår fra nyere tid, medens en 
anden havde rester af træbrøndkasse og skår fra nyere tid

408. Skovby SØ I
Boplads

Førrom./nyere tidPlantning

HEM 3313

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Nyere tid

Martin Winther Olesen



sb. 59. Fortsat udgravning (AUD 1994, 485), nu i et felt på 160 x 38 m, hvor der blandt andet fandtes to 
kogestensgruber og spredte stolpehuller samt et par gruber med skår fra tidlig førromersk jernalder. Der 
undersøgtes også et større antal dybe nedgravninger, der i nogle tilfælde kan have været brønde, 
medens andre indeholdt mørk fyld og trækul, eller rester af trækonstruktioner/tilspidsede pæle. I to 
anlæg fandtes øverst skår fra tidlig førromersk jernalder. Endvidere blev der mod Ø i et felt på 42 x 26 
m fundet diverse anlæg/nedgravninger uden fund; vurderet ud fra fylden er de alle fra nyere tid

409. Skovby SØ II
Boplads/nedgravninger/grave

Førrom./nyere tidPlantning

HEM 3314

18.03.05 Gjellerup

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Grube - Førromersk jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Hans Rostholm

Undersøgelse af 1.000 m2, hvor der fremkom fire kogestensgruber, en grube og et stolpehul samt 
diverse fyldskifter. Der fandtes kun en kværnsten og en knusesten

410. A.I. Holmsvej
Boplads

Br./j.Andet anlægsarbejde

HEM 3380

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder

Hans Rostholm

sb. 35. På et 3.300 m2 stort areal fandtes på den højestliggende del et 11 x 5,5 m stort hus med skår i 
vægrenden og i flere huller efter tagbærende stolper. Ved huset en 1,5 m dyb brønd med to skårlag samt 
en lille grube med skår bl.a. fra en ildbuk. Ca. 50 m NV for huset lå en 8 x 7 m stor nedgravning i, 
hvilken der kunne udskilles mindre lertagningsgruber, nogle indeholdende skår. I en anden tilsvarende 
nedgravning fandtes desuden slagger og dele af en jernudvindingsovn og lige N for massive 
udrømningslag med sten, slagger og ovnsider. Alle ovennævnte fund kan henføres til tidlig førromersk 
jernalder

411. Guldborgvej
Boplads/jernudvinding

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 3349

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Jernudvinding - Førromersk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 40. Undersøgelse af ikke-registreret høj, 8 m i diameter og bevaret i 60 cm højde. Midt i højen 
undersøgtes en 2,8 x 1,6 m stor nedgravning med kistespor på 2,2 x 1,1 m og en 13 cm lang E-økse i V-
enden. Under højen var det gamle muldlag bevaret, men omkring højen var der foretaget en afgravning, 
utvivlsomt ved højbygningen. Højens N-lige del var dækket af flyvesand og lå i S-kanten af en stor 
klitdannelse. Uden for højen lå flyvesandet direkte på undergrundssand, og sandflugten må således 
være sket allerede i oldtiden, inden der var dannet et nyt muldlag på stedet

412. Gullestrup Ø
Høj

Yngre stenalderPlantning

HEM 3376

18.03.06 Herning

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Hans Rostholm



sb. 25. Undersøgelse på et 1.100 m2 stort område med et op til 30 cm tykt kulturlag, som bl.a. indeholdt 
en stor stenlægning med en del knuse- og kværnsten. Desuden fandtes der træstykker, en glasperle og 
skår fra sen førromersk jernalder. Der er antagelig tale om udrømning fra en boplads på skråningen 
mod N, jfr. AUD 1996, 434; 1987, 378

413. Hammershusvej
Kulturlag

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 2195

18.03.06 Herning

Kulturlag - Førromersk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 33. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 487), hvor dele af indhegnede gårdsanlæg fra ældre germansk 
jernalder blev udgravet. Mod Ø fandtes desuden en stor affaldsgrube med skår fra førromersk jernalder

414. Herning Torv
Boplads

Førrom./germ.Andet anlægsarbejde

HEM 3312

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Hans Rostholm

Undersøgelse af et 144 m2 stort område med et op til 60 cm tykt kulturlag, der indeholdt træstykker, 
knuse- og kværnsten samt skår fra sen førromersk jernalder; antagelig udrømning fra en boplads på en 
skråning mod N

415. Lillelund/Dueoddevej
Kulturlag

Førromersk jernalderAndet anlægsarbejde

HEM 1607

18.03.06 Herning

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder

Martin Wangsgaard Jürgensen

sb. 34. Inden for 17 x 6 m undersøgtes fire jordfæstegrave og en lille grube med to lerkar. Gravene var 
1,5-1,75 m lange og 0,8-1,2 m brede, medens dybden var indtil 55 cm. Grav 14 havde trækulslag med 
spor efter brede, langsgående planker fra nedsunket låg og bund, hvorpå der i hver ende stod et lerkar. I 
den forstyrrede grav 21 fandtes en jernkniv på et vandret lag af organisk materiale. Grav 23 indeholdt et 
lerkar, to jernknive, tre glasperler samt rester af organisk materiale, herunder muligvis et trækar. Grav 
26 havde trækul fra syv langsgående planker efter et nedsunket låg og indeholdt en glasperle og to små 
bronzegenstande

416. Messecentret
Gravplads

Yngre romersk jernalderVejanlæg

HEM 3347

18.03.06 Herning

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Hans Rostholm



sb. 60. Efter fosfatanalyser undersøgtes en 80 m lang strækning, hvorved der fandtes en kogestensgrube 
og syv trækulspletter. Talrige huller synes at være plantehuller fra nyere tid

417. Hesselbjerg I
Boplads

Oldtid/nyere tidVejanlæg

HEM 3374

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Oldtid
Ager/mark - Nyere tid

Hans Rostholm

sb. 61. Efter flintfund og fosfatanalyser afgravedes en strækning på ca. 370 m, hvilket førte til 
undersøgelse af en brønd, en grube, kogestensgruber, stolpehuller og fyldskifter. I brønden og gruben 
var der bl.a. skår fra tidlig førromersk jernalder

418. Hessellund I
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

HEM 3377

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Hans Rostholm

sb. 57. Spredt over en 260 m lang trækning undersøgtes et stort antal fyldskifter. Det største var ca. 2,65 
x 1,1 m og 30 cm dybt. I otte af fyldskifterne fremkom flintredskaber, flintafslag, flækker eller brændt 
flint. Endvidere udgravedes fire kogestensgruber og 25 stolpehuller uden system og kun indeholdende 
trækul

419. Uhre I
Boplads

Y.st./br.Vejanlæg

HEM 3331

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Bronzealder

Tinna Møbjerg

sb. 59. Undersøgelse af ca. 4.500 m2, hvor der fremkom 22 kogestensgruber og tre andre gruber. De lå 
samlet i fire koncentrationer inden for et 50 x 40 m stort område. Ud over kværnsten og knusesten 
fandtes i tre af gruberne skår fra yngre bronzealder

420. Uhre II
Boplads

Yngre bronzealderVejanlæg

HEM 3332

18.03.07 Ikast

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Martin Winther Olesen



sb. 58. Afdækning af 4.600 m2, hvor der blev registreret to områder med dyrkningsspor fra oldtiden. 
Desuden fremkom der tre kogestensgruber, den ene med skår fra sen bronzealder eller tidlig førromersk 
jernalder. Der registreredes 43 stolpehuller og ni andre fyldskifter, hvoraf hovedparten er fra et 
gårdsanlæg fra nyere tid. Hertil hører også en stor muret brønd samt et system med brede skelgrøfter

421. Uhre III
Boplads/gård/ager

Y.br./førrom./nyere tidVejanlæg

HEM 3333

18.03.07 Ikast

Grube - Yngre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Ager/mark - Oldtid
Bebyggelse - Nyere tid

Martin Winther Olesen

Udgravning af en kogestensgrube, der var 1,3 m i diameter, 50 cm dyb og indeholdt kværnsten, 
flintaffald og bronzealderskår

422. Højgårdsvej
Kogestensgrube

BronzealderAndet anlægsarbejde

HEM 3340

18.03.18 Tjørring

Grube - Bronzealder

Hans Rostholm

Få hundrede meter Ø for klosterruinen i Tvis blev der foretaget en mindre prøvegravning i en formodet 
teglovn. Anlægget var gravet delvist ind i bakkesiden og afgrænses af to kraftige, ca. 7 m brede 
jordvolde. Gravning i det, der må have udgjort selve ovnrummet, viste under et vækst- og muldlag et 
kraftigt trækulslag og herunder et kompakt lag af teglstensbrokker (munkesten). Der blev ikke gravet 
igennem laget. Dateringen baserer sig indtil videre kun på munkestenene

423. Tvis Kloster
Teglovn

MiddelalderSelvvalgt forskning

HOL 20.194

18.03.19 Tvis

Bebyggelse - Middelalder

Poul Mikkelsen

sb. 63. I området ved den nu helt udpløjede høj udgravedes tre stenomsatte urner med låg samt en lille 
delvist ødelagt urnegrav uden stenpakning. I den ene af de stenomsatte urner lå der blandt de brændte 
knogler to små ubestemmelige bronzefragmenter. Denne urne stod på en flad sten over et 5 cm tykt 
trækulslag. De øvrige urner er endnu ikke udgravet. Urnernes forhold til højen kunne ikke fastslås, da 
der intet var bevaret af højen

424. Virkelyst
Brandgrave

Yngre bronzealderRåstof

HOL 20.186

18.03.19 Tvis

Gravplads/grav - Yngre bronzealder

Poul Mikkelsen



sb. 50. Fortsatte undersøgelser (AUD 1993, 406) på et 4,.000 m2 stort område, hvorved der blev 
registreret 30 hustomter fra to bebyggelser. Ø-ligt i området lå 12 hustomter fra sidste halvdel af 
førromersk jernalder, 12-14 m lange og flere med tydelig staldende. I den V-lige del fandtes 18 
hustomter fra ældre romersk jernalder, 17-18 m lange, i fire tilfælde med staldende. Blandt husene var 
der tre, antagelig samtidige brandtomter med et 10-15 cm tykt brandlag hvori en del skår. En brønd var 
gravet gennem en brandtomt. Ud fra hegnsspor kunne det ses, at 11 af husene på et ca. 60 x 33 m stort, 
indhegnet område har ligget på parceller af samme størrelse, dog i flere faser. Der blev videre undersøgt 
fem brønde fra romersk jernalder og to jernudvindingsovne af Espevejs-type, antagelig fra samme tid. 
Hertil kommer et par kogestensgruber og ca. 290 fyldskifter/gruber. Undersøgelsen fortsætter i 1996

425. Sverigesvej
Boplads/jernudvinding

Førrom./æ.rom.Andet anlægsarbejde

HEM 3255

18.03.20 Vildbjerg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Romersk jernalder

Martin Winther Olesen

sb. 40. Ved en prøvegravning af den østligste del af en boplads blev det bebyggede område afgrænset. 
Ud over kulturlag fandtes bl.a. ildsteder, hegn, gruber og stolpehuller. Undersøgelsen forventes fortsat i 
1996

426. Sønderby
Boplads

Førrom./æ.rom.Plantning

RIM 7341

18.04.03 Hee

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Palle Eriksen

Efter muldafrømning over et større område i udkanten af Grønbjerg By fremkom enkelte stolpehuller 
og gruber med små stykker slagge

427. Anneberg
Boplads

Jernalder?Andet anlægsarbejde

RIM 7508

18.04.08 Nørre Omme

Bebyggelse - Jernalder

Palle Eriksen

Ved hjælp af prøvegrøfter søgtes det videre forløb af tidligere frilagte, kraftige palisadespor fastlagt. 
Den sydligste del af den Ø-lige palisadegrens kendte forløb var imidlertid bortpløjet, men lidt højere 
oppe på bakken blev palisadeforløbet dokumenteret

428. Grøntoft
Palisade

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

RIM 7531

18.04.08 Nørre Omme

Forsvarsanlæg/voldsted - Førromersk jern

Palle Eriksen
Svend Aage Knudsen
Per Ole Rindel



sb. 133. Undersøgelse i form af tre mindre felter. I det ene lige Ø for ejendommen fremkom 
stolpehuller fra en bebyggelse, som det ikke lykkedes at datere

429. Sig
Boplads

UdateretPlantning

RIM 7506

18.04.08 Nørre Omme

Bebyggelse - Udateret

Palle Eriksen

I et mindre udgravningsfelt fandtes følgende stratifikation: 1) undergrundssand med spor efter 
muldfjælsplov, 2) tyndt muldlag med flintafslag, 3) middelalderlag med lergulve og brandlag, 4) fyld 
fra nyere tid

430. Algade
Ager/bebyggelse

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

RIM 7491

18.04.10 Ringkøbing

Ager/mark - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Palle Eriksen

sb. 287. Ved en større prøvegravning fandtes bopladsrester fra jernalderen i form af stolpehuller. 
Endvidere et velafgrænset middelalderligt kulturlag fra en landbebyggelse (AUD 1987, 387). 
Undersøgelsen forventes fortsat i 1996

431. Hykkelbjerg
Boplads/kulturlag

J./midd.Andet anlægsarbejde

RIM 6743

18.04.12 Sønder Lem

Bebyggelse - Jernalder
Kulturlag - Middelalder

Palle Eriksen

sb. 23. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 494) af gårdtomt fra 12-1300 tallet. Det lykkedes ikke at 
fastslå stuehusets Ø-lige afslutning, hvorimod et tykt kulturlag indeholdt et fint genstandsmateriale, der 
bekræfter dateringen af huset. Økonomibygningernes V-lige del undersøgtes, og der er mindst én N-S 
orienteret bygning, hvis V-lige del blev registreret. V herfor og måske sammenbygget med den just 
nævnte bygning lå en nærmest kvadratisk bygning, delvist opført af græstørv. Et grøftforløb i 
kompleksets S-lige del tolkes som en toftegrænse. Udgravningen forventes fortsat i 1996

432. Koustrup
Gård/landsby

MiddelalderDyrkning

RIM 7471

18.04.16 Velling

Bebyggelse - Middelalder

Helle Henningsen



Prøvegravning, hvor der fandtes spredte stolpehuller og tynde kulturlag. Fundmængden var begrænset 
og syntes at strække sig over længere tidsrum. I et område undersøgtes flere grøfter indeholdende 
jydepotteskår; antagelig er der tale om en form for afvandingsgrøfter

433. Borbjerg Mølle
Kulturlag/grøfter

Br./j./nyere tidAndet anlægsarbejde

HOL 20.183

18.05.02 Borbjerg

Kulturlag - Bronzealder
Kulturlag - Jernalder
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Lis Helles Olesen

sb. 631. En jernudvindingsovn af Skovmarkstype med arbejdsgrube i forlængelse af ovnen udgravedes. 
Anlægget var 2,2 x 1 m, selve ovnrummet var ca. 0,5 m i diameter. Omkring dette sås en op til 0,4 m 
tyk lerkappe med åbning mod N, som var bevaret i op til 15 cm højde. Hele slaggematerialet fra ovn og 
arbejdsgrube vejede ca. 95 kg. Trækul fra ovnen er C-14 dateret til 100 f.kr. ± 100, kal. (K-5938

434. Brødbæk Ø
Jernudvinding

Førromersk jernalderDyrkning

HOL 20.081

18.05.02 Borbjerg

Jernudvinding - Førromersk jernalder

Lis Helles Olesen

sb. 631. Ved undersøgelse af området omkring to helt udpløjede gravhøje fandtes i et 2.000 m2 stort 
felt 18 brandgrave, herunder dog en mulig lerkarhensættelse, samt fem jordfæstegrave. To af 
sidstnævnte indeholdt sekundærgrave, medens de tre øvrige var barnegrave. De ældste, brandgravene, 
anlagdes i S i førromersk jernalder per. III b, medens de yngste, jordfæstegrave fra l. årh. e.Kr., fandtes 
mod N. En afklaring af fundomstændighederne for et trefliget, frankisk beslag og detektorfund fra 
yngre romersk og germansk jernalder blev ikke indfriede. Derimod fandtes Ø-enden af et hus fra 
førromersk jernalder per. II med tilhørende gruber P.2708/92-000

435. Trabjerg Bakker
Grave/boplads

Førrom./æ.rom.Dyrkning

HOL 20.083

18.05.02 Borbjerg

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

Bjarne Henning Nielsen

sb. 127. På basis af rekognoscering og opsamling af flintgenstande fra Maglemosekultur foretoges en 
prøvegravning på den gamle søkant i den NØ-lige del af Hummelmose. Søgegrøfterne viste, at der ikke 
var bevaret aflejringer af nogen art

436. Hummelmose
Boplads

Ældre stenalderDyrkning

HOL 20.193

18.05.08 Hjerm

Bebyggelse - Ældre stenalder

Bjarne Henning Nielsen



sb. 224. I en række søgegrøfter blev der registreret og udgravet spredte gruber og stolpehuller uden 
daterende fund

437. Parkvej
Boplads

UdateretAndet anlægsarbejde

HOL 20.188

18.05.10 Mejrup

Bebyggelse - Udateret

Poul Mikkelsen

sb. 32. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 412), hvor der i et felt på 6.000 m2 udgravedes en bebyggelse 
på en lille højning i et kuperet landskab. Der fremkom kulturlag, stolpehuller og diverse gruber, der var 
stærkt nedpløjede, antagelig sporene efter fire hustomter. Fundmaterialet udgøres især af skår fra 
hårdtbrændte kuglepotter, men der er også enkelte jerngenstande og en tenvægt af bly. Ved hjælp af 
detektor fandtes desuden et stykke af en ornamenteret bronzenøgle og en tå fra en malmgryde. 
Endvidere blev der gravet to snit i Vendeldigets voldgrav, som viste sig at være fladbundet, ca. 3,5 m 
bred og 1,5 m dyb. Trækul fra gravens bundlag har givet en C-14 datering på 210-380 e.Kr., kal.

438. Sønder Tolsgård
Bebyggelse/voldgrav

Midd./y.rom.Dyrkning

HOL 20.097

18.05.15 Vejrum

Forsvarsanlæg/voldsted - Romersk jernald
Bebyggelse - Middelalder

Poul Mikkelsen
Lis Helles Olesen

sb. 46. Undersøgelse af to høje, der begge viste sig at være totalt udpløjede. Kun veludviklede al- og 
blegsandslag omkring dem angav tilstedeværelsen af højfoden. Højdiameteren har været på hhv. 13 og 
13,5 m. I den N-lige høj fremkom bunden af et lerkar

439. Brosbøl
Høje

Y.st./æ.br.Råstof

SKJ 377

18.06.01 Egvad

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

Mads Kähler Holst



sb. 69. Undersøgelse af omtrent 10.000 m2, hvorved fire langhuse, 23 mindre huse, 25 grubehuse og 11 
staklader blev påvist, ligesom spredte hegnsforløb iagttoges. Husene er orienteret Ø-V og N-S, og der 
er konstateret flere faser i tidsrummet fra ca. 700-950 e.Kr. Antagelig drejer det sig om en gård, hvor 
slutdateringen hviler på fravær af huse af Trelleborgtype. Området er desuden dækket af et N-S 
orienteret system af højryggede agre, hvis orientering falder sammen med de N-S vendte huse. I den V-
lige del af området lå tre hustomter fra begyndelsen af førromersk jernalder. En af disse var en 
brandtomt med en velbevaret stald og stærkt nedslidt grebning, hvori lå en ringhovednål af jern. Nær 
husene fremkom områder med gamle muldlag og ardspor

440. Vesterbygård
Gård/højryggede/agre/ardspor

Førrom./germ./vik.Andet anlægsarbejde

SKJ 378

18.06.01 Egvad

Ager/mark - Germansk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Ager/mark - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid
Ager/mark - Oldtid

Anne B. Hansen
Torben Egeberg

Ved anlæggelse af søgegrøfter fremkom spredt bevarede ardspor og mere markant, et system af rener 
mellem højryggede agre. Undersøgelsen kunne ikke afsluttes pga. usædvanlig høj grundvandsstand

441. Vestermarksvej
Ardspor/højryggede agre

Oldtid/midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

SKJ 380

18.06.01 Egvad

Ager/mark - Oldtid
Ager/mark - Middelalder
Ager/mark - Nyere tid

Torben Egeberg

Undersøgelse af to stenlægninger, beliggende nær stedet for den sydligste forekomst af tidligere 
undersøgte stendyngegrave. Stenlægningerne var begge 0,4-0,5 m store, med hhv. ca. 10 og 25 
håndstore sten, hvoraf nogle var ildskørnede, beliggende i gammelt muldlag under pløjelag. Marken har 
været grubbet, men kun disse to steder kom der sten op

442. Glibstrup
Stenlægninger

UdateretDyrkning

SKJ 382

18.06.04 Lyne

Andre anlæg/diverse - Udateret

Torben Egeberg

sb. 33. Prøvegravninger og mindre udgravninger. Dele af et kulturlag aflejret i en naturlig sænkning 
undersøgtes. Laget indeholdt en del flintafslag og et stykke af en slebet flintøkse. I flere søgegrøfter 
fandtes spor af bosættelse fra sen yngre bronzealder/tidlig jernalder. Endelig blev der udgravet dele af 
en boplads, der på baggrund af lerkarskår kan dateres til yngre bronzealder

443. Tagård
Kulturlag/boplads

Y.st./y.br./førrom.Andet anlægsarbejde

HOL 20.162

18.07.06 Humlum

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

Poul Mikkelsen



Efter overfladefund af slagsten og lerkarskår gravedes en række søgegrøfter, uden at der fremkom 
anlæg af nogen art

444. Nees Skov
Boplads?

UdateretPlantning

HOL 20.192

18.07.10 Nees

Bebyggelse - Udateret

Poul Mikkelsen

sb. 10. På et næs ud til et afvandet sund er der tidligere undersøgt dele af en udstrakt bebyggelse fra 
førromersk jernalder (AUD 1984, side 97). Luftfotografier fra 1992 har imidlertid også vist 
tilstedeværelsen af en omfattende bebyggelse af grubehuse, hvilket førte til udgravning af to mindre 
felter. I det ene fandtes bl.a. en skelgrøft fra vikingetid, antagelig i tilknytning til en gård. I det andet 
felt var der øverst i en jernalderbrønd kulturlag med keramik, klæbersten og hvæssesten fra vikingetid. 
Formodentlig er der tale om en lille markedsplads nær en i middelalderen nedlagt kirke og kongsgård, 
jfr. Husby. Undersøgelsen forventes fortsat i 1996

445. Åhus
Boplads

Førrom/vik.Selvvalgt forskning

RIM 6284

18.08.01 Husby

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Anløbsplads/handelsplads - Vikingetid
Bebyggelse - Vikingetid
Anløbsplads/handelsplads - Middelalder

Palle Eriksen

sb. 439. Prøvegravning umiddelbart N for kirken på baggrund af tidligere fund af vikingetids karakter. 
Over 85 m fandtes to parallelle grøfter med en indbyrdes afstand på to meter, 0,5 - 2 m brede og 10-30 
cm dybe. Grøfterne, der er udaterede, løber fra et vådområde til kirkegårdsdiget og har måske 
forbindelse med et vejforløb. I øvrigt sås spredte anlægsspor, der bortset fra en grube fra yngre 
bronzealder, ikke lod sig datere

446. Idum Kirke
Boplads/grøfter

Y.br./oldtidSelvvalgt forskning

HOL 16.272

18.08.02 Idum

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Grube - Yngre bronzealder
Andre anlæg/diverse - Oldtid
Vej/bro - Udateret

Poul Mikkelsen
Lis Helles Olesen

Efter dybdepløjning sås to kogestensgruber, flere fyldskifter, jernslagger og rødbrændt ler. En ødelagt 
kogestensgrube undersøgtes og dele af en grube indeholdende keramik fra ældre jernalder

447. Krogsdal læhegn
Gruber

Ældre jernalderPlantning

HOL 20.184

18.08.04 Nørre Felding

Grube - Ældre jernalder

Lis Helles Olesen



sb. 239. Søgegrøfter i et område, hvor der iflg. sognebeskrivelsen var gjort fund fra vikingetid, 
medførte kendskab til et meget stort antal gruber og stolpehuller, af hvilke kun få undersøgtes. Nogle 
anlæg kunne ud fra keramikken henføres til yngre romersk jernalder

448. Krogsdal N
Bebyggelse

Yngre romersk jernalderSelvvalgt forskning

HOL 20.135

18.08.04 Nørre Felding

Bebyggelse - Romersk jernalder

Lis Helles Olesen

sb. 239. Mindre udgravning i området N for vikingetidsbebyggelsen, hvor der var gjort detektorfund fra 
yngre germansk jernalder. Der undersøgtes et 25 x 5 m stort hus, der ud fra keramik kan dateres til 
ældre germansk jernalder. Desuden fandtes to mindre huse, hver på ca. 4,5 x 7 m, som hører til et 
gårdsanlæg, der ikke er samtidigt med det først nævnte hus. Desuden undersøgtes et grubehus

449. Krogsdal S
Bebyggelse

Germansk jernalderSelvvalgt forskning

HOL 20.135

18.08.04 Nørre Felding

Bebyggelse - Germansk jernalder

Lis Helles Olesen

sb. 229. Fortsat undersøgelse (AUD 1993, 414), hvor 4.500 m2 frilagdes. Der undersøgtes dele af fire 
langhuse, der lå mere eller mindre oven i hinanden, to grubehuse, to brønde, hegn mm. Endvidere en 10 
x 20 m stor staldbygning med spor efter båseskillerum og fire sæt tagbærende stolper samt kraftige 
hjørnestolper i væggrøften. I stalden har der været plads til ca. 35 kreaturer. Straks N for denne bygning 
undersøgtes et 18 x 7 m stort langhus med lige væglinier, måske også en staldbygning. De to 
sidstnævnte bygninger kan antagelig dateres til 1000-tallet ud fra hustypologiske overvejelser

450. Nr. Felding kirke
Boplads

VikingetidDyrkning

HOL 16.265

18.08.04 Nørre Felding

Bebyggelse - Vikingetid

Lis Helles Olesen

Ved det gamle fundsted for et skålformet bronzespænde kunne efterundersøgelse ikke finde sted, da der 
lå en roekule. Området var i øvrigt stærkt præget af moderne forstyrrelser, men i tre felter fandtes dog 
en del stolpehuller fra en jernalderboplads, tidligere delvist undersøgt af Gudmund Hatt

451. Nyborg
Boplads

Ældre jernalderSelvvalgt forskning

RIM 7523

18.08.06 Staby

Bebyggelse - Ældre jernalder

Palle Eriksen



Undersøgelse af ca. halvdelen af en velbevaret teglovn der målte 18 x 14 x 2,5 m. Det indvendige areal 
udgjorde 7,6 x 3,4 m, og ovnen havde fem indfyringskanaler, hvor en på et tidspunkt blev fraskilt med 
en mur. Ovnen var sidst i brug for ca. 100 år siden. Forskellige anlæg, der har hørt til teglproduktionen 
er bevarede i det omkringliggende skovområde

452. Svendsholm
Teglovn

Nyere tidSelvvalgt forskning

RIM 7493

18.08.06 Staby

Bebyggelse - Nyere tid

Palle Eriksen

sb. 16. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 508), hvor en 28 m lang, tørveopbygget hustomt fra 
middelalderen blev færdigundersøgt. Under denne fremkom 70-80 cm under moderne overflade en 
utrolig velbevaret, flyvesandsdækket mark, der var blevet pløjet med muldfjælsplov. Marken strakte sig 
over hele det 17 x 7 m store udgravningsfelt, og to C-14 dateringer har bekræftet andre forhold, der 
antydede, at den hører vikingetiden til. Dyrkningen er opgivet pga. sandflugt, og marken var allerede 
dækket af et lag sand, da den blev pløjet sidste gang. Mod V grænser marken antagelig op til en 
samtidig bebyggelse (AUD 1993, 416

453. Fjand
Mark/bebyggelse

Vik./midd.Andet anlægsarbejde

RIM 6834

18.08.07 Sønder Nissum

Ager/mark - Vikingetid
Bebyggelse - Middelalder

Palle Eriksen

Prøvegravning N og V for det sted N for Grydehøj, hvor der i 1884 fandtes en meget rig kvindegrav fra 
vikingetiden. Det nu undersøgte område var meget præget af forstyrrelser pga. sandtagning. Kun et 
enkelt fyldskifte, der ikke syntes at være en grav, blev fundet

454. Grydehøj
Fyldskifter

Vik./udateretSelvvalgt forskning

RIM 7522

18.08.09 Ulfborg

Andre anlæg/diverse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Palle Eriksen

sb. 251. Prøvegravning i et område med detektorfund i nærheden. Der udgravedes et 27 x 5 m Ø-V 
orienteret hus med spor efter otte sæt tagbærende stolper og tilstødende hegn mod Ø. Dateringen 
skyldes keramik og hustypologi. Endvidere undersøgtes en lille slaggegrube

455. Møllevangen V
Boplads

Yngre romersk jernalderSelvvalgt forskning

HOL 20.191

18.08.11 Vinding

Bebyggelse - Romersk jernalder

Lis Helles Olesen



sb. 251. Prøvegravning efter detektorfund i område nærved. Der fremkom et gårdsanlæg bestående af et 
12 x 4,5 m stort Ø-V orienteret hus med spor efter fire sæt tagbærende stolper og to indgangsstolper i S-
væggen. I Ø-enden var bevaret spor efter nogle båseskillerum, og N for huset lå en lille staklade. De to 
huse var indhegnede af mere eller mindre velbevarede hegnsgrøfter og stolpehegn i tre faser og kan 
dateres til førromersk jernalder per. III a. Dele af mindst et lignende gårdsanlæg registreredes i 
søgegrøfterne

456. Møllevangen Ø
Gård

Førromersk jernalderSelvvalgt forskning

HOL 20.191

18.08.11 Vinding

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Poul Mikkelsen
Lis Helles Olesen

Ribe  Amt

sb. 90. N for Gejsing By i et småt kuperet terræn med dødishuller blev der ved hjælp af søgegrøfter 
undersøgt et kraftig nedpløjet bopladsområde. Et dødishul umiddelbart N for dette indeholdt gytjelag 
samt et keramikførende lag med et sparsomt genstandsmateriale, dog nok til en datering

457. Gejsinggård VI
Boplads/udsmidslag

Førromersk jernalderVejanlæg

HBV 695

19.01.01 Andst

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Kulturlag - Førromersk jernalder

Marie Walther Ax

sb. 83. Supplerende undersøgelse (AUD 1994, 521) af indhegnede gårdsanlæg fra yngre romersk 
jernalder. Herefter er et sammenhængende areal på 8.000 m2 frilagt. Endvidere frilagdes yderligere 
hustomter i en større bebyggelse fra ældre romersk jernalder (AUD 1994, 527), som strækker sig videre 
mod V

458. Havgård II
Boplads

Æ.rom./y.rom.Vejanlæg

HBV 759

19.01.01 Andst

Bebyggelse - Romersk jernalder

Stig Grummesgaard-Nielsen
Per Ole Rindel

sb. 91. NØ for Gamst by på en mindre forhøjning i terrænet blev der undersøgt et område på ca. 4000 
m2. Mod N og S/SØ er højningen afgrænset af et tidligere vådområde, hvor der blev udgravet et 
udsmidslag fra ældre romersk jernalder med et meget righoldigt keramikmateriale. Endvidere er der 
udskilt mindst to huse og et hegnsforløb fra ældre romersk jernalder samt mindst tre langhuse og to 
mindre bygninger fra ældre germansk jernalder. Fra yngre germansk jernalder er der undersøgt et 
mindre N-S orienteret hus (hus 7) med del af en hegnsgrøft. Alle huse er dateret typologisk og ved 
hjælp af keramik

459. Rugholm III
Boplads/udsmidslag

Æ.j./germ.Vejanlæg

HBV 686

19.01.01 Andst

Bebyggelse - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Marie Walther Ax



sb. 101. Mindre undersøgelse af et parti af Trældiget, umiddelbart S for den tidligere undersøgte del 
(AUD 1994, 528). Et felt på ca. 350 m2 samt fire søgegrøfter viste, at den yngste del i form af en ca. 3 
m bred vold og partielt bevarede dele af en palisadegrøft kan følges yderligere ca. 170 m mod S. 
Trældiget følger her terrænet, en V-vendt, let kuperet skråning ned til et tidligere vådområde. 
Umiddelbart V for voldgraven blev der fundet en mindre keramikkoncentration, der viser aktivitet i 
området i 3.-4. årh. Dateringen bygger på to randskår, men også prøver taget fra vækstlaget omkring 
keramikken vil blive forsøgt C-14 dateret

460. Trældiget
Forsvarsvold

JernalderAndet anlægsarbejde

HBV 606

19.01.01 Andst

Forsvarsanlæg/voldsted - Jernalder

Svend Aage Knudsen
Marie Walther Ax

sb. 59. Undersøgelse af rester af et hus, to større kulturlag med spredte fund af keramik og flintafslag 
og en stenlægning, antagelig indgangsparti til hus uden for vejtracéet. Dateringen til tidlig førromersk 
jernalder er baseret på hustypologi og keramik

461. Asbøl
Boplads

Førromersk jernalderVejanlæg

MKH 851

19.01.06 Lejrskov

Bebyggelse - Førromersk jernalder

Kirsten Prangsgaard

sb. 20. I den ældste fase havde højen en diameter på 23 m og en højde på 1,7 m. En centralgrav kunne 
ikke eftervises, hvilket heller ikke var lykkedes ved ældre undersøgelser udført af Worsaae og 
Neergaard. I den yngre fase var diameteren 35 m, vurderet ud fra randstenskæden, og den bevarede 
højde 2,2 m. Den ældste af fire grave i denne fase var en svær stenkiste, der var gravet ind i siden af 
højen. Den indeholdt fire bronzebeslag til en klapstol, en bronzeliste, to fragmenter af en bronzesav og 
en ildslagningssten og dateres til periode II. Yngre var en mandslang, stenpakket brandgrav, periode 
III(?) med knogler fra en 15-25 årig kvinde, en bulkistegrav med en mere end 14 cm lang, ubestembar 
bronzenål fra bronze- eller jernalder samt en grube med to jernbeslag og et fragment af en mejsel. 
Dateringen af disse grave er usikker. Under højen fandtes ardspor, stolpehuller og gruber, hvor en 
indeholdt keramik fra overgravstid. På grund af de ekstremt gode bevaringsforhold udtoges en række 
prøver til naturvidenskabelig analyse

462. Bredhøj
Boplads/høj/ardspor

Y.st./æ.br./j.Vejanlæg

MKH 854

19.01.06 Lejrskov

Ager/mark - Yngre stenalder
Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Jernalder

Kirsten Prangsgaard



sb. 60. Undersøgelse af formodet gravhøj, der kunne iagttages på luftfoto og som en svag højning i 
terrænet. Ved udgravningen fandtes der under pløjelaget et tyndt dyrkningslag/højfyld, og i 
undergrunden ardspor og spredte, diffuse bopladsspor

463. Lysgård I
Høj/ardspor/boplads

OldtidVejanlæg

MKH 855

19.01.06 Lejrskov

Ager/mark - Oldtid
Bebyggelse - Oldtid
Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Kirsten Prangsgaard

sb. 21. Udgravning af overpløjet gravhøj, hvor centralgraven var plyndret. I S-kanten af højen var der 
en 1,3 m dyb grav fra periode III med grebtungesværd i skindforet træskede, fuldgrebskniv, pincet, 
bøjlenål og guldfingerring

464. Lysgård II
Høj

Ældre bronzealderVejanlæg

MKH 856

19.01.06 Lejrskov

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Kirsten Prangsgaard

sb. 26. Undersøgelse af overpløjet gravhøj, hvor centralgraven var fjernet. Tilbage var spredte randsten 
og i højens N-side en brandgrav fra periode III. Bevaret var en 2,6 x 0,9 m stor stenlægning, der har 
understøttet en bulkiste. Mellem stenene lå brændte knogler, dels fra en 25-40 årig kvinde, dels fra får. 
Gravgaverne udgjordes af to bøjlenåle, en rammekniv, to formodede glasperler og spinkle spiraler

465. Toftegård I
Høj

Ældre bronzealderVejanlæg

MKH 857

19.01.06 Lejrskov

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder

Kirsten Prangsgaard

sb. 25. Undersøgelse af overpløjet gravhøj, hvor centralgraven var plyndret; men blandt de efterladte 
sten lå en halv grebspidskniv. Desuden var spredte randsten bevaret, og i højens V-side en grube 
indeholdende et hestekranium. Under højen ardspor og spredte, diffuse bopladsspor

466. Toftegård II
Høj/ardspor/boplads

Æ.br./oldtidVejanlæg

MKH 858

19.01.06 Lejrskov

Gravhøj - Ældre bronzealder
Gravplads/grav - Ældre bronzealder
Ager/mark - Oldtid
Bebyggelse - Oldtid

Kirsten Prangsgaard



sb. 58. Undersøgelse af en boplads med otte indhegnede gårde fra 4.-5. årh., som blev afgrænset mod 
V, S og Ø. SØ for bopladsen fandtes fem samtidige kvinde- og børnegrave. Datering på grundlag af 
hustyper og keramik

467. Vanggård
Boplads/grave

Y.rom./æ.germ.Vejanlæg

MKH 850

19.01.06 Lejrskov

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

Kirsten Prangsgaard

sb. 163. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 540) på et ca. 10.000 m2 stort område. Der fandtes 
kogestensgruber fra ældre bronzealder, gruber med keramik fra tidlig førromersk jernalder, en eller to 
hustomter fra ældre romersk jernalder samt to gårdsanlæg fra tidlig middelalder. Disse bestod af 
hovedhus med krumme vægge, en eller flere økonomibygninger og hegnsforløb. I et nærliggende, 
delvist indhegnet aktivitetsområde fandtes blandt andet sten- og slaggefyldte gruber, som er blevet TL-
dateret til midten af 1000-tallet. Der udgravedes 14 jordfæstegrave placeret i klynger på hver 2-3 grave, 
hvor indholdet bestod af enæggede knive, en korsformet fibula samt arm- og fingerringe af bronze; 
disse grave skal formodentlig alle dateres til germansk jernalder. To urnegrave fandtes uden tilknytning 
til gravfeltet

468. Varhogård
Boplads/grave

Æ.br./førrom./æ.rom./germ./midd./udate
ret

Råstof

ESM 1512

19.02.03 Gørding

Grube - Ældre bronzealder
Grube - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Germansk jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Gravplads/grav - Udateret

Ulla Mejdahl

sb. 58. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 543), hvor der blev trukket søgegrøfter mod Ø for at sikre, at 
landsbyen var afgrænset i denne retning

469. Sdr. Vejrup
Bebyggelse

Midd./renæssanceVejanlæg

ESM 1910

19.02.06 Vejrup

Bebyggelse - Middelalder
Bebyggelse - Nyere tid

Ulla Mejdahl



sb. 102. Som seminarudgravning for museets amatørarkæologer valgtes en stærkt nedpløjet gravhøj, 
formodentlig fra ældre bronzealder. Der fandtes dog blot halvdelen af en stenomsat urnebegravelse fra 
per. VI. I urnen var der brændte knogler og fragmenter af en eller måske to ornamenterede bennåle

470. Skovlyst I
Høj

BronzealderDyrkning

HBV 798

19.03.02 Folding

Gravplads/grav - Yngre bronzealder
Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder

Ejvind Hertz
Marie Walther Ax

Ved Hovborg blev der undersøgt ca. 16.000 m2. Over en strækning på 1 km og i ca. 12-20 m bredde 
blev der udgravet bebyggelser fra slutningen af ældre romersk jernalder til yngre germansk jernalder. 
Ud fra resultaterne af en fosfatkartering blev strækningen oprindelig inddelt i tre lokaliteter, men i løbet 
af undersøgelsen blev det klart, at der var overlappende bebyggelsesspor over 1 km. Der blev frilagt og 
undersøgt dele af mindste 21 gårdsanlæg, 41 huse og 59 hegnsforløb. To grubehuse og flere 
jernudvindingsanlæg undersøgtes ligeledes. Der er mindst fire faser i bebyggelserne. Dateringerne er 
foretaget ud fra keramikfund og husenes form

471. Vidlegård I, II, Lille Vidlegård I
Boplads

Æ.rom./y.germ.Naturgas

HBV 708, 709, 710

19.03.05 Lindknud

Bebyggelse - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Jernalder

Ejvind Hertz
Lars Chr. Nørbach

sb. 68. Udgravning af en kraftigt nedpløjet enkeltgravshøj i Kongeådalen. Ud over fundet af en 
skafthulsøkse af bjergart i pløjelaget, blev der ikke gjort fund i forbindelse med højen. I en søgegrøft på 
det omkringliggende areal fandtes et ildsted og et stolpehul med keramik fra yngre bronzealder, per. VI, 
samt andre spredte gruber og stolpehuller

472. Egerisgård I og II
Høj/boplads

Y.st./y.br.Andet anlægsarbejde

HBV 799, 800

19.03.07 Malt

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

Ejvind Hertz

sb. 176. En 12 m lang stenkiste under Ribe-Kolding landevej i Kongeådalen blev opmålt og fotografisk 
dokumenteret. Stenkisten blev i 1930'erne flyttet fra en ældre vejlinieføring ca. 50 m S herfor og 
opbygget igen i forbindelse med den nuværende landevej

473. Ågård I
Stenkiste

Nyere tidVejanlæg

HBV 794

19.03.07 Malt

Vej/bro - Nyere tid

Ejvind Hertz



sb. 67. Undersøgelse af dele af en middelalderlige gadebelægning, bestående af træplanker, der hvilede 
på et fundament af nedhamrede/nedgravede egepæle. Der blev registreret 25 pæle, hvoraf tre blev 
dendrodateret til årtierne omkring 1200. Desuden blev der undersøgt dele af et spinkelt 
senmiddelalderligt fundament til et formodet gavlhus

474. Gråbrødregade
Gade/hus

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1152

19.04.06 "Ribe Købstad"

Bebyggelse - Middelalder
Vej/bro - Middelalder

Claus Feveile

sb. 91. Der påvistes gruber fra 1100-tallet nedgravet i undergrundssand, medens de tykke kulturlag 
viste kontinuerlig bebyggelse fra 1200-1600 tallet. I disse lag fandtes rester af et bulhus, hvis nederste 
vægplanker og hjørnestolper var bevarede; datering til 1200-tallet ud fra keramik. Yngste bebyggelse er 
et formodet fundament til et stenbygget hus, der har været mindst 11 m langt. Fundamentgrøften til 
dette indeholdt mange forskellige materialer og kan dateres til 1500-1600 tallet. Endvidere fremgik det, 
at Bispegades formodede forgænger i 1300-1400 tallet har ligget forskudt i forhold til det nuværende 
gadeforløb

475. Ribe Borgerskole
Bebyggelse/vej

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

ASR 1158

19.04.06 "Ribe Købstad"

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

Lene Mollerup

sb. 61. Ældst i det 2 x 3 m store felt var tre stolpehuller og to formodede barnegrave - fund af talrige 
(kiste)nagler langs siderne; datering før 1200. Siden følger en bred skelgrøft (?) og bebyggelseslag med 
forskelligt tømmer, som overlejres af et 1,6 m tykt affaldslag med fine genstande fra højmiddelalder: 
stylos, to små skriveplader med udsparede fordybninger til voks, et lille sølvmærke, et stykke af en 
sandstensmorter, halvdelen af en terracottalysestage, dobbeltkamme, langtandkam, stavbægre, tekstil og 
læder. Det tykke, påførte sandlag under domkirken sås ikke på stedet

476. Torvet
Kulturlag/bebyggelse/grave

MiddelalderAndet anlægsarbejde

ASR 1150

19.04.06 "Ribe Købstad"

Bebyggelse - Middelalder
Gravplads/grav - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Marie Klemmensen



sb. 282. Fortsat undersøgelse (AUD 1992, 382), hvor der frilagdes en enkeltgård i tre faser, en fra 
yngre bronzealder og to fra førromersk jernalder; datering ud fra hustypologi. Endvidere fandtes to 
urnegrave fra ældre romersk jernalder

477. Måde Industri Ø II
Boplads/grave

Y.br./førrom./æ.rom.Vejanlæg

ESM 1864

19.05.03 Esbjerg

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

Ulla Mejdahl

sb. 208. Undersøgelse af denne samt uregistreret rundhøj, hvor begge gravhøje var totalt destrueret; 
men dele af anlæggene var sunket ned i rævegrave, og her fandtes også oldsagerne: en dobbeltægget 
ravøkse samt to halve, fladehuggede flintdolke

478. Måde indudstri Ø III
Langhøj/høj

Yngre stenalderVejanlæg

ESM 1923

19.05.03 Esbjerg

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Ulla Mejdahl

sb. 255. Fortsat undersøgelse (AUD 1987, 407), hvor der fandtes yderligere 12 urner, således at 
tuegravfeltet, nu med sikkerhed kan afgrænses mod N, V og S. Blot en urne indeholdt andet end 
brændte ben, nemlig en jernpincet, en jernnål samt et brudstykke af en jernnål. I en 2,15 x 2,6 m stor 
rammegrav, gravet 0,42 m ned i undergrunden, sås svage spor af en kiste, der målte 0,62 x 1,6 m. Her 
fandtes to koncentrationer af ravperler. Det er uvist, om graven, der lå umiddelbart N for højen 207, har 
været dækket af en høj

479. Veldbæk IV
Grave

Y.st./førrom.Vejanlæg

ESM 1357

19.05.03 Esbjerg

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Anne B. Hansen
Palle Siemen



Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 556), hvor 20.000 m2 blev undersøgt. Der blev udgravet en hustomt 
fra senneolitikum og et par fra yngre bronzealder. Spredt i området fandtes desuden enkelte urner fra 
ældre romersk jernalder, og fra begyndelsen af denne fase undersøgtes to store, næsten ens gårde med 
stenlagte grebninger i Ø. Til gårdene, som afgrænser landsbyen mod V, hørte økonomibygninger og 
grøftehegn. De to gårde var samtidige og havde to faser, hvor den seneste sluttede med en brand; siden 
er der fremkommet en endnu ældre fase af jernalderbopladsen, og mod N sås et større, endnu ikke 
undersøgt grubeområde. Ved hjælp af tre søgegrøfter skabtes der kontakt med tidligere undersøgte 
bopladsrester fra yngre jernalder. Ved forgæves eftersøgning af enkeltgravshøjen 193 fremkom et 
område med ardspor

480. Veldbæk VI
Boplads/grave/ardspor

Y.st./y.br./æ.rom./y.j.Vejanlæg

ESM 1917

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Yngre stenalder
Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Yngre jernalder
Ager/mark - Oldtid

Palle Siemen
Ulla Mejdahl

sb. 283. Undersøgelse af hustomter og ikke mindst affaldsgruber med jydepotter og fajance i et område, 
der var meget forstyrret af gentagne opgravninger. Den undersøgte teglovn havde to indfyringskanaler, 
opbygget af store marksten og enkelte teglsten, som mundede ud i to stensatte gruber. Anlægget er 
palæomagnetisk og TL-dateret til sidst at have været i anvendelse i slutningen af 1700-tallet

481. Veldbæk VII
Bebyggelse/teglovn

Nyere tidVejanlæg

ESM 1918

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Nyere tid

Ulla Mejdahl

Undersøgelse af Ø-V orienteret fladmarksgrav, en 2,4 x 1,4 m stor, stensat grube med stenbrolagt 
gravleje, hvor de eneste kistespor udgjordes af det brændte låg. Gravgaven var en stridsøkse af type E. 
Graven omkransedes af en stenfyldt ringgrøft med en ydre diameter på 3,8 m og en bredde på 0,3-0,6 
m, medens dybden var ca. 0,5 m

482. Veldbæk IX
Jordfæstegrav

Yngre stenalderVejanlæg

ESM 1926

19.05.03 Esbjerg

Gravplads/grav - Yngre stenalder

Ulla Mejdahl

sb. 278. Fortsat undersøgelse (AUD 1988, 387), hvor der fandtes spor efter to dårligt bevarede huse, 
antagelig fra en enkeltgård

483. Veldbæk Industri I
Boplads

Ældre jernalderVejanlæg

ESM 1700

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Ældre jernalder

Palle Siemen



sb. 201. Undersøgelse af overpløjet gravhøj i hvilken der fandtes en 2,7 x 3,4 m stor og ca. 0,75 m dyb 
grav. I hver ende af denne en stendynge, der havde udgjort lejet for et gravdække af 3-4 egeplanker, 
som hver målte ca. 2,2 x 0,3 m. På gravbunden fandtes en stridsøkse af type H, en flintøkse, en 
flintmejsel og en flække. Lige S for højen undersøgtes et rundovalt fyldskifte på 2,3 x 2,7 m 
indeholdende sten, hvor gravlagets størrelse viser, at den døde var et barn. Gravgaverne bestod af to 
små skiveformede ravperler og et flækkelignende flintstykke. Der er således tale om en grav af type 
Gadbjerg fra tidlig enkeltgravstid

484. Veldbæk Industri II
Høj

Yngre stenalderAndet anlægsarbejde

ESM 1705

19.05.03 Esbjerg

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Palle Siemen

sb. 285. Undersøgelse af mindre hus, der havde haft tre sæt tagbærende stolper og indgange Ø for det 
midterste sæt. Mellem indgangene henholdsvis en kogestensgrube og en stensat grube. Endvidere 
udgravedes to Ø-V vendte langhuse med ca. 1 m brede og 3,5-4 m lange fyldskifter/grebninger i Ø-
enden. Nær husene lå to gruber/grubehuse, en brønd samt et stolpehegn. 100 m nordligere afdækkedes 
et hus, der typologisk kan dateres til sen førromersk jernalder

485. Vester Tovrup
Boplads

Oldtid/førrom.Vejanlæg

ESM 1925

19.05.03 Esbjerg

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Oldtid

Ulla Mejdahl

sb. 217. Over en strækning på 400 m blev der afdækket mange faser af en formodet enkeltgård, hvor 
udskillelsen af de enkelte faser er baseret på hustypologi. Bebyggelsen er afgrænset mod Ø, V og N, og 
de resterende faser vil være at finde mod S, hvor egnens nuværende storgård, Tudegård, ligger

486. Tudegård
Enkeltgård

Y.br./germ.Vejanlæg

ESM 1900

19.05.10 Nørre Skast

Bebyggelse - Yngre bronzealder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Ulla Mejdahl

sb. 44. Det lykkedes ikke at finde denne overpløjede gravhøj, hvorimod der blev fundet et tuegravfelt 
med 98-100 grave fra periode I-II. De fleste ringgrøfter havde en åbning i N og S, men Ø-ligt på 
gravfeltet fandtes nogle store ringgrøfter uden åbninger. Tuegravenes diameter varierede mellem 2 og 
10 m, og ringgrøfterne var 0,2-0,5 m brede. Antallet af fundne urner er 75-80, af hvilke ca. en femtedel 
ikke var omgivet af tue og ringgrøft. Undersøgelsen fortsætter i 1996

487. Søhale
Tuegravfelt

Førromersk jernalderRåstof

ESM 2139

19.05.14 Vester Nebel

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Ulla Mejdahl



sb. 62. Den sene, førromerske bebyggelse bestod af et mindre langhus med væggrøft i både Ø- og V-
enden og spor efter båseskillerum i Ø. Hen ved 100 m V for dette hus undersøgtes en mindre landsby 
fra ældre romersk jernalder med mindst fire gårdsenheder i to faser. Hver gård bestod af et langhus og 
mindst en økonomibygning, som regel en staklade med to sæt tagbærende stolper, og den enkelte gård 
var omgivet af et grøftehegn. I den Ø-lige udkant af landsbyen var der et grubeområde med et stort 
keramisk materiale. Bebyggelsen afgrænses mod V, S og Ø af mose, men strækker sig videre mod N

488. Raunsø
Boplads

Førrom./rom.Vejanlæg

ESM 1904

19.05.15 Vester Nykirke

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Ulla Mejdahl

sb. 61. Henved 300 m Ø for Raunsø, lb. nr. 488, undersøgtes en større affaldsgrube med et stort 
keramisk materiale fra førromersk jernalder periode I

489. Raunsø Ø
Grube

Førromersk jernalderVejanlæg

ESM 1905

19.05.15 Vester Nykirke

Grube - Førromersk jernalder

Ulla Mejdahl

sb. 308. Undersøgelse af 2.500 m2 i selve Vorbasse by. Der fandtes spor efter huse, der var opført dels 
med jordgravede stolper dels på syldsten. Et syldstenshus lå oven på en sammenklumpning af tofter, 
der afgrænser bebyggelsen i forhold til landsbygaden, og huset tolkes som et gadehus. Der undersøgtes 
også et grubehuslignende anlæg på ca. 2 x 2,5 m med sortgodskeramik, muligvis et røghus brugt til 
smøgning/tørring af jydepotter inden brændingen. Desuden fandtes en velbevaret, stensat brønd

490. Sparekassen
Bebyggelse

RenæssanceAndet anlægsarbejde

ESM 2134

19.06.04 Vorbasse

Bebyggelse - Nyere tid

Kasper H. Søsted
Palle Siemen



sb. 82. I et område, hvor der også ud fra luftfoto var observeret arkæologiske interesser, undersøgtes en 
del bopladsspor: lertagningsgruber, en brønd og et velbevaret hus, der typologisk må dateres til sen 
førromersk jernalder. Desuden fandtes brandpletter og urnegrave, der blandt andet indeholdt to meget 
store, velbevarede urner, ligeledes fra slutningen af førromersk jernalder. I en Ø-V orienteret række lå 
fem jordfæstegrave, af hvilke to kvindegrave fra yngre romersk jernalder udmærkede sig ved at være 
usædvanligt rigt udstyrede. Ud over lerkar og en jernkam indeholdt den ene en fornem rosetfibula og 
mange glasperler. I den anden og rigeste grav, 2,5 m under nuværende overflade, bestod fundene bl.a. 
af tre guldnåle, flere fibler, glas- og ravperler, to træspande med bronzebeslag og et glasbæger. De 
resterende brand- og skeletgrave er formodentlig fra ældre romersk jernalder, men en nøjagtig datering 
af disse kan først gives, når konserveringen er tilendebragt

491. Billum
Boplads/brandgrave/jordfæstegrave

Førrom./rom.Andet anlægsarbejde

VAM 1227

19.07.01 Billum

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

Jørgen Westphal
Lene B. Frandsen

sb. 13. Centralt i den overpløjede høj fandtes en kistegrav omgivet af en stenpakning. Graven indeholdt 
fem lerkar og to jernknive. Lidt SV for graven var der nedsat tre lerkar, muligvis som ofre. Alle 
fundene kan dateres til ældre romersk jernalder. Umiddelbart V for højen undersøgtes kulturlag og 
stolpehuller fra to Ø-V orienterede huse, hvor det ene målte 22 x 9 m. Det andet hus, der ikke blev 
færdigudgravet, var 7 m bredt; her undersøgtes et lerforet ildsted/ovn. De sparsomme fund, især 
uglaseret, hårdtbrændt keramik, enkelte teglbrokker og nogle hvæssesten, daterer landsbyen til 1200-
tallet. Pga. de velbevarede strukturer blev dybdepløjning afværget

492. Klinting
Høj/landsby

Æ.rom./midd.Plantning

VAM 1273

19.07.02 Henne

Gravhøj - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Middelalder
Kulturlag - Middelalder

Lene B. Frandsen

sb. 3. Prøvegravning i udkanten af Ho klitplantage med henblik på at efterspore fiskerlejet Sønderside 
fra renæssancen. Efter de skriftlige kilder at dømme spillede dette fiskerleje en betydelig økonomisk 
rolle. Ribe og Varde købmænd havde her en privilegeret position; men også hollandske og tyske 
købmænd besøgte lejet. De udlagte søgegrøfter viste sig resultatløse, men i et vindhul i klitten foran 
plantagen afdækkedes til gengæld kulturlag med store mængder keramik, hovedsagelig blyglaseret, 
rødbrændt lertøj og jydepotter, der kan dateres til 1500-tallet

493. Sønderside
Fiskerleje/kulturlag

Nyere tidSelvvalgt forskning

VAM 1256

19.07.03 Ho

Andre anlæg/diverse - Nyere tid
Kulturlag - Nyere tid

Lene B. Frandsen



sb. 1. Undersøgelse på fundstedet, hvor "Lønnepigens" grav med de velbevarede tekstilfund gjordes i 
1969. Muldlaget blev fjernet over et større areal, og herved fremkom ud over to hustomter 11 
jordfæstegrave og ca. 35 brandgrave/offerhensættelser, som lå i to parallelle N-S orienterede rækker, 
hvor Lønnepigens grav har udgjort den sydligste. Gravene var af meget forskellig art, både simple 
nedgravninger og kraftige plankekister. Af frygt for at ødelægge evt. tekstilrester blev næsten alle 
jordfæstegrave optaget som præparater, og undersøgelserne af disse er endnu ikke afsluttede

494. Lønne Hede
Jordfæstegrave/brandgrave/Boplads

Førrom/æ.rom.Andet anlægsarbejde

VAM 1272

19.07.08 Lønne

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

Lene B. Frandsen

sb. 134. Fortsat undersøgelse af boplads fra overgangen mellem førromersk og ældre romersk jernalder 
(AUD 1994, 570). Udgravningen fortsatte mod S, hvor der fandtes endnu et langhus. Antallet af huse i 
bebyggelsen kom efter dette års gravning op på 12 bygninger fordelt på fem gårdsanlæg

495. Hesselmed
Boplads

Førrom/æ.rom.Dyrkning

VAM 1179

19.07.14 Ål

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder

Lene B. Frandsen

sb. 82. Prøvegravning ud til sammenløbet mellem Ansager og Grindsted åer, hvor der i tidens løb er 
opsamlet meget flint. Der fandtes flint og forskellige fyldskifter, hvor hovedparten dog viste sig at være 
rodvæltere og dyregange, men også 2-3 ildsteder. Flintmaterialet kan dateres til Maglemose- og 
Kongemosekultur, med et indslag fra yngre stenalder

496. Ansager Å
Boplads

StenalderPlantning

VAM 1279

19.08.01 Ansager

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder

Uffe L. Rasmussen
Lene B. Frandsen

sb. 100. Magnetisk kortlægning af 1.700 m2 af den V-lige afgrænsning af en større 
jernudvindingsplads, der dækker minimum 4,5 ha. Der blev her lokaliseret omkring 100 slaggegruber

497. Krarup
Jernudvindingsplads

JernalderDyrkning

VAM 1282

19.08.04 Tistrup

Jernudvinding - Jernalder

Uwe Koppelt
Olfert Voss



sb. 101. Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 573 m.fl.), hvor den magnetiske detektering, der udføres af 
dr. Tatyana Smekalova, St. Petersborg, blev så godt som afsluttet. Det samlede antal slaggegruber 
antages herefter at være ca. 4.000. Endvidere blev 7.000 m2 af den V-lige bebyggelse udgravet, og her 
afdækkedes 10 langhuse, tre grubehuse og 50 slaggegruber. Lerkarskår og enkelte hele kar daterer 
bebyggelsen til 4.-6. årh. e.Kr.

497a. Snorup
Boplads/jernudvinding

Rom./germ.Plantning

VAM 1068

19.08.04 Tistrup

Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Peter Hambroe Mikkelsen
Olfert Voss

sb. 106. Magnetisk kortlægning af 4.400 m2 N for Tistrup Kirke i et forsøg på at finde den 
jernudvindingsplads, der har leveret slaggeblokkene i kirkediget. Der blev påvist to anomalier, som var 
ca. 6 m i diameter. Ved en prøvegravning i den ene blev der fundet jernslagger, ovndele og lerkarskår 
fra middelalderen

498. Tistrup Kirke
Jernudvinding

MiddelalderDyrkning

VAM 1281

19.08.04 Tistrup

Jernudvinding - Middelalder

Uwe Koppelt
Tatyana Smekalova
Olfert Voss

Haderslev  Amt

sb. 80. Undersøgelse i forbindelse med kursus for Konservatorskolen, hvor der udgravedes i alt 36 
urner på denne gammelkendte, men langt fra totalundersøgte gravplads. Det kunne konstateres, hvad 
tidligere var overset, at gravpladsen er en regulær tuegravplads af Årupgård-type, blot med urnerne 
dækket af en tue hovedsagelig bestående af sten. Pladsen er meget nedslidt, selve urnerne udgraves på 
Konservatorskolen

499. Uldal
Tuegravplads

Førromersk jernalderDiverse

HAM 3241

20.02.08 Skrydstrup

Gravplads/grav - Førromersk jernalder

Erik Jørgensen

sb. 125. Udgravning af et 20 x 6 m stort felt i baggården til et hus i Nørregade. Området er først 
inddraget til bebyggelse i 1300-tallet. Der fandtes en hustomt med lergulve, affaldsgruber, brønde og en 
latrinnedgravning med fem store perler af poleret sten, formentlig fra en rosenkrans

500. Kino Palæet
Bebyggelse

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HAM 3239

20.03.04 Haderslev

Bebyggelse - Middelalder

Marie Klemmensen



sb. 370. Et 7 m langt skibsvrag fundet ved førstegangspløjning i den inddæmmede Slivsø

501. Skærbækgård
Skib

RenæssanceDyrkning

HAM 3192

20.03.06 Hoptrup

Vrag - Nyere tid

Thorkild Thomassen

sb. 122. Undersøgelse i forbindelse med kursus for Konservatorskolen. Der udgravedes i alt 18 urner på 
denne gammelkendte og nu totalundersøgte plads. Gravpladsen hører til en storgård (AUD 1994, 585). 
Selve urnerne udgraves på Konservatorskolen, og der er bl.a. hidtil fundet et våbenudstyr, en urne med 
en guldberlok, to sølvfibler og to glasperler

502. Galsted
Urnegravplads

Ældre romersk jernalderDiverse

HAM 3238

20.04.01 Agerskov

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Erik Jørgensen

sb. 62. Prøvegravning, bl.a. på registreret gravhøj, der viste sig at være omtrent 30 m i diameter og med 
godt 30 cm højfyld bevaret, med spor efter stolpehuller lang højfoden

503. Sandagergård
Gravhøj

OldtidPlantning

HAM 3280

20.04.02 Bevtoft

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Anne Birgitte Sørensen

sb. 245. Udgravning af godt 20.000 m2 boplads med seks gårdsanlæg, hvert omgivet af enkelt- og 
dobbelt stolpehegn med og uden sadeltagsoverbygning og rummende et stort langhus og to-tre mindre. 
Et par af husene er mellem 46 og 50 m lange, og gårdsanlæggene fylder mellem 3.500 og 4.500 m2. 
Hovedparten af anlæggene er dateret til slutningen af ældre germanertid, muligvis rækkende ind i 
yngre, mens enkelte huse samt en lille gravplads med fire jordfæstegrave dateres til yngre romersk 
jernalder. Desuden fandtes et hus med buede langvægge og uden indre tagbærende stolper, hvilket 
harmonerer fint med et detektorfundet Urnesspænde fra pladsen

504. Østergård
Boplads/gravplads

Y.rom./germ./vik.Plantning

HAM 3116

20.04.02 Bevtoft

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

Anne Birgitte Sørensen



sb. 245. Prøvegravning på 75 ha stort bopladsområde, en fortsættelse af lokaliteten Østergård, lb.nr. 
504. I 2,5 km prøvegrøfter fandtes jordfaste fortidsminder i et 65.000 m2 stort område, to gravhøje, et 
ringgrøftanlæg samt en våbengrav fra ældre romersk jernalder

505. Østergård, Kirkelund
Boplads/gravplads/høje

Rom./germ.Plantning

HAM 3116

20.04.02 Bevtoft

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

Anne Birgitte Sørensen

sb. 126. Eftergravning i strandeng hvor der i 1983 blev fundet to guldringe fra ældre germansk 
jernalder. Det kunne vises, at et udateret kulturlag i kystbrinken ikke strækker sig ud i strandengen, 
hvorfor guldringenes eventuelle forbindelse med dette lag stadig er uafklaret

506. Anslet Hage
Kulturlag

UdateretDiverse

HAM 1542

20.05.04 Fjelstrup

Kulturlag - Udateret

Hans Chr. H. Andersen

sb. 64. Sønder-Starup
Efter sportsdykkeres observation af nedbankede pæle i den indre del af Haderslev Fjord foretoges 
seismisk undersøgelse. Der iagttoges tre strukturer, der formodes at bestå af nedbankede pæle. Der er 
dog intet, der tyder på tilstedeværelse af en sejlspærring snarere er der tale om pæle efter bredsikring, 
som endnu ses ude i fjorden, hvor kystlinien har ændret sig.

534. Snævringen
Kystsikring?

Nyere tid?Selvvalgt forskning

NMU 139; HAM 2918

20.03.08 Sønder Starup

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Ole Grøn

Tønder  Amt

sb. 6. Ved udgravning af 2.160 m2 umiddelbart V for kirken blev fire hustomter fra 1000-årene helt 
frilagt: et rammehus, to langhuse samt et entydigt vinkelbygget hus. Dateringen hviler på keramikfund 
og hustyper. Desuden fremkom en urnegrav med en fibel fra tidlig ældre romersk jernalder og en grube 
med keramik fra 8.årh.

507. Hviding Kirke
Gårdsanlæg/grav

Vik./æ.rom.Dyrkning

ASR 450

21.01.03 Hviding

Gravplads/grav - Romersk jernalder
Grube - Germansk jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Grube - Vikingetid

Stig Jensen



sb. 87-90. Fortsatte undersøgelser (AUD 1987, 446 m.fl.), hvor der udgravedes en bebyggelse 
strækkende sig fra 300 f.Kr. til 150 e.Kr. Bebyggelsen fra førromersk jernalder bestod af en række 
indhegnede gårde, der lå med en vis indbyrdes afstand. Desuden udgravedes en stribe gårde fra ældre 
germansk jernalder og fra samme periode en brønd med træforing. Den påviste todeling af gravpladsen 
fra ældre germansk jernalder viste sig også at afspejle sig i bebyggelsen. Sluttelig undersøgtes de to 
hidtil ældste grave i området, der kan henføres til den seneste del af førromersk jernalder

508. Hjemsted
Boplads/gravplads

Førrom./rom./germ.Andet anlægsarbejde

HAM 1004 & 1573

21.01.07 Skærbæk

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Bebyggelse - Germansk jernalder

Per Ethelberg

sb. 47. Delvis udgravning af boplads, hvor der fandtes 9-10 huse og hegn, nogle med stenlagte 
grebninger og ildsteder. I tilslutning til husene brolægninger, blandt andet ved indgange, på 
gårdspladser og i et muligt vejforløb. I kulturlag over og under brolægningerne fandtes et righoldigt 
oldsagsmateriale. Bopladsen og fem brandgrave/urner skal dateres til sen førromersk jernalder/ældre 
romersk jernalder

509. Østerende Hede
Boplads/gravplads

Førrom/æ.rom.Dyrkning

HAM 3123

21.03.01 Ballum

Bebyggelse - Førromersk jernalder
Gravplads/grav - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder
Vej/bro - Udateret

Anne Birgitte Sørensen

sb. 26. Delvis udgravning på en boplads fra ældre germansk jernalder, hvor der undersøgtes to 
gårdsanlæg. I tilknytning til det ene fandtes et stort antal jernudvindingsovne, nogle med isiddende 
rester af grene i stedet for en halmprop. Der undersøgtes også en smedegrube med plankonvekse 
slagger samt en velbevaret brønd

510. Hvidhøjgård
Boplads/jernudvinding

Germansk jernalderPlantning

HAM 3119

21.04.05 Ravsted

Bebyggelse - Germansk jernalder
Jernudvinding - Germansk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

En prøvegravning viste, at Olgerdiget ikke fortsatte ud i et moseareal, der ville blive berørt af en 
kommende vej

511. Bjerndrupvej
Forsvarsanlæg

Romersk jernalderVejanlæg

HAM 7.1.2

21.04.06 Tinglev

Forsvarsanlæg/voldsted - Romersk jernald

Anne Birgitte Sørensen



sb. 51. I forbindelse med nedrivning af en bro fra 1812 og opførelse af en ny forud for royalt bryllup, 
undersøgtes rester af en tidligere bro S for porthusets indkørsel. Disse udgjordes af en bropille af 
munkesten, der var bevaret i 2,6 m højde, nedsat i en ældre, N-S gående voldgrav. Denne har antagelig 
udgjort Møgeltønderhus' Ø-lige afgrænsning. Bropillen må stamme fra renæssancen, hvor borgen blev 
ombygget og udvidet væsentligt

512. Schackenborg
Bro/voldgrav

Middelalder/renæssanceAndet anlægsarbejde

HAM 3221

21.05.02 Møgeltønder

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Forsvarsanlæg/voldsted - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

Åbenrå  Amt

sb. 235. Færdigundersøgelse af gårdsanlæg fra omkring 1100 (AUD 1993, 499), hvor det viste sig, at 
der var tale om en gård bestående af to vinkelbyggede huse samt et stakladelignende udhus. 
Overraskende fremkom der under denne bebyggelse et trapezformet gravanlæg fra tidligneolitisk tid, 
hvor der i den 15 m lange og 1,4-2,6 m brede, delvist stenfyldte grøft lå flintafslag og et knust lerkar. 
Højen over graven må være fjernet før eller i forbindelse med bygningen af middelaldergården

513. Frøslev Polde
Hustomt/gravplads

Midd./y.st.Selvvalgt forskning

HAM 2280

22.01.02 Bov

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Bebyggelse - Middelalder

Hans Chr. H. Andersen

Der gravedes på syv sb-punkter samt tre nyfundne punkter. Udgravningsegnede fandtes 162 
(jernalderboplads), 164 (vikingetidsboplads) samt en nyfunden boplads fra bronzealder

514. Grydehøj industri
Prøvegravninger

Diverse perioderAndet anlægsarbejde

HAM 7.1.2

22.01.02 Bov

Bebyggelse - Bronzealder
Bebyggelse - Jernalder
Bebyggelse - Vikingetid
Andre anlæg/diverse - Udateret

Hans Chr. H. Andersen



sb. 162. Bopladsundersøgelse, hvor der fandtes to faser fra henholdsvis 1. årh. f.Kr. og 3. årh. e.Kr. I alt 
undersøgtes godt 40 hustomter. I forbindelse med den ældste boplads undersøgtes et stort antal 
jernudvindingsovne. Desuden udgravedes de nedpløjede rester af en hidtil ukendt gravhøj med tre 
bevarede grave. Heri bl.a. en ornamenteret bennål

515. Hjøhøj Mose
Boplads/høj/jernudvinding

Førrom./rom./br.Andet anlægsarbejde

HAM 2269

22.01.02 Bov

Gravhøj - Bronzealder
Gravplads/grav - Bronzealder
Bebyggelse - Førromersk jernalder
Bebyggelse - Romersk jernalder
Jernudvinding - Jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 45. Undersøgelse af overpløjet gravhøj, hvori fandtes en nedgravet megalit af en type, der åbenbart 
er koncentreret i Sønderjylland. I gravkammeret et lerkar og i fylden en skolæstlignende genstand af 
betydelig størrelse (35 x 16 x 8 cm) udhugget i en sandstensart. Desuden en enkeltgrav med en økse af 
K-type, og omkring højen godt 30 brandgrave fra ældre og yngre romersk jernalder, bl.a. indeholdende 
et sværd og en sølvring

516. Bovrup
Gravhøj/gravplads

Y.st./rom.Vejanlæg

HAM 3207

22.01.11 Varnæs

Gravplads/grav - Yngre stenalder
Megalitanlæg - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 128. Der udgravedes en boplads med en hustomt fra ældre romertid, en brønd, nogle keramikfyldte 
lertagningsgruber og en nedgravning med et intakt lerkar anbragt på hovedet

517. Kidingvej
Boplads

Ældre romersk jernalderVejanlæg

HAM 3206

22.01.11 Varnæs

Bebyggelse - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 26. Udgravning af et ringgrøftanlæg med anneks, liggende under et treskibet langhus fra yngre 
bronzealder. I ringgrøfterne sås spor efter lodretstående stolper. Anlægget tolkes som en indhegning af 
samme karakter som tilsvarende anlæg i Thy. Sådanne er ikke tidligere konstateret i Sønderjylland

518. Bolderslev
Hustomt/indhegning

BronzealderNaturgas

HAM 3172

22.02.01 Bjolderup

Bebyggelse - Bronzealder

Anne Birgitte Sørensen



sb. 127. Udgravning af overpløjet høj fra ældre bronzealder, hvor der omkring højfoden var spor efter 
lodretstående stolper. I centralgraven fandtes en u-formet ørering af viklet guldtråd. Desuden 
undersøgtes udkanten af en senneolitisk boplads med stolpehuller og gruber. I en af disse lå to 
kværnstensliggere samt en fladehugget flintsegl

519. Madegrøft
Høj/boplads

Y.st./æ.br.Naturgas

HAM 3173

22.02.01 Bjolderup

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

Hans Chr. H. Andersen

sb. 126. Udgravning på boplads hvor der fandtes spredte stolpehuller og en del gruber med keramik fra 
yngre bronzealder

520. Mellerup
Boplads

Yngre bronzealderNaturgas

HAM 3174

22.02.01 Bjolderup

Bebyggelse - Yngre bronzealder

Lisbeth Christensen

sb. 128. Udgravning af en lille gravplads med fire Ø-V orienterede jordfæstegrave fra C 2. I hver af de 
tre kvindegrave fandtes en perlekæde af glas og/eller ravperler samt 1-2 fibler. Desuden indeholdt to af 
disse grave lerkar. I en barnegrav fandtes kun et lerkar

521. Smedefod
Gravplads

Yngre romersk jernalderNaturgas

HAM 3171

22.02.01 Bjolderup

Gravplads/grav - Romersk jernalder

Lisbeth Christensen

sb. 112. Der undersøgtes enkelte stolpehuller og gruber. I en af disse var der nedsat et lerkar i helt 
tilstand, der antagelig skal dateres til ældre bronzealder. Stolpehullerne inden for tracéet kunne ikke 
udskilles som hustomt

522. Årslev Kirkevej
Boplads

Ældre bronzealderNaturgas

HAM 3184

22.02.02 Hjordkær

Bebyggelse - Ældre bronzealder
Grube - Ældre bronzealder

Hans Chr. H. Andersen



sb. 83, 87. Undersøgelse af to registrerede samt en uregistreret gravhøj fra enkeltgravskultur. Alle var 
anlagt med ringgrøft, og den ene havde været omgivet af skråtstillede planker stående i grøften. Der 
fandtes kun ganske få gravgaver

523. Arnhøjvej
Høje

Yngre stenalderPlantning

HAM 3183

22.02.04 Rise

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Hans Chr. H. Andersen

Fortsat seminargravning (AUD 1992, 407; AUD 1994, 594) af udsmidslag med mange genstande i 
vådområde

524. Brunde
Kulturlag

Ældre bronzealderSelvvalgt forskning

HAM 2634

22.02.04 Rise

Kulturlag - Ældre bronzealder

Jens Poulsen

sb. 169. Undersøgelse af halvdelen af en 60 m lang, stærkt nedpløjet, Ø-V orienteret langhøj, der var 
omgivet af en 2,5 m bred randstenskæde. I denne fandtes en usleben, tyndnakket økse. Spor efter 
kammer fandtes blot i form af lerpakning. Den V-lige, ikke udgravede del synes bedre bevaret 
G.5042/94-5

525. Søst Bygade
Gravhøj

Yngre stenalderNaturgas

HAM 3182

22.02.04 Rise

Gravhøj - Yngre stenalder
Gravplads/grav - Yngre stenalder

Lisbeth Christensen

sb. 56. SØ, Ø og delvist NØ for Skt. Nicolai kirke kunne der udelukkende konstateres begravelser, men 
ingen verdslige bebyggelsesspor eller kulturlag ældre end kirkens kor

526. Kirkepladsen
Kirkegård

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 2421

22.02.05 Åbenrå

Kirke/Kirkegård - Middelalder
Kirke/Kirkegård - Nyere tid

Tenna R. Kristensen



sb. 66. Fortsat overvågning (AUD 1994, 596) fra Kirkepladsen og nordpå. Der sås kun lag fra nyere tid 
i gaden, men en Ø-V gående voldgrav under Store Pottergade og Mutter Stahlbohms Plads viste sig at 
være middelalderlig. Dens funktion N om kirken er ukendt og rejser nye spørgsmål om Aabenraas 
besynderlige topografi

527. Storegade
Voldgrav/kulturlag

Midd./nyere tidAndet anlægsarbejde

HAM 3091

22.02.05 Åbenrå

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder
Kulturlag - Middelalder
Kulturlag - Nyere tid
Vej/bro - Nyere tid

Tenna R. Kristensen

sb. 65. Under meget fugtige forhold afdækkedes et værkstedsareal med ialt fem ovnanlæg, der alle kan 
dateres til 1300-årene, men har afløst hinanden. Ovnanlæggene havde været placeret på et udendørs 
areal direkte op til et af byens hovedstrøg. Stolpehuller antyder dog en form for overdækning af arealet. 
Ovnenes funktion er ukendt, men bageri har været antydet, idet der ikke fandtes spor efter fejlbrændt 
keramik eller metalslagger

528. Søndergade
Ovne

MiddelalderAndet anlægsarbejde

HAM 3161

22.02.05 Åbenrå

Andre anlæg/diverse - Middelalder

Hans Mikkelsen

sb. 36. Undersøgelse på stenalderboplads, hvor der fandtes lidt flint, men intet bevaret under pløjelaget. 
Til gengæld fandtes der enkelte gruber med keramik fra romersk jernalder

529. Vestermarksvej
Boplads

Stenalder/jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 3232

22.02.05 Åbenrå

Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Stenalder
Bebyggelse - Jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 146. Oprensning af voldgrav og snitgravning gennem vold, voldgrav og palisadegrøft to steder, 
ligesom et areal mellem grav og palisade fladeafdækkedes. Vold og voldgrav lignede det tidligere 
erkendte, AUD 1989, 404, medens der N herfor viste sig at være to palisadegrøfter i betydelig større 
afstand fra voldgraven end tidligere konstateret. Desuden fandtes for første gang en række stolpehuller 
mellem grav og palisade

530. Æ Vold
Forsvarsanlæg

Romersk jernalderDiverse

HAM 2118

22.03.04 Øster Løgum

Forsvarsanlæg/voldsted - Romersk jernald

Steen W. Andersen

Sønderborg  Amt



sb. 302. Fortsat undersøgelse (AUD 1989, 405). Der udgravedes flere hustomter og et antal gruber, og 
der lagdes prøvegrøfter gennem et meget fundrigt kulturlag i en lavning

531. Dohøjvej
Boplads

Romersk jernalderAndet anlægsarbejde

HAM 2059

23.01.01 Egen

Bebyggelse - Romersk jernalder
Grube - Romersk jernalder
Kulturlag - Romersk jernalder

Hans Chr. H. Andersen

sb. 92 og 145. Højen 92 fjernet ved anlæggelse af svinestald, og 145, hvorpå Blæsborg mølle engang 
stod, er ligeledes bortgravet for mange år siden

532. Blæsborg
Høje

OldtidAndet anlægsarbejde

HAM 3201

23.02.05 Ketting

Gravhøj - Oldtid
Gravplads/grav - Oldtid

Lisbeth Christensen

Fortsat undersøgelse (AUD 1994, 600), hvor der blev fundet væsentligt supplerende materiale, 
herunder våben, træsager og en runeindskrift på rembøjlen til en sværdskede. Træ fra et skjold er blevet 
dendrokronologisk dateret til 293 e.Kr., hvilket antyder, at fyrretræsbåden må være anbragt nogle tiår 
før den store egetræsbåd. Findestedet for sidstnævnte er nu præcist lokaliseret. Ved de senere års 
undersøgelser er de stedse ringere bevaringsforhold i mosen desværre også blevet belyst, og en 
vurdering af disse trænger sig på

533. Nydam
Våbenofferfund/fartøj

Romersk jernalderSelvvalgt forskning

NSL 217

23.03.04 Sottrup

Depotfund/skattefund/offerfund - Romersk j
Vrag - Romersk jernalder

Flemming Rieck

Undersøgelser på havbunden  Amt

sb. 6. Øsby
Seismisk opmåling i Haderslev Fjord for at afklare om man i områder, hvor pælene står meget tæt, 
kunne udskille de enkelte pæle, samt gøre erfaringer m.h.t. tidsforbrug ved detaljeret opmåling af 
sådanne søforsvarsanlæg. Ud fra resultaterne kan man med stor sandsynlighed konkludere, at Æ Lei 
består af et ca. 25 m bredt bælte af nedbankede pæle. Dette bælte synes dog at opløse sig i flere forløb, 
hvilket må afklares ved dykkerundersøgelser og naturvidenskabelige dateringer. Det viste sig videre, at 
opmålingen efter indledende forberedelser kunne foretages af to mand på 45 minutter. Hertil kommer 
dog en persons efterbearbejdning i ca. en uge.

535. Æ Lei
Pælespærring

Rom./Vik.Selvvalgt forskning

NMU 144

40.15.26 Haderslev Fjord

Sejlspærring - Romersk jernalder
Sejlspærring - Vikingetid

Ole Grøn



sb. 7. Øsby
Seismisk opmåling i Haderslev Fjord for at finde ud af, om man i områder, hvor pælene står meget tæt, 
kunne udskille de enkelte pæle. De sandede aflejringer gjorde, at spærringen kun få steder kunne ses 
som en ganske svag skygge, hvis omrids dog kunne kortlægges med rimelig præcision. De enkelte pæle 
kunne blot skelnes i nogle få tilfælde.

536. Margrethes Bro
Pæespærring

J./midd.Selvvalgt forskning

NMU 154; HAM 1700

40.15.26 Haderslev Fjord

Sejlspærring - Jernalder
Sejlspærring - Middelalder

Ole Grøn

sb. 7. Mindre, supplerende dykkerundersøgelse ud for Illebølle Skov af vragrester fra den engelske brig 
"Friendship", der efter opbringning og grundsætning ved et dansk kaperfartøj i oktober 1812 blev 
genstand for voldsom kamp mellem engelske orlogsskibe og en dansk kystskanse. Der bjergedes et stor 
antal jerngenstande fra det helt nedbrudte vrag.

537. Langelandsbælt
Vrag mv.

Nyere tidSelvvalgt forskning

LMR 12716

40.14.51 Langelands Ø-kyst

Vrag - Nyere tid

Hugo H. Sørensen

Ved eftersøgning af stenalderbopladser lokaliseredes og dokumenteredes to stærkt nedbrudte træskibe. 
Ved Skarridsodde, helt inde under land, lå vraget af et kravelbygget, spidsgattet fartøj af jagttype, ca. 
16x5 m. Midt på en grund i Nørre Fjord lå vraget af et 10 m langt, klinkbygget fartøj med fladt, 
hjerteformet spejl og meget kraftige stævne - antagelig en bæltbåd, hvor rester af en éncylindret 
maskine viste, at fartøjet må være forlist i dette århundrede.

538. Helnæs Bugt
Vrag

Nyere tidSelvvalgt forskning

LMR 13174

40.15.32 Helnæs Bugt

Vrag - Nyere tid

Jørgen Skaarup

sb. 5. Rekognoscering i samarbejde med fynske sportsdykkere, hvor det i løbet af få dage lykkedes at 
påvise syv ,,nye", stærkt udvaskede, submarine bopladser, men med bevaret flintinventar. Alle 
pladserne lå i bugtens NV-lige del, men der ligger utvivlsomt flere pladser i den tilgroede Ø-lige og S-
lige del af bugten.

539. Helnæs Bugt
Stenalderbopladser

Æ.st./Y.st.Selvvalgt forskning

LMR 13175

40.15.32 Helnæs Bugt

Bebyggelse - Ældre stenalder
Bebyggelse - Yngre stenalder

Jørgen Skaarup



sb. 3. I samarbejde med sportsdykkere rekognosceredes havbunden ud for Andemose Knøs og 
Uglebjerg. Her forsøgte store, svenske styker i februar og marts 1659 under hårde kampe at få tropper i 
land til erobring af Langeland. Begge steder blev der blandt andetved hjælp af metaldetektor fundet 
stærkt tærede jerngenstande, der kan stamme fra invasionsforsøgene. De største mængder lå ud for 
Andemose Knøs, men var her dækkede af svære, sene sandaflejringer, hvorfor videre undersøgelser 
blev opgivet.

540. Langelandsbælt
Landsætningssteder

Nyere tidSelvvalgt forskning

LMR 13151

40.14.51 Langelands Ø-kyst

Andre anlæg/diverse - Nyere tid

Jørgen Skaarup

sb. 18. Besigtigelse af vrag efter anmeldelse fra amatørarkæolog, der ved detektorafsøgning på lavt 
vand havde fundet 14 tyske sølvdalere fra midten af 1500-tallet. Tømmerdimensioner og byggeteknik 
antyder, at der er tale om et kravelbygget skib på 15-20 m længde, hvor kun bunden eller dele af denne 
ses at være bevaret; meget mere kan dog gemme sig i sandet. Ved vraget er fundet en messinggryde, 
tovværk, glaseret potteskår, munkesten, jernbeslag mv. Vraget ligger i brændingen og synes truet af 
yderligere nedbrydning, hvorfor en undersøgelse er planlagt til 1996.

541. Bøtø
Vrag

Nyere tidDiverse

NMU 1207

40.17.36 Bøtø

Vrag - Nyere tid

Jørgen Dencker

sb. 15. Besigtigelse af vrag efter anmeldelse fra sportsdykker. Der er tale om et 16-18x5 m klinkbygget 
skib med let rundede forstævn, ret agterstævn og bevarede spanter op til kimingen. Ud fra 
spantedimensionen kan vraget antagelig dateres til 14-1500-tallet. Vraget ligger på 3,5-4 m dybde ud til 
sejlrenden og synes stærkt truet af erosion. Videre undersøgelser er planlagt til 1996.

542. Gåsesand Fyr
Vrag

MiddelalderDiverse

NMU 1208

40.16.61 Grønsund

Vrag - Middelalder

Jørgen Dencker

sb. 5. Forundersøgelse, hvor der blev bjerget diverse skibsdele, som gjorde det muligt at give en generel 
beskrivelse af vraget. Der er tale om et klinkbygget skib i nordisk skibsbygningstradition med 
bordplanker af spejlkløvet eg; dendrokronologisk datering til 1433. Skibet har i øvrigt været forsynet 
med et spil til håndtering af sejl og anker. En egentlig udgravning vil ske i 1996.

543. Vedby Hage
Vrag

MiddelalderDiverse

NMU 1353

40.16.36 Guldborgsund indsejling

Vrag - Middelalder

Hanne Marie Myrhøj



sb. 6. Fund af vandretliggende pæle og stager i marin gytjeaflejring, udsat for naturlig erosion. Hugspor 
antydede, at forarbejdningen var udført med ækser af mesolitisk type, og en C-14 datering på 4450-
4370 f. Kr. af en tilspidset hasselstage henfører fundet til Ertebøllekulturen. I de områder, hvor gytjen 
var helt forsvundet, stod der rødder og stubbe, af hvilke en egestub er blevet C-14 dateret til 5260 f. Kr.

544. Fedkrog
Fiskegærder

Ældre stenalderSelvvalgt forskning

SNS 616-0267

40.14.41 Agersø Sund

Andre anlæg/diverse - Ældre stenalder

Anders Fischer

sb. 4. Efter fund af pæle i vigen V for borgbanken foretoges seismisk undersøgelse med henblik på at 
efterspore en spærring eller bro. Tolkningen af signalerne i de tykke gytje- og slamlag volder 
vanskeligheder, men de antyder, at der kan være tale om tilstedeværelsen af kraftige pæle. Lignende 
signaler fremkom fra borgbanken SV-lige del og tværs over vigen. Endvidere er der på begge sider af 
vigen sandsynligvis spor efter opfyldninger med kampesten og tegl.

545. Jungshoved Nor
Pælespærring?

Middelalder?Selvvalgt forskning

NMU 726

40.16.74 Stavreby Bådehavn - Sandvig Havn

Sejlspærring - Middelalder

Ole Grøn

sb. 1. Undersøgelse, der fastslog, at den nordre del af den indre pælespærring afsluttedes i en 
rammekonstruktion, hvis SV-lige hjørne afdækkedes. Dette bestod af en lodret hjørnestolpe, igennem 
hvilken der var tappet to bjælker, der har gået i henholdsvis NØ-lig og SØ-lig retning. Den nederste 
bjælke sad endnu tappet ind i hjørnestolpen. Medens anlæggets udstrækning endnu ikke er afklaret, er 
alderen ved hjælp af dendrokronologi fastlagt til 1161.

546. Margrethes Stiger
Pælespærring

MiddelalderSelvvalgt forskning

NMU 76

40.16.55 Vordingborg

Sejlspærring - Middelalder

Line Dokkedal

sb. 3. Undersøgelse, hvor hovedvragdelen blev afgrænset. Desuden blev der optaget 93 sølvmønter fra 
Christian IV´s og Frederik III´s tid og bjerget et fragment af en bronzekanon tilhørende serien ,,De 
hundrede Konger" samt et hjul til en blok. Hjulet er 47 cm i diameter, forsynet med et bronzeleje og 
fremstillet af pokkenholt.

547. Dannebroge
Vrag

Nyere tidDiverse

NMU 193

40.13.70 Køge Bugt

Vrag - Nyere tid

Hanne Marie Myrhøj


